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YLEISTÄ PROMOD GSM III:STA 
 
GSM-TEKNIIKKAA HYÖDYNTÄVÄ KESKUSYKSIKKÖ  
 
KOTIIN 
 Ohjaa ja valvoo kotiasi edullisesti matkapuhelimella. Tekstiviestien 

avulla voit ohjata viittä erilaista sähkölaitetta, myös autotallin ovea 
tai kiinteistön sähköporttia. Hälytykset saat suoraan haluamaasi 
matkapuhelimeen tekstiviestillä tai puhelinsoittona suomeksi 
puhuttuna; murto, vesivahinko, palo...  

 PROMOD GSM III on kehitetty kotisi turvaksi. 
 
MÖKILLE 
 Kesämökin lämmitys voidaan hoitaa tekstiviestillä ja PROMOD GSM 

III:een liitettävä lämpötila-anturi voidaan ohjelmoida toimimaan 
termostaattina. Voit myös helposti käynnistää esim. 
lämmityspatterin, lämminvesivaraajan tai jääkaapin jo matkalle 
lähtiessä. 

  
VENEESEEN 
 PROMOD GSM III:n monipuolisilla ominaisuuksilla voit helposti 

hallita kaukanakin sijaitsevaa kohdetta. Hälytys voidaan todentaa 
kuuntelemalla PROMOD GSM III:n ympärillä olevia ääniä erillisellä 
kuunteluyksiköllä. 

 
ASUNTOVAUNUUN 
 Lomailu asuntovaunussa on miellyttävää jos vaunu on jo lämmin 

sinne saatuvuttuasi. PROMOD GSM III:n voidaan myös liittää 
kaasuvaroitin sekä toteuttaa liikeantureilla murtosuojaus. 
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GSM-LIITTYMÄN VALINTA JA SIM-KORTIN ASENNUS 
 
 ProMod GSM III tarvitsee toimiakseen jonkin GSM-operaattorin 

GSM-liittymän. Esim. Soneran Control-liittymä. 
 
 HUOM!! SIM-kortissa, joka asennetaan ProMod GSM III:een, pitää 

olla PIN-koodina ”0000” ja PIN-koodin kysely päällä. Muulla PIN-
koodilla ProMod GSM III ei toimi. 

 
 SIM-kortti asennetaan ProMod GSM III:n oikeasta kyljestä, GSM-

modulin alta, löytyvään SIM-korttilukijaan. Kytke ProMod GSM III 
sähköttömäksi ja ota SIM-korttilukijan kelkka ulos painamalla 
kynällä tms. keltaisesta napista. Asenna SIM-kortti kelkkaan niin 
päin, että kontaktit jäävät kokonaan näkyviin ja tarkista että kortti on 
joka kulmastaan kelkan kolon pohjassa. Paina kelkka kortteineen 
takaisin SIM-korttilukijaan. Kelkka on paikoillaan kun kelkan reuna 
jää hieman piirilevyn reunan sisäpuolelle. 

 
 Kun SIM-kortti on paikoillaan voit kytkeä ProMod GSM III:een 

sähköt. N. minuutin kuluessa ProMod GSM III:n punaisen VIKA-
merkkivalon tulisi sammua ilmoittaen että ProMod GSM III on 
saanut yhteyden GSM-verkkoon. Laitteisto on käyttövalmis. 

 
 
ASENNUSPAIKAN VALINTA 
 
 ProMod GSM III voidaan asentaa ns. normaaliolojen lisäksi myös 

kylmiin, mutta kuiviin tiloihin. Esim. asuntovaunut, -autot, veneet 
yms. Sijoituspaikan suhteen kannattaa kuitenkin huomioida pääsy 
ProMod GSM III:n luo paikalliskäyttökytkimen käyttöä varten, esim. 
ohjauskanavien paikallisohjaus, hälytysten tilan vaihtaminen jne. 
Kohteissa joissa ProMod GSM III:sta käytetään verkkosähköllä 
asennuspaikan läheisyydessä pitää olla pistorasia 
pistorasiamuuntajaa varten. 

 Asennettaessa ProMod GSM III seinään pitää huomioida, ettei 
ylimmän kiinnitysruuvin kokonaisulkonema seinästä ylitä 6 mm:ä. 
Jos kiinnitysruuvin kanta menee liian syvälle kotelon sisälle, ruuvin 
kanta saattaa aiheuttaa oikosulun ProMod GSM III:n piirilevyllä. 

 On myös hyvä jättää laitteen sivuille sen verran tilaa että SIM-
korttiin ja kannen kiinnitysruuveihin on esteetön pääsy vielä laitteen 
kiinnittämisen jälkeenkin.  



  5(53) 
 
 

 Antennia tai antennijohtoa ei tulisi sijoittaa ProMod GSM III:n 
kotelon sisälle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos antennijohto on 
liian pitkä, se voidaan kiertää löysälle kiepille ja pyrkiä sijoittamaan 
kieppi mahdollisimman kauaksi ProMod GSM III:sta. 

 
 
KANNEN MERKKIVALOT JA PAIKALLISKÄYTTÖKYTKIN 
 
MERKKIVALOT 
Ylärivi 

 

OK GS
M

Tx
D Rx

D
1 2 3 VI

KA

1 2 3 4 5 6 7 8
PA

IK
AL

LI
S-

KÄ
YT

TÖ

Made in Finland  
 
 OK - merkkivalo vilkkuu kerran sekunnissa kun ProMod GSM III 

toimii normaalisti.  
 
 GSM - merkkivalo:  

• Vilkkuu säänöllisesti n. 1 sekunnin välein jos SIM-kortti puuttuu tai 
ProMod GSM III:lla ei ole yhteyttä GSM-verkkoon. 

• Vilahtaa n. 3 sekunnin välein kun ProMod GSM III:lla on yhteys 
GSM-tukiasemaan. 

• Palaa jatkuvasti ääni- tai datapuhelun aikana 
 
 TxD - merkkivalo vilkkuu lähtevän datan tahdissa. 
 RxD - merkkivalo vilkkuu tulevan datan tahdissa. 
 
 1 - ensimmäisen ohjauskanavan merkkivalo. 
 2 - toisen ohjauskanavan merkkivalo. 
 3 - kolmannen ohjauskanavan merkkivalo. 
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VIKA - merkkivalolla on monta merkitystä: 
• Valon palaessa jatkuvasti ProMod GSM III:lla ei ole yhteyttä 

GSM-tukiasemaan. 
• Valon vilkkuessa nopeasti hälytykset ovat kytkeytymässä päälle 

tai pois päältä. 
• Valon vilahtaessa kerran kahdessa sekunnissa hälytykset ovat 

päällä. 
• Valon vilahtaessa kaksi kertaa peräkkäin kahden sekunnin välein 

yövalvonta on päällä. 
 

Alarivi 
 1 - ensimmäisen hälytyskanavan merkkivalo. 
 2 - toisen hälytyskanavan merkkivalo. 
 3 - kolmannen hälytyskanavan merkkivalo. 
 4 - neljännen hälytyskanavan merkkivalo. 
 5 - viidennen hälytyskanavan merkkivalo. 
 6 - kuudennen hälytyskanavan merkkivalo. 
 7 - seitsämännen hälytyskanavan merkkivalo. 
 8 - kahdeksannen hälytyskanavan merkkivalo. 
 
PAIKALLISKÄYTTÖKYTKIN 
 
 Paikalliskäyttökytkin sijaitsee ProMod GSM III:n piirilevyllä 

merkkivalojen oikealla puolella, mutta kannen ollessa kiinni 
paikalliskäyttökytkintä käytetään kannen tarran läpi. 

 
Ohjauskanavan tilan muuttaminen 
 Painamalla kytkintä lyhyesti mennään ohjauskanavien ohjaustilaan. 

Merkiksi ohjaustilasta ylärivin 1 - merkkivalo vilkkuu nopeasti 
yksinään. Jos halutaan vaihtaa ensimmäisen ohjauskanavan tilaa 
painetaan paikalliskäyttökytkintä uudelleen vähintään kolmen 
sekunnin ajan. 

 

 1. painallus 

OK GSM Tx
D Rx

D
1 2 3 VI

KA

1 2 3 4 5 6 7 8
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S-
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YT

TÖ

Made in Finland  
 
 Huom. Ohjauskanavien ohjaustilassa alarivin 7 –merkkivalo ilmaisee 

neljännen ja 8 – merkkivalo viidennen ohjauskanavan tilan. Eli jos 
esim. neljäs ohjauskanava on päällä, myös 7 – merkkivalo syttyy. 
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Made in Finland  
 
 Painamalla kytkintä uudelleen lyhyesti voidaan valita ohjattava 

kanava. Aina kun kytkintä painetaan järjestyksessä seuraavan 
ohjauskanavan merkkivalo alkaa vilkkua. 

 

 2. painallus 
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Made in Finland  
 

 3. painallus 
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Made in Finland  
 

 4. painallus 
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Made in Finland  
 

 5. painallus 
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Made in Finland  
 
 Kun halutun ohjauskanavan merkkivalo vilkkuu, painetaan kytkintä 

yhtäjaksoisesti vähintään kolmen sekunnin ajan jonka jälkeen 
ohjauskanavan tila muuttuu.  
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Ohjelmointitila päälle ja pois päältä 
 ProMod GSM III saadaan ohjelmointitilaan joko: 

- Käynnistämällä ProMod GSM III kansi avoinna ja 
paikalliskäyttökytkin painettuna. Paikalliskäyttökytkintä tulee 
painaa niin kauan että OK – merkkivalo vilkkuu nopeammin kuin 
normaalitilassa. 

 tai 
- Painamalla paikalliskäyttökytkintä ProMod GSM III:n kansi 

avoinna yhtäjaksoisesti vähintään 5 sekuntia kun ProMod GSM 
III on GSM-verkossa (eli Vika-valo sammuneena). 
Ohjelmointitilassa OK – merkkivalo vilkkuu nopeammin kuin 
normaalitilassa 

 
 Huom. Jos ProMod GSM III:ssa ei ole SIM-korttia tai ProMod GSM 

III ei muusta syystä ole GSM-verkossa, ohjelmointitilaan päästään 
vain käynnistämällä ProMod GSM III paikalliskäyttökytkin 
painettuna, kts yllä. 

 
 Ohjelmointitilassa ProMod GSM III:sta voidaan ohjelmoida RJ-4/4- 

liittimeen liitetyllä PC:llä ja ProMod Config - ohjelmalla. 
 Ohjelmointitilassa ProMod GSM III ei lähetä tai vastaanota 

tekstiviestejä, ei soita tai vastaanota puheluita eikä hälytä 
paikallisesti. 

 ProMod GSM III saadaan ohjelmointitilasta takaisin normaalitilaan 
painamalla paikalliskäyttökytkintä lyhyesti kannen ollessa auki. 

 
Hälytyksen tilan vaihtaminen 
 Paikalliskäyttökytkimellä voidaan myös vaihtaa hälytysten tilaa, 

mikäli toiminto on käytössä, kts. Asetustekstiviestikomennot (A-
komennot), sivu 25. 

 Hälytysten tilaa vaihdetaan painamalla paikalliskäyttökytkintä 
yhtäjaksoisesti vähintään kolmen sekunnin ajan. 

 Kun kytkintä painetaan, alkavat ylärivin 1 - ja VIKA - merkkivalot 
vilkkua nopeasti. 

 

 

OK GSM Tx
D Rx
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1 2 3 4 5 6 7 8
PA

IK
AL

LI
S-

KÄ
YT

TÖ

Made in Finland  
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 Kun 1 - merkkivalo lakkaa vilkkumasta hälytysten tila on vaihtunut ja 
paikalliskäyttökytkin voidaan vapauttaa. 

 

 

OK GSM Tx
D Rx
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Made in Finland  
 
 VIKA - merkkivalo vilahtaa kerran kahdessa sekunnissa merkiksi 

siitä että hälytykset ovat päällä. 
 HUOM! Paikalliskäyttökytkimellä ei voida vaihtaa yövalvonnan tilaa. 
 
 
LIITTIMET 
 
 Kts. Liite 1, ProMod GSM III, Liittimet, sivu 39. 
 
RJ-4/4 LIITIN 
 Tämän liittimen kautta voidaan muuttaa ProMod GSM III:n asetuksia 

PC-tietokoneeseen asennetun ProMod Config-ohjelman avulla. 
 
RIVILIITTIMET 

ProMod GSM III:ssä on tukevat riviliittimet, joihin voidaan kytkeä IR-
antureita, palovaroittimia, magneettikytkimiä tai millaisia 
potentiaalivapaita kosketintietoja tahansa. 
 

ASETTELUT EMOLEVYLLÄ 
Emolevyllä on kaksi asettelua, joita käyttäjä voi muuttaa. 

X14 
Tällä voidaan muuttaa mA-mittauskanavan mittausaluetta.  
 
Tehdasasetus: 
 0…20 mA (0…100%)  
 
Muut vaihtoehdot: 
 0…10 mA (0…100 %)  
 0…5 mA (0…100%)   
 
Myös vaihtoehto 4…20 mA (20…100%), 2…10 mA (20…100%) tai 
1…5 mA (20…100%) on mahdollinen, mutta se otetaan käyttöön 
mittausalueen valinnan jälkeen tekstiviestillä, A12-komento. 
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X15 

Tällä valitaan, mitataanko jännite esim. alijännitehälytyskäytössä 
akusta vai syöttöjännitteestä.  
 

Syöttöjännite:    Akun jännite:   
 
Tätä voidaan käyttää mm. jos halutaan hälytys verkkosähkön 
katketessa. Tällöin jännite tulee mitata syöttöjännitteestä. 
 

X6 ja X7 
Nämä ovat varalla tulevaa käyttöä varten ja ne tulee jättää vapaaksi.  
 
 

TERMEJÄ 
 
OHJAUSKANAVAT 
 ProMod GSM III:ssa on kolme sulkeutuvilla koskettimilla varustettua 

relelähtöä eli ohjauskanavaa, joilla voidaan ohjata suuria virtoja ja 
tehoja, myös verkkosähköä. Näihin ohjauskanaviin voidaan kytkeä 
esim. lämmitys, valaistus yms. 

 Lisäksi ProMod GSM III:ssa on kaksi vaihtokoskettimilla varustettua 
relelähtöä eli ohjauskanavaa, joita voidaan käyttää joko normaaleina 
ohjauskanavina tai niille voidaan ohjelmoida tiettyjä 
erikoistoimintoja. Kts. Asetustekstiviestikomennot (A-komennot), 
sivu 25. Näillä kahdella releellä ei saa ohjata verkkosähköä eikä yli 
1A:n virtaa. Kts. TEKNISIÄ TIETOJA,sivu 36 

 Ohjauskanavia voidaan ohjata teksti- ja puheviestein. 
 
HÄLYTYSKANAVAT 
 ProMod GSM III:ssa on kahdeksan hälytyskanavaa, joihin voidaan 

kytkeä erilaisia murtohälytysantureita, palovaroittimia jne. Anturi voi 
olla melkein millainen tahansa, kunhan anturin jälleenanto on ns. 
päällä/pois-tyyppinen, eli rele tms.  

 Hälytyskanaville 1-4 voidaan ohjelmoida kanavakohtainen 
hälytyspuhelinnumero. Kts. KANAVAKOHTAINEN 
PUHELINNUMERO, sivu 18. 
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ALARAJAHÄLYTYS 
 Lämpötilan mittauksille voidaan asettaa alarajalämpötila. Lämpötilan 

laskiessa tämän arvon alle ProMod GSM III lähettää tekstiviestin 
ohjelmoituihin numeroihin. Käyttökohteita voisivat olla esim. 
kesämökin lämmityksen ohjaus, kasvihuone jne. Alarajalämpötila on 
käyttäjän määriteltävissä asetusryhmässä 1 (komento 5). Huom! 
Alarajalämpötilaksi voi asettaa myös alle 0°C lämpötilan antamalla 
ennen lämpötilaa tähti-merkin, esim. *5 tarkoittaa –5°C. 

 
YLÄRAJAHÄLYTYS 
 Lämpötilan mittauksille voidaan asettaa ylärajalämpötila. Lämpötilan 

noustessa yli tämän arvon ProMod GSM III lähettää tekstiviestin 
ohjelmoituihin numeroihin. Käyttökohteita voisivat olla esim. 
kylmähuoneet, pakastimet, sauna, asuinhuoneet jne. 
Ylärajalämpötila on käyttäjän määriteltävissä asetusryhmässä 1 
(komento 5).  
Huom! Ylärajalämpötilaksi voi asettaa myös alle 0°C lämpötilan 
antamalla ennen lämpötilaa tähti-merkin, esim. *5 tarkoittaa –5°C. 

 
TERMOSTAATTIKÄYTTÖ 

Kohteissa, missä ei ole esimerkiksi sähköpattereissa lämpötilan 
pudotustoimintoa, voidaan ProMod GSM III:sta käyttää 
termostaattina. Haluttu alennuslämpötila annetaan 
tekstiviestikomennolla ja ProMod GSM III pitää lämpötilan halutussa 
pudotuslämpötilassa. Tämä toiminto vaatii lämpötila-anturin TS-10. 
Lisäksi lämmitystä ohjaavat ohjauskanavat pitää ohjata 
termostaattikäytölle, kts. Ohjauskanavan ohjaus tekstiviestillä (O-
komento), sivu 22. 

 
SALANUMERO 
 Käyttäjän, jonka puhelinumeroa ei ole määritelty hälytysnumeroksi 

on tiedettävä salanumero, ennen kuin hän voi esim. ohjata 
ohjauskanavia tekstiviestillä tai äänipuhelulla. 

 Salanumero on käyttäjän määriteltävissä asetusryhmässä 2 
(komento 6). Tehdasasetuksena salanumero on 0 (nolla). 
Salanumero voi olla maksimissaan nelinumeroinen. 
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TULOVIIVE 
 Tuloviive on aika jonka ProMod GSM III odottaa ennen kuin 

hälytyskanavan aktivoituminen tulkitaan hälytykseksi ja välitetään 
eteenpäin. Tuloviive on käytössä vain kun hälytyksien tila on 
”päällä”. Tuloviiveen aikana on mahdollista vaihtaa hälytysten tilaksi 
”poissa”, ilman että aktiivinen hälytyskanava aiheuttaa hälytystä. 

 
LÄHTÖVIIVE 
 Lähtöviive on aika jonka ProMod GSM III odottaa ennen kuin se 

huomioi hälytyskanavien muutoksia hälytysten tilan muututtua 
”päällä”-tilaksi. Lähtöviiveen aikana hälytyskanaviin liitettyjen 
antureiden pitää asettua normaalitilaan. Kun lähtöviive on kulunut, 
aktiivinen hälytyskanava aiheuttaa hälytyksen. 

 
AIKARAJOITUS 
 Ohjattaessa ohjauskanava aktiiviseksi on mahdollista antaa 

ohjaukselle aikarajoitus. Annetun ajan kuluttua ohjauksesta 
ohjauskanava palautuu automaattisesti lepotilaan. Eli jos esim. 
ohjaukselle annetaan kahden tunnin aikarajoitus, ohjauskanava on 
aktiivisena kaksi tuntia ohjauksesta ja palautuu sen jälkeen 
lepotilaan. Ts. ohjauskanava ei voi jäädä vahingossa päälle. 
Samalla kun ohjauskanava ohjataan aktiiviseksi ProMod GSM III 
aloittaa ohjauskanavan päälläoloajan laskemisen. Päälläoloajan 
kuulee esim. komennolla 3 (=Toistan) tai soittamalla ProMod GSM 
III:lle myöhemmin uudelleen. Päälläoloaika näkyy myös T-
tekstiviestin vastausviestissä. Käyttökohteita voisivat olla esim. 
sähkösaunan kiuas, kastelupumput, auton lämmitys jne. 

 
HÄLYTYKSEN SUUNTA, SULKEUTUVA TAI AVAUTUVA 

Jokaiselle hälytyskanavalle voidaan määritellä erikseen onko se 
aktiivinen sulkeutuessa vai avautuessa.  

 
 Jos hälytyskanava määritellään sulkeutuvaksi, hälytyskanavaan 

voidaan liittää antureita joissa aktivoituminen aihettaa koskettimien 
sulkeutumisen. Jos samaan hälytyskanavaan kytketään useita 
antureita sulkeutuvat koskettimet kytketään keskenään rinnakkain. 
Eli minkä tahansa anturin aktivoituessa silmukka sulkeutuu ja aktivoi 
hälytyskanavan. 
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 Jos hälytyskanava määritellään avautuvaksi, hälytyskanavaan 
voidaan liittää antureita joissa aktivoituminen aiheuttaa koskettimien 
avautumisen. Jos samaan hälytyskanavaan kytketään useita 
antureita avautuvat koskettimet kytketään keskenään sarjaan. Eli 
minkä tahansa anturin aktivoituessa silmukka katkeaa ja aktivoi 
hälytyskanavan. 

 
HÄLYTYKSET PÄÄLLÄ JA POIS PÄÄLTÄ 
 Kun hälytykset ovat päällä, minkä tahansa käytössä olevan 

hälytyskanavan aktivoituminen aiheuttaa hälytyksen.  
 Jos hälytykset ovat pois päältä, vain ”aina päällä”-määritellyn 

hälytyskanavan aktivoituminen aihettaa hälytyksen. Kts. Liite 10, 
vuokaaviot, komento 7. 

 Kun ollaan kotona valvonta voi olla pois päältä (hälytykset pois 
päältä) ja kun lähdetään pois laitetaan valvonta päälle (hälytykset 
päälle). 

 
YÖVALVONTA 
 Yövalvontatoimintoa voidaan käyttää vartioimaan esim. ulko-ovia, 

vaikka oltaisiinkin kotona. Kun yövalvonta on päällä 
yövalvontakäyttöön määritellyt kanavat (kts. Yövalvontakanavat, 
A26, sivu 30) ovat käytössä ja aiheuttavat aktivoituessaan 
hälytyksen.  

 Yövalvonnan tilaa (päälle/pois päältä) voidaan ohjata: 
• Tekstiviestillä (kts. YÖVALVONTA PÄÄLLE / POIS 

TEKSTIVIESTILLÄ (H2-komento), sivu 32)  
• Äänipuhelulla (kts. Hälytysten tilan muuttaminen, sivu 16) 
• Hälytyskanava 6:lla (kts.Yövalvonnan tilan ohjaus 

hälytyskanavalla, A27, sivu 31). 
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ÄÄNIPUHELUN AIKANA ANNETTAVAT KOMENNOT 
 
 (Katso myös Liite 10, vuokaaviot) 
 
 1. Ohjauskanavien ohjaus päälle tai pois päältä 
 2. Hälytyksen tilan vaihtaminen 
 3. ProMod GSM III:n tämän hetkisten tilatietojen toisto 
 4. Asetuksien kuuntelu 
 5. Asetusryhmä 1 
  Laitteen nimeäminen 
   Asema 
   Asuntovaunu 
   Auto 
   Kesämökki 
   Koti 
   Mökki 
   Sauna 
   Vene 
  Ohjauskanavien nimeäminen 
   Auton lämmitys 
   Jäähdytys 
   Kastelupumppu 
   Kiuas 
   Lämmitys 
   Lämpöpuhallin 
   Lämminvesivaraaja 
   Lattialämmitys 
   Pumppu 
   Suihkulähde 
   Ulkovalo 
   Valaistus 
   Vesipumppu 
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  Hälytyskanavien nimeäminen 
   Alarajahälytys 
   Hälytys 
   Murtohälytys 
   Öljypoltin sammunut 
   Pakastinhälytys 
   Palohälytys 
   Vesivahinko 
   Vesipumppu 
   Ylärajahälytys 
  Hälytysviestin määrittely 
   Tekstiviesti 
   Puheviesti 
   Molemmat 
  Lämpötilamittausten määrittely 
   Alarajahälytys 
   Ylärajahälytys 
 6. Asetusryhmä 2 
  Puhelinnumeroiden asettelu 
  Salanumeron asettelu 
 7. Asetusryhmä 3  
  Hälytyskanavien ominaisuuksien määrittely 
   Aina päällä / ei aina päällä 
   Tuloviive 
   Lähtöviive 
   Hälytyksen suunta 
   Hälytyspuhelinnumeron asetus 
 # Yhteyden katkaisu 
 

 Huom. Painamalla ∗ voidaan ohittaa asetusvalikoissa toiminnot, 
mitä ei haluta muuttaa. Yhdellä painalluksella puhe siirtyy 
seuraavaan kohtaan. Painamalla # laite palautuu perustilaan. 
Toinen # painallus katkaisee yhteyden.  

 Huom. Puhelinnumerot tulee ohjelmoida laitteen muistiin ns. 
kansainvälisessä muodossa, esim. puhelinnumero 0400123456 
tulee ohjelmoida muodossa +358400123456 (ensimmäinen nolla 
korvataan +358:lla). Jos numeroita ohjelmoidaan äänipuhelun 
aikana (Asetusryhmä 2, komento 6), puhelinnumeron syöttö 
aloitetaan painamalla # joka vastaa +:aa. 
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ESIMERKKEJÄ PUHELIMELLA TAPAHTUVASTA OHJAUKSESTA 
 
Hälytysten tilan muuttaminen 

• Soitetaan ProMod GSM III:lle.  
 ProMod GSM III vastaa: 
 
 ”[Kohteen nimi] 
 Ohjaus 1 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 2 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 3 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 4 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 5 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Hälytykset (Päällä/poissa).” 
 
 "Haluatko ohjata? Paina 1 
 Haluatko muuttaa hälytysten tilaa? Paina 2 
 Toistan, paina 3 
 Haluatko kuulla asetukset? Paina 4 
 Haluatko muuttaa asetuksia 1? Paina 5 
 Haluatko muuttaa asetuksia 2? Paina 6 
 Haluatko muuttaa asetuksia 3? Paina 7 
 Lopeta, paina ruutu." 

 
• Tämän jälkeen painetaan 2 (=Haluatko muuttaa hälytysten tilaa? 

Paina 2.) 
 
• ProMod pyytää salanumeroa jos sitä ei ole vielä tämän puhelun 

aikana annettu eikä soitajan puhelinnumeroa ole määritelty 
hälytysnumeroksi. Näppäillään salanumero ja tähti. 

 
• ProMod GSM III kertoo hälytysten nykyisen tilan ja kysyy haluatko 

muuttaa. 
 
 ”Hälytykset (Päällä/poissa).  
 Haluatko muuttaa? Paina 1, Ei paina 2.” 
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• Jos vastaat painamalla 1 ProMod GSM III kertoo ohjanneensa 

hälytykset uuteen tilaan. Jos vastaat 2, ProMod GSM III palaa 
suoraan takaisin päävalikkoon.  
Jos yövalvontakanavia on määritelty, hälytyksellä on kolme tilaa:  
A. Pois päältä 
B. Hälytykset päällä – Tila 1 (=Hälytykset päällä) 
C. Hälytykset päällä – Tila 2 (=yövalvonta päällä).  
 

 
 "Haluatko ohjata? Paina 1 
 Haluatko muuttaa hälytysten tilaa? Paina 2 
 Toistan, paina 3 
 Haluatko kuulla asetukset? Paina 4 
 Haluatko muuttaa asetuksia 1? Paina 5 
 Haluatko muuttaa asetuksia 2? Paina 6 
 Haluatko muuttaa asetuksia 3? Paina 7 
 Lopeta, paina ruutu." 
 
Ohjauskanavan 1 ohjaus päälle, aikarajoitus 2 tuntia 
 Oletetaan, että kanava on lepotilassa 
 

• Soitetaan ProMod GSM III:lle.  
 ProMod GSM III vastaa: 
 
 ”[Kohteen nimi] 
 Ohjaus 1 [Ohjauskanavan nimi] Poissa 
 Ohjaus 2 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 3 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 4 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Ohjaus 5 [Ohjauskanavan nimi] (Päällä/poissa) 
 Hälytykset (Päällä/poissa).” 
 
 "Haluatko ohjata? Paina 1 
 Haluatko muuttaa hälytysten tilaa? Paina 2 
 Toistan, paina 3 
 Haluatko kuulla asetukset? Paina 4 
 Haluatko muuttaa asetuksia 1? Paina 5 
 Haluatko muuttaa asetuksia 2? Paina 6 
 Haluatko muuttaa asetuksia 3? Paina 7 
 Lopeta, paina ruutu." 
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• Tämän jälkeen painetaan 1 (=Haluatko ohjata? Paina 1.) 
 
• ProMod pyytää salanumeroa jos sitä ei ole vielä tämän puhelun 

aikana annettu eikä soitajan puhelinnumeroa ole määritelty 
hälytysnumeroksi. Näppäillään salanumero ja tähti. 

 
• ProMod GSM III pyytää ohjattavan kanavan numeron. Painetaan 1. 
• ProMod GSM III kysyy, halutaanko ohjaukselle antaa aikarajoitus. 

Vastataan painamalla 1 (=kyllä) 
• ProMod GSM III pyytää aikaa tunteina . Vastataan painamalla 2 (= 2 

tuntia) ja tähti. (Maksimiasetus on 99 tuntia) 
• ProMod GSM III kertoo ohjanneensa ohjauskanavan päälle ja palaa 

päävalikkoon. 
 
 ”Ohjauskanava 1 ohjattu päälle, aikarajoitus 2 tuntia” 
 
 "Haluatko ohjata? Paina 1 
 Haluatko muuttaa hälytysten tilaa? Paina 2 
 Toistan, paina 3 
 Haluatko kuulla asetukset? Paina 4 
 Haluatko muuttaa asetuksia 1? Paina 5 
 Haluatko muuttaa asetuksia 2? Paina 6 
 Haluatko muuttaa asetuksia 3? Paina 7 
 Lopeta, paina ruutu." 

 
 Huom. Äänipuhelulla annettavat ohjauskomennot ohittavat ja 

poistavat termostaattitoiminnon 
 
KANAVAKOHTAINEN PUHELINNUMERO 
 Jos hälytyskanavan ominaisuuksien määrittelyssä (Kts. Liite 10, 

vuokaaviot, komento 7.) annetaan ”Soittaa numeroon” –kysymyksen 
jälkeen puhelinnumero, tämän hälytyskanavan aiheuttamasta 
hälytyksestä soitetaan ilmoitus VAIN em. numeroon.  

 Ellei numeroa anneta, tehdään ilmoitus kaikkiin numeroihin, jotka on 
määritelty hälytysnumeroiksi (Kts. Liite 10, vuokaaviot, komento 6.). 

 
Huom. Puhelinnumero tulee ohjelmoida laitteen muistiin ns. 
kansainvälisessä muodossa, esim. puhelinnumero 0400123456 
tulee ohjelmoida muodossa +358400123456 (ensimmäinen nolla 
korvataan +358:lla). Jos numeroita ohjelmoidaan äänipuhelun 
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aikana, puhelinnumeron syöttö aloitetaan painamalla # joka vastaa 
+:aa. 

 
 
PUHEHÄLYTYKSEN KUITTAUS 
 
 Hälytyksen tullessa ProMod GSM III soittaa annettuihin numeroihin, 

mikäli hälytyksen aiheuttaneelle hälytyskanavalle on määritelty 
hälytysviestin muodoksi puheviesti.  

 
 Alla on selostettu kuinka ProMod GSM III käyttäytyy hälytyksen 

tullessa. 
 

1. 5. Ohjauskanava (hälytyssireenin ohjaus) päälle, jos on 
määritelty. Ohjauskanava on aktiivinen kunnes saa kuittauksen 
tai enintään viisi minuuttia. 

 
2. Lähetetään kaikille mahdolliset tekstiviestit. 
 
3. Jos ei ole puheviestejä niin odotetaan tunti. Jos tunnin 

jälkeenkin hälytys on vielä päällä niin jäädään odottamaan, että 
se poistuu, ennen kuin voidaan tehdä uusi hälytys. 

 
4. Jos puheviestejä niin soitetaan ensimmäiseen numeroon. 
 
5. Jos numerossa ei vastata 30 sekunnin sisällä soitetaan 

numeroon uudelleen enintään kaksi kertaa (eli yrittää kolme 
kertaa peräkkäin samaan numeroon). Jos millään kerralla ei 
vastattu siirtyy soittamaan seuraavaan numeroon. Jos 
yhdestäkään numerosta ei vastata niin käyttäytyy kuten 
kohdassa 9 on selvitetty. 

 
6. Jos puheluun vastattiin niin puhutaan hälytysviesti ja odotetaan 

neljä sekuntia kuittausta (#-merkki). Jos kuittaus saadaan 
mennään normaaliin puhetilaan ja kuitataan myös muut 
mahdolliset hälytykset. 

 
7. Jos kuittausta ei saada toistetaan puhe vielä enintään kolme 

kertaa (eli puhuu yhteensä neljä kertaa). 
 
8. Jos vieläkään ei saada kuittausta niin soittaa seuraavaan 

numeroon ja toimii kuten kohdissa 5,6 ja 7 on selostettu. 
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9. Kun kaikkiin numeroihin on soitettu, eikä vieläkään ole saatu 

kuittausta niin odotetaan viisi minuuttia ja aloitetaan 
uusintakierros kohdasta 4. 

 
10. Jos vieläkään ei saada kuittausta niin tehdään toinen 

uusintakierros kohdasta 4. 
 
11. Jos tälläkään kertaa ei saada kuittausta niin odotetaan tunti. 

Jos viiveenkin jälkeen hälytys on vielä päällä niin jäädään 
odottamaan, että se poistuu ennen kuin voidaan tehdä uusi 
hälytys. 

 
12. Jos hälytykset poistetaan niin soittelu lopetaan ja mahdolliset 

viivelaskurit nollataan. 
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TEKSTIVIESTIKOMENNOT 
 
 ProMod GSM III ei vastaa tekstiviestiin eikä toteuta mahdollista 

komentoa jos viesti on lähetetty ”tuntemattomasta” numerosta (eli 
lähettäjän puhelinnumeroa ei ole määritelty hälytysnumeroksi. Kts. 
Liite 10, vuokaaviot, komento 6.) ja on muodollisesti väärin. 

 
 Jos tekstiviesti on lähetetty ”tuntemattomasta” numerosta mutta on 

muodollisesti oikein, ProMod GSM III vastaa lähetettyyn 
tekstiviestiin normaalisti. Kuitenkin esim. ohjauskomennot vaativat 
salanumeron. 

 
 Jos tekstiviesti on lähetetty ”tunnetusta” numerosta (eli lähettäjän 

puhelinnumero on määritelty hälytysnumeroksi. Kts. Liite 10, 
vuokaaviot, komento 6.) mutta on muodollisesti väärin, ProMod 
GSM III lähettää vastausviestin ”Tarkista komento”. 

 
TILATIETOJEN KYSYMINEN (T- JA TT-KOMENNOT) 
 Voit kysyä ProMod GSM III:n ohjauskanavien tilaa, lämpötilaa ja 

käyttöjännitettä tekstiviestillä.  
 Lähettämällä tekstiviestin T ProMod GSM III:lle se vastaa: 
 

”[Kohteen nimi]  
O1 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O2 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt (päällä/poissa) 
Jän 12,3” 

  
 Jos lämpötilan mittauksia on käytössä, myös mitatut lämpötilat 

näkyvät vastausviestissä. 
 HUOM! Käytöstä poistetut ohjauskanavat eivät näy 

vastausviestissä. 
 
 Voit kysyä myös ProMod GSM III:n hälytyskanavien tilaa 

tekstiviestillä.  
 Lähettämällä tekstiviestin TT ProMod GSM III:lle se vastaa: 
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”[Kohteen nimi]  
[1. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[2. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[3. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[4. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[5. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[6. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[7. hälytyskanavan nimi] (0/1) 
[8. hälytyskanavan nimi] (0/1)” 

  
 Hälytyskanavan nimen perässä 0 tarkoittaa että kanava on 

normaalitilassa ja 1 että kanava on hälytystilassa.  
 HUOM! Käytöstä poistetut hälytyskanavat eivät näy 

vastausviestissä. 
 
 Jos mA-mittaus on käytössä, vastausviestissä näkyy myös viimeisin 

mitattu arvo ja myös mahdollinen keskiarvo. 
 
OHJAUSKANAVAN OHJAUS TEKSTIVIESTILLÄ (O-KOMENTO) 
 Voit myös ohjata esim. ohjauskanavan tai –kanavien tilaa 

tekstiviestillä. 
 Ohjausviesti muodostuu komennosta, kanavan numerosta ja 

halutusta tilasta. Esim. O21 tarkoittaa että ohjataan ohjauskanava 2 
päälle. Viesti O20 ohjaa ohjauskanavan 2 pois päältä. Eli nolla (0) 
tarkoittaa että ohjauskanava ohjataan pois päältä ja yksi (1) että 
ohjauskanava ohjataan päälle.  

 
 Lähettämällä tekstiviestin O21 ProMod GSM III:lle se vastaa: 
 

”[Kohteen nimi]  
O1 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
[Ohjauskanavan nimi] päälle 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt (päällä/poissa) 

 Jän 12,3” 
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Ohjaukselle aikarajoitus 
 Jos ohjaukselle halutaan aikarajoitus, lisätään ohjausviestin perään 

”,nH” jossa n on haluttu aika tunteina. (H= tunteja, M= minuutteja, 
S= sekunteja) Maksimilukema 999. Jos aika on tunteina niin 
maksimilukema on 99.  

 
 Lähettämällä tekstiviestin O21,2H ProMod GSM III:lle se vastaa: 
 

”[Kohteen nimi]  
O1 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
[Ohjauskanavan nimi] päälle 2h 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt (päällä/poissa) 

 Jän 12,3” 
 
Ohjauskanava termostaattikäytölle 
 Ohjauskanava voidaan ohjata viestillä O22 termostaattikäytölle. 

Tällöin ohjauskanavan tila määräytyy termostaattikäyttöön valitun 
lämpötila-anturin (TS-10) lämpötilan mukaan. Jos lämpötila on alle 
asetuslämpötilan, ohjauskanava on päällä ja jos lämpötila on yli 
asetuslämpötilan, ohjauskanava on pois päältä. 

 
”[Kohteen nimi]  
O1 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
[Ohjauskanavan nimi] päällä term 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt (päällä/poissa) 
Läm1 19,7 
Asläm1 20 
Jän 12,3” 

 
 tai 
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”[Kohteen nimi]  
O1 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
[Ohjauskanavan nimi] poissa term 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt (päällä/poissa) 
Läm1 21,1 
Asläm1 20 

 Jän 12,3” 
 
 Huom. Äänipuhelulla annettavat ohjauskomennot ohittavat ja 

poistavat termostaattitoiminnon 
 
Ohjauskanavalla pulssiohjaus 
 Ohjauskanavilla voidaan tehdä myös pulssiohjauksia, esim. oven 

avaus yms. Ohjaustekstiviestillä O23 ohjauskanava 2 ohjaa 
määritellyn mittaisen pulssin. Pulssin pituus määritellään A20-
komennolla, kts. Asetustekstiviestikomennot (A-komennot), sivu 25. 

 
Ohjauskanavan ohjaus lämpötilaerolla 
 Komennolla O24 ohjauskanava 2:sta voidaan ohjata kahden 

lämpötila-anturin lämpötilaerolla. 
 Jos tämä toiminto otetaan käyttöön pitää ProMod GSM III:een olla 

kytkettynä molemmat lämpötila-anturit siten että lämpötila-anturi 1 
on ns. kylmempi anturi (=ulkolämpötila) ja lämpötila-anturi 2 on ns. 
lämpöisempi anturi (=sisälämpötila).  

 Lämpötila-antureiden lämpötilaeroa verrataan asetuslämpötilaan 1 
(kts. Asetuslämpötila (L-komento), sivu 32) ja jos ero on pienempi 
kuin asetuslämpötila 1, ohjauskanava menee päälle ja jos ero on 
suurempi kuin asetuslämpötila 1, ohjauskanava menee pois päältä. 

 Tällä toiminnolla voidaan esim. kesämökillä pitää talvella kiinteän 
peruslämmön sijaan lämpötila, joka on kokoajan tietyn verran 
korkeampi kuin ulkolämpötila. 

 HUOM. Keväällä ulkolämpötilan noustessa kannattaa sisälämpötilan 
säätö suorittaa normaalilla termostaattitoiminnolla (O22). 
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Salanumeron liittäminen ohjauskomentoon 
 Jotta ProMod GSM III hyväksyy ja toteuttaa lähetetyn ohjausviestin, 

ohjauksen pitää joko tulla ”tunnetusta” numerosta tai ohjausviesti 
sisältää salanumeron. Salanumero lisätään ohjausviestin loppuun ?-
merkin jälkeen, esim. O20?0. (salanumeron oletus = 0) Soitettaessa 
äänipuhelu ProMod GSM III:lle salanumero annetaan sellaisenaan 
ja päätetään tähti-merkkiin. 

 
 Samassa tekstiviestissä voit lähettää ProMod GSM III:lle useita 

ohjauksia. Ohjaukset erotetaan toisistaan pisteellä. 
 Lähettämällä tekstiviestin O21,2H.O10.H0 ProMod GSM III:lle se 

vastaa: 
 

”[Kohteen nimi]  
[Ohjauskanavan nimi] pois päältä 
[Ohjauskanavan nimi] päälle 2h 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt pois päältä 

 Jän 12,3” 
 
ASETUSTEKSTIVIESTIKOMENNOT (A-KOMENNOT) 
 Asetustekstiviestikomennoilla määritellään ProMod GSM III:een 

tiettyjä erikoistoimintoja. Asetustekstiviestikomentojen on tultava 
”tunnetusta” numerosta. 

 
Hälytysten tilan ohjaus hälytyskanavalla, A1=1 ja A23 
 Seitsemättä hälytyskanavaa voidaan käyttää ohjaamaan hälytysten 

tilaa. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi jos halutaan ohjata 
hälytysten tilaa esim. ulkoisella koodikytkimellä. Tämä toiminto 
saadaan käyttöön lähettämällä ProMod GSM III:lle tekstiviesti A1=1. 

 Komennolla A23 valitaan vaatiko hälytysten tilan muuttaminen 
hälytyskanavaan pulssin vai staattisen ohjauksen. Komennolla 
A23=0 valitaan pulssi ja A23=1 staattinen ohjaus.  

 Staattinen ohjaus ohjaa hälytykset päälle jos silmukka aukeaa. Eli 
jos koodikytkimen kaapeli katkeaa hälytykset menevät päälle. 

 HUOM.1 Jos valitaan staattinen ohjaus, hälytysten tilaa ei voi 
muuttaa muulla tavalla, esim. äänipuhelulla tai tekstiviestillä. 

 HUOM.2 Jos valitaan staattinen ohjaus, Yövalvontatoimintoa ei 
voida käyttää. 
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Hälytyskanavan käyttö pulssilaskurina, A1=2 
 Kahdeksatta hälytyskanavaa voidaan käyttää pulssilaskurina. Aina 

kun hälytyskanavaan tulee pulssi, laskurin lukema kasvaa yhdellä. 
Laskurin lukualue on 0…99 999 999 pulssia. Tämä toiminto 
saadaan käyttöön lähettämällä ProMod GSM III:lle tekstiviesti A1=2. 
HUOM. Kun tämä toiminto otetaan käyttöön, laskuri pitää nollata 
(kts. Sivu 35, Pulssilaskurin lukeman kysyminen ja nollaus). 

 
 HUOM. A1-toimintoja ei voi ottaa pois käytöstä erikseen vaan 

tekstiviesti A1=0 kumoaa sekä komennon A1=1 että A1=2. 
 Huom. Jos sekä A1=1- että A1=2-toiminnot ovat käytössä, se 

ilmaistaan A?-vastausviestissä A1=3. 
 
Hälytysten tilan merkkivalon ohjaus, A2 
 Neljättä ohjauskanavaa voidaan käyttää hälytysten tilasta kertovan 

merkkivalon ohjaukseen. Kun hälytysten tila on ”Päällä”, 
ohjauskanava on aktiivinen. Tämä toiminto saadaan aktivoitua 
lähettämällä ProMod GSM III:lle tekstiviesti A2=1. 

 Kytkettäessä hälytykset päälle ProMod GSM III vilkuttaa hälytysten 
tilan merkkivaloa, jos jokin hälytyskanava on aktiivinen. Jos 
kyseinen kanava ei mene lepotilaan 30 sekunnin ja kyseisen 
kanavan lähtöviiveen aikana tästä aiheutuu normaali hälytys. 

 
Hälytyssireenin ohjaus, A3 
 Viidettä ohjauskanavaa voidaan käyttää hälytyssireenin ohjaukseen. 

Kun jokin hälytyskanava aktivoituu, viides ohjauskanava aktivoituu 
ja pysyy aktiivisena 5 minuuttia tai kunnes hälytys kuitataan. Tämä 
toiminto saadaan aktivoitua lähettämällä ProMod GSM III:lle 
tekstiviesti A3=1. 

 Tehdasasetuksena jokainen hälytyskanava aktivoi sireenin, mutta 
tätä voidaan muuttaa hälytyskanavakohtaisesti, kts. sivu 30, 
Hälytyskanavakohtainen sireenin esto, A25 

 Kotelon kuorisuoja aktivoi sireenin vain, jos kansi avataan 
hälytysten ollessa päällä. 
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Käyttämättömien ohjauskanavien poisto / palautus, A4…A8 
 Käyttämättömät ohjauskanavat voidaan poistaa käytöstä. ProMod 

GSM III ei näytä poistettuja ohjauskanavia esim. tilakyselyn 
vastaustekstiviestistä.  

 Ohjauskanavat poistetaan viidennestä kanavasta alkaen. A8=0 
viides kanava, A7=0 neljäs kanava, A6=0 kolmas kanava, A5=0 
toinen kanava ja A4=0 ensimmäinen kanava.  

 Käytöstä poistettu ohjauskanava otetaan uudelleen käyttöön 
tekstiviestillä ensimmäisestä kanavasta alkaen. Samalla valitaan 
kumpaa lämpötila-anturia ohjauskanava käyttää, mikäli ko. 
ohjauskanava ohjataan termostaattikäytölle. Jos jokainen 
ohjauskanava käyttää lämpötila-anturia 1 kanavat otetaan käyttöön: 
A4=1 ensimmäinen kanava, A5=1 toinen kanava, A6=1 kolmas 
kanava, A7=1 neljäs kanava ja A8=1 viides kanava. 

 Jos esim. toinen ohjauskanava käyttää lämpötila-anturia 2 se 
otetaan käyttöön komennolla A5=2. Samalla tavalla voidaan vaihtaa 
kanavakohtaisesti käytettävää lämpötila-anturia. 

 
Muistaa ohjaukset käynnistymisen jälkeen, A9 
 Komennolla A9 valitaan, muistaako ProMod GSM III 

ohjauskanavien tilan käynnistyessään uudelleen, esim pitkän 
sähkökatkon jälkeen. Komennolla A9=1 ohjauskanavat palautuvat 
niihin tiloihin (päällä/poissa), jotka niillä oli sammumishetkellä ja 
komennolla A9=0 ohjauskanavat jäävät lepotilaan käynnistymisen 
jälkeen. 

 
Alijännitehälytys, A10 
 Komennolla A10 voidaan ottaa käyttöön alijännitehälytys. 

Komennolla A10=113 ProMod GSM III lähettää alijännitehälytyksen 
tekstiviestillä ”tunnettuihin” numeroihin mikäli sen käyttöjännite 
laskee alle 11,3 V:n. Jännitteen pitää olla asetellun jänniterajan alla 
yhtäjaksoisesti 15 sekunnin ajan, ennenkuin hälytys lähetetään. 
Alijännitehälytys saadaan pois käytöstä lähettämällä komento 
A10=0. 
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mA-mittaus, A11…A17 
• Komennolla A11=1 otetaan mA-mittaus käyttöön. Vastaavasti 

komenolla A11=0 mA-mittaus poistetaan käytöstä. 
 

• Komennolla A12=0 valitaan mA-mittauksen mittausalueeksi 
0…100% ja komennolla A12=1 mittausalueeksi 20…100%. 

 
• Komennolla A13 määritellään mA-mittauksen lukuväli 

sekuntteina. Lukuväli voi olla 15…255 sekunttia. Esim. A13=15 
asettaa lukuvälin 15 sekuntiin. 

 
• Komennolla A14 voidaan ottaa mA-mittauksen keskiarvolaskenta 

käyttöön tai pois käytöstä. Esim. komennolla A14=10 laite laskee 
10 viimeisimmän mittauksen keskiarvoa. Mittausten lukumäärä 
voi olla 2…255 mittausta. Komennolla A14=0 keskiarvolaskenta 
otetaan pois käytöstä. 

 
• Komennolla A15 valitaan verrataanko komennoilla A16 ja A17 

määriteltäviä hälytysrajoja hetkellisarvoon vai keskiarvoon. 
Komennolla A15=0 vertailuarvoksi valitaan hetkellisarvo ja 
komennolla A15=1 keskiarvo. Huom. Jos vertailuarvoksi valitaan 
keskiarvo, pitää keskiarvolaskenta ottaa käyttöön komennolla 
A14. 

 
• Komennolla A16 otetaan mA-alarajahälytys käyttöön. Raja-arvo 

voi olla 1…100%. Esim. komennolla A16=30 hälytysrajaksi tulee 
30%. Alarajahälytys otetaan pois käytöstä komennolla A16=0. 

 
• Komennolla A17 otetaan mA-ylärajahälytys käyttöön. Raja-arvo 

voi olla 1…100%. Esim. komennolla A17=80 hälytysrajaksi tulee 
80%. Ylärajahälytys otetaan pois käytöstä komennolla A17=0. 

 
Paikalliskäyttökytkin ohjaa hälytysten tilaa, A18 
 Komennolla A18 valitaan, voidaanko Paikalliskäyttökytkimellä ohjata 

hälytysten tiaa (hälytykset päälle/pois päältä). Komennolla A18=0 
toiminto otetaan käyttöön ja komennolla A18=1 toiminto otetaan 
pois käytöstä. 
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Laitteen kuorisuoja käytössä/pois käytöstä, A19 
 Komennolla A19 valitaan, lähetetäänkö laitteen kannen 

avaamisesta tekstiviesti tunnettuihin numeroihin. Komennolla A19=0 
toiminto otetaan käyttöön ja komennolla A19=1 toiminto otetaan 
pois käytöstä. 

 
Pulssiohjauksen pituus, A20 
 Komennolla A20 määritellään pulssin pituus, jota käytetään 

pulssiohjauksessa, kts. Ohjauskanavan ohjaus tekstiviestillä (O-
komento), sivu 22. Esim. A20=5 määrittelee pulssin pituuden 5 
sekunniksi. 

 
Oven avaustoiminto puhelinnumerolle, A21 ja A22 
 Hälytyspuhelinnumeroille 1 ja 2 voidaan ohjelmoida oven 

avaustoiminto. Tämä tarkoittaa että ko. puhelinnumeron soittaessa 
ProMod GSM III:lle se ei vastaa puheluun mutta tekee 
pulssiohjauksen valitulla ohjauskanavalla. Pulssin pituus 
määritellään yllä esitellyllä A20-komennolla. 

 Oven avaustoiminto puhelinnumerolle 1 ohjauskanavaan 2 otetaan 
käyttöön komennolla A21=2 ja puhelinnumerolle 2 ohjauskanavaan 
5 komennolla A22=5. Toiminto saadaan pois käytöstä 
puhelinnumerolta 1 komennolla A21=0 ja puhelinnumerolta 2 
komennolla A22=0. 

 
 Koska ProMod GSM III ei vastaa puheluun, GSM-operaattorit eivät 

tulkitse tätä puheluksi, eli soitto on soittajalle maksuton. Tässä 
saattaa kuitenkin olla GSM-operaattori kohtaisia eroja. 

 
 HUOM. Mikäli toiminto on käytössä ProMod GSM III ei vastaa 

soittoon eikä soittaja näin ollen pääse antamaan normaaleja 
äänipuhelun aikana annettavia komentoja, kts. ÄÄNIPUHELUN 
AIKANA ANNETTAVAT KOMENNOT, sivu 14. 
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 Jos kuitenkin ilmenee tilapäinen tarve ohjata ProMod GSM III:sta 

äänipuhelulla puhelinnumero 1:stä tai puhelinnumero 2:sta, soittaja 
voi estää puhelimellaan oman numeron lähetyksen, jolloin ProMod 
GSM III ei tunnista soittajaa ja vastaa tulevaan puheluun 
normaalisti. Tällöin soittajan pitää kuitenkin antaa salanumero esim. 
ennen ohjauskanavan tilan muuttamista. 

 
Hälytysten tilan muutoksesta lähetetään tekstiviesti, A24 
 Komennolla A24 voidaan ohjelmoida ProMod GSM III lähettämään 

tekstiviesti tunnettuihin numeroihin aina kun hälytysten tila muuttuu 
(hälytykset päälle/pois päältä). Komennolla A24=1 toiminto otetaan 
käyttöön ja komennolla A24=0 pois käytöstä. 

 
Hälytyskanavakohtainen sireenin esto, A25 
 Komennolla A25 voidaan estää hälytyskanavaa aktivoimasta 

sireeniä hälytyksen tullessa. Tätä ominaisuutta voisi käyttää esim. 
”öljypoltin sammunut”-hälytyskanavalle. Esto voidaan määritellä 
hälytyskanavakohtaisesti. 

 A25=1  1. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=2  2. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=4  3. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=8  4. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=16 5. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=32 6. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=64 7. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 A25=128 8. hälytyskanava ei aktivoi sireeniä 
 Haluttaessa estää useampia kanavia aktivoimasta sireeniä, 

lasketaan edellisen esimerkin komennon parametrit ”yhteen”. 
Esimerkiksi, jos halutaan esto hälytyskanaville 3 ja 5, lasketaan 
yhteen A25=4 ja A25=16 (4+16) ja lähetetään komento A25=20. 

 Esto saadaan pois kaikilta hälytyskanavilta komennolla A25=0. 
 
Yövalvontakanavat, A26 
 Komennolla A26 määritellään halutut hälytyskanavat 

yövalvontakanaviksi. 
 A26=1  1. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 A26=2  2. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 A26=4  3. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 A26=8  4. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 A26=16 5. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
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 A26=32 6. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 A26=64 7. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 A26=128 8. hälytyskanavaa käytetään yövalvontakanavana 
 Valittaessa useampia kanavia yövalvontakäyttöön, lasketaan 

edellisen esimerkin komennon parametrit ”yhteen”. Esimerkiksi, jos 
halutaan valita hälytyskanavat 4 ja 6, lasketaan yhteen A26=8 ja 
A26=32 (8+32) ja lähetetään komento A26=40. 

 Kaikki hälytyskanavat saadaan pois yövalvontakäytöstä komennolla 
A26=0. 

 HUOM.1 Valittuja hälytyskanavia voidaan käyttää myös normaaleina 
hälytyskanavina. 

 HUOM.2 Tätä toimintoa ei voida käyttää jos hälytysten tilaa 
ohjataan 7. hälytyskanavalla ja ohjausmuodoksi on valittu staattinen 
(kts. Hälytysten tilan ohjaus hälytyskanavalla, A1=1 ja A23, sivu 25). 

 
Yövalvonnan tilan ohjaus hälytyskanavalla, A27 
 Kuudetta hälytyskanavaa voidaan käyttää ohjaamaan yövalvonnan 

tilaa. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi jos halutaan ohjata 
yövalvonnan tilaa esim. ulkoisella koodikytkimellä. Yövalvonnan tila 
muuttuu aina kun 6. hälytyskanavan tila vaihtuu. Tämä toiminto 
saadaan käyttöön lähettämällä ProMod GSM III:lle tekstiviesti 
A27=1. 

 
 Voit lähettää samassa viestissä useita A-komento asetuksia. 

Komennot erotetaan toisistaan pisteellä (.), esim. A8=0.A7=0. 
 
 Edellä esiteltyjen erikoisominaisuuksien tilan voi tarkastaa 

lähettämällä ProMod GSM III:lle tekstiviestin A? 
 
 HUOM.1 Jos sekä A1=1- että A1=2-toiminnot ovat käytössä, se 

ilmaistaan A?-vastausviestissä A1=3. 
 
 HUOM.2 Toiminnot A25 ja A26 saatetaan ilmaista vastausviestissä 

esim. A25=37 tai A26=37. Tästä ”ratkaistaan” hälytyskanavat, joille 
ko. toiminto on määritelty. 

 Valitaan ensimmäinen hälytyskanava 8. hälytyskanavasta alkaen 
jonka parametri on pienempi tai yhtäsuuri kuin 37. 64 on liian suuri, 
eli valitaan 32. Tämä tarkoittaa että ainakin 6. hälytyskanavalle on 
määritelty ko. toiminto. 

 Lasketaan 37-32=5. 
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 Valitaan ensimmäinen hälytyskanava 8. hälytyskanavasta alkaen 
jonka parametri on pienempi tai yhtäsuuri kuin 5. 8 on liian suuri, eli 
valitaan 4. Tämä tarkoittaa että myös 3. hälytyskanavalle on 
määritelty ko. toiminto. 

 Lasketaan 5-4=1. 
 Valitaan ensimmäinen hälytyskanava 8. hälytyskanavasta alkaen 

jonka parametri on pienempi tai yhtäsuuri kuin 1. 2 on liian suuri, eli 
valitaan 1. Tämä tarkoittaa että myös 1. hälytyskanavalle on 
määritelty ko. toiminto. 

 Lasketaan 1-1=0. 
 Kun erotus on nolla on saatu ratkaistua kaikki hälytyskanavat, joille 

on määritelty ko. toiminto. 
 Kannattaa huomioida että toiminnot A25 ja A26 ovat toisilleen 

tavallaan käänteisiä. Komennolla A25 valitaan kanavat jotka eivät 
kuulu sireenin aktivoiviin kanaviin ja komennolla A26 valitaan 
kanavat jotka kuuluvat yövalvontakanaviin. 

 
HÄLYTYKSET PÄÄLLE / POIS TEKSTIVIESTILLÄ (H1-KOMENTO) 
 Hälytykset voidaan ohjata päälle tekstiviestillä H1 ja pois päältä 

viestillä H0. Ohjauksen pitää tulla ”tunnetusta” numerosta tai 
viestiin pitää liittää salanumero. 

 
YÖVALVONTA PÄÄLLE / POIS TEKSTIVIESTILLÄ (H2-KOMENTO) 
 Yövalvonta voidaan ohjata päälle tekstiviestillä H2 ja pois päältä 

viestillä H0. Ohjauksen pitää tulla ”tunnetusta” numerosta tai 
viestiin pitää liittää salanumero. 

 
ASETUSLÄMPÖTILA (L-KOMENTO) 
 Kohteissa, missä halutaan poissaoloajaksi laskea huonelämpötilaa, 

voidaan ProMod GSM III:sta käyttää termostaattina. Haluttu 
lämpöanturi ja lämpötila lähetetään tekstiviestinä ProMod GSM 
III:lle. Esimerkiksi lämpöanturi 1:lle saadaa asetuslämpötilaksi 10 
astetta lähettämällä tekstiviesti L1=10 ja vastaavasti lämpöanturi 
2:lle 14 astetta L2=14. 

 HUOM! Lämmitystä ohjaavat ohjauskanavat pitää ohjata 
termostaattikäytölle, jotta ProMod GSM III toimii termostaattina. Kts. 
Ohjauskanavan ohjaus tekstiviestillä (O-komento), sivu 22. 
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 Asetuslämpötilat näkyvät T-tilakyselyn vastaustekstiviestissä, mikäli 
ohjauskanavia on ohjattu termostaattikäytölle. Asetuslämpötilat 
voidaan kuitenkin kysyä myös erikseen lähettämällä tekstiviesti L?, 
jolloin ProMod GSM III lähettää vastausviestinä tilatiedot ja 
asetuslämpötilat. 

 
”[Kohteen nimi]  
O1 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O2 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O3 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O4 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
O5 [Ohjauskanavan nimi] (päällä/poissa) 
Hälyt (päällä/poissa) 
Läm1 19,7 
Asläm1 10 
Läm2 21,1 
Asläm2 14 
Jän 12,3” 

 
 
KOHTEEN JA KANAVIEN NIMEÄMINEN TEKSTIVIESTILLÄ 

Kohteiden nimeäminen voidaan tehdä myös tekstiviestikomennoilla 
seuraavaa listaa käyttämällä.  

 
Kohteen nimeäminen 
 Komento K1=1 antaa aseman nimeksi ”asema” 
        ”       K1=4 antaa aseman nimeksi ”kesämökki”   
 
   1 Asema 
   2 Asuntovaunu 
   3 Auto 
   4 Kesämökki 
   5 Koti 
   6 Mökki 
   7 Sauna 
   8 Vene 
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Ohjauskanavien nimeäminen 
 
 Komento K2=5   antaa 1. ohjauskanavan nimeksi ”lämmitys” 
       ”        K3=4   antaa 2. ohjauskanavan nimeksi ”kiuas” 
       ”        K4=9   antaa 3. ohjauskanavan nimeksi ”pumppu” 
       ”        K5=11 antaa 4. ohjauskanavan nimeksi ”ulkovalo” 
       ”        K6=12 antaa 5. ohjauskanavan nimeksi ”valaistus” 
 
   1 Auton lämmitys 
   2 Jäähdytys 
   3 Kastelupumppu 
   4 Kiuas 
   5 Lämmitys 
   6 Lämpöpuhallin 
   7 Lämminvesivaraaja 
   8 Lattialämmitys 
   9 Pumppu 
   10 Suihkulähde 
   11 Ulkovalo 
   12 Valaistus 
   13 Vesipumppu 
 
Hälytyskanavien nimeäminen 
 Komento K7=3 antaa 1. hälytyskanavan nimeksi ”murtohälytys” 
 Komento K8=2 antaa 2. hälytyskanavan nimeksi ”hälytys” 
 Komento K9=6 antaa 3. hälytyskanavan nimeksi ”palohälytys” 
 Komento K10=8 antaa 4. hälytyskanavan nimeksi ”vesipumppu” 
 Komento K11=1 antaa 5. hälytyskanavan nimeksi ”alarajahälytys” 
 Komento K12=5 antaa 6. hälytyskanavan nimeksi ”pakastinhälytys” 
 Komento K13=8 antaa 7. hälytyskanavan nimeksi ”vesipumppu” 
 Komento K14=9 antaa 8. hälytyskanavan nimeksi ”ylärajahälytys” 
 
   1 Alarajahälytys 
   2 Hälytys 
   3 Murtohälytys 
   4 Öljypoltin sammunut 
   5 Pakastinhälytys 
   6 Palohälytys 
   7 Vesivahinko 
   8 Vesipumppu 
   9 Ylärajahälytys 
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 Kohteet voidaan nimetä myös käyttämättä valmista listaa.  
 Listalla oleva numero jätetään pois ja teksti kirjoitetaan 

lainausmerkkien sisään esim. K1=”parakki”.  
 Koska puheviestimuisti ei tunne sanaa parakki, kohteen nimi 

ohitetaan äänipuhelun aikana. Maksimi merkkien määrä voi 
kussakin nimessä olla 17 merkkiä. 

 
 HUOM. K-komentoja voi lähettää vain yhden kerrallaan eikä niitä 

saa liittää muihin komentoihin. K-komento pitää lähettää 
”tunnetusta” numerosta. 

 
PULSSILASKURIN LUKEMAN KYSYMINEN JA NOLLAUS 
 Tekstiviestikomento P antaa vastauksena pulssilaskurin lukeman. 
 
 ”[Kohteen nimi] 
 Pulssit alkaen 
 18-09-02 13:59 
 425” 
 
 Komennolla P= nollataan pulssilaskuri. Päivämäärä ja kellonaika 

saavat tämänhetkiset arvot. Viestin pitää tulla ”tunnetusta” 
numerosta tai komennon on sisällettävä salanumero, esim. P=.?0 

 
OHJELMAVERSION TARKISTUS 
 Tekstiviestikomento V antaa vastauksena ohjelmaversion. 
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TEKNISIÄ TIETOJA 
 
 Kotelointi: Koko: 
   Metallikotelo, kuorisuojaus. 
   273x183x49 (lxkxs), 280x310x49 maks. (lxkxs), 
 Käyttöjännite:  
   230 V AC (pistorasiamuuntaja) 
   15 V AC 
   12 V DC (akun tilalle,  
   esim. aurinkosähköjärjestelmät) 
 Akkuvarmennus:  
   12V, 1.2 Ah, toiminta-aika n. 1,5…8 h 
 Ohjauskanavat:  
   3 kpl relelähtöä, 
   potentiaalivapaat sulkeutuvat koskettimet, 
   230 V AC, 16 A 
 
   2 kpl relelähtöä, 
   potentiaalivapaat vaihtokoskettimet, 
   60 V DC, 1 A 
 Hälytyskanavat: 8 kpl (aktivoidaan kytkemällä 0V:n) 
 Paikallisohjaus: Paikallisohjauskytkin ohjauskanaville ja  
   hälytysten tilan muuttamiselle 

Lämpötilamittaus: Kaksi ulkoisen lämpöanturin mittauskanavaa, 
  mittausalue -40°C…+100°C, tarkkuus ±0.5°C 
Virtamittaus: Yksi mA-mittauskanava, mittausalueet:  
  0…20 mA (0…100%) (tehdasasetus) 
  4…20 mA (20…100%) 
  0…10 mA (0…100%), 2…10 mA (20…100%) 
  0…5 mA (0…100%), 1…5 mA (20…100%) 

 Käyttölämpötila: -25°C…+50°C 
 
 
LISÄVARUSTEET 

 
• IR-liiketunnistin  
• Magneettikosketin oveen  
• Savuilmaisin  
• Kosteusanturi  
• Ulkolämpötila-anturi TS-10, 10m:n kaapelilla (snro 35 129 32) 
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TEKNINEN TUKI 
 
 Promod GSM III:n omistaja on oikeutettu ProMod GSM III - laitteen 

tehdastakuun, 12 kk, aikana ilmaiseen tekniseen tukeen ja ProMod 
GSM III:n asetuksien ohjelmointiin. Tekninen tuki sisältää 
puhelimitse, faxitse, sähköpostitse ja postitse annettavan tuen 
poislukien Promod GSM III:n tai sen osien lähettämistä 
postipakettina tai huoltokäyntiä sekä muuta siihen rinnastettavaa 
toimintaa. 
 

 Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä ProMod GSM III:n tekniseen 
tukeen. 
• Ma-pe klo. 8.00 - 15.00 puh. 019-6888 270 / ProMod GSM III 

tekninen tuki  
• Fax. 019-6888 240 
• Sähköpostilla: leveltec@leveltec.fi 

 
ILMAINEN OHJELMOINTIPALVELU 
 
 Ilmainen ohjelmointipalvelu suoritetaan etäohjelmointina GSM-

verkon kautta jolloin Promod GSM III:n omistajan tai muun 
vastaavan tahon on luovutettava Promod GSM III:n asennetun SIM-
kortin puhelinnumero ja ProMod GSM III:n salanumero Leveltec 
Oy:lle jotta toimenpide voitaisiin suorittaa. 

 
 HUOM! Leveltec Oy käsittelee saamaansa puhelinnumeroa 

luottamuksellisena tietona jota ei välitetä missään tilanteessa 
eteenpäin. Leveltec Oy tallentaa ohjelmointitiedot ja puhelinnumerot 
vain asiakkaan luvalla. Muutoin tiedot hävitetään toimenpiteen 
jälkeen. 
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TÄRKEÄÄ 
 
 Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia ProMod GSM 

III - tuotteeseemme, sen toimintaan, käyttöohjeistukseen sekä 
ProMod GSM III Config - ohjelmistoon ilman eri ilmoitusta. 

 
 Emme vastaa tässä ohjeessa tai esitteissä mahdollisesti olevista 

virheistä ja niiden mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai 
välittömistä vahingoista. 

 
 Huom! GSM-verkon kuuluvuus saattaa vaihdella Suomen 

valtakunnan alueella, joten asiakkaan on tarvittaessa tiedusteltava 
verkon toiminta, peitto ja kuuluvuus asennuspaikkakuntansa alueen 
teleoperaattorilta. 

 
 Huom! Tekstiviestin kulku voi viivästyä tai kaikissa olosuhteissa 

yhteyttä ei muodostu johtuen teleoperaattorista, sijainnista, 
käyttäjän toiminnasta tai ProMod GSM III antennin sijainnista, yms. 
jolloin elintärkeiden hälytyksien osalta tämä on otettava huomioon.  

 
 Huom! Asennettaessa 230 V sähköasennuksia ProMod GSM III:een 

on ne suoritettava valtuutetun sähköalan ammattilaisen toimesta. 
 
 Laite täyttää CE-hyväksynnän asettamat määräykset. 
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LIITE 1, PROMOD GSM III, LIITTIMET 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Liittimet

1/1

05062003 HNo/VMä

Akkuliitin ja
akkusulake 4A

X15   X14

Syöttöjännite sisään
15 V AC tai 18 V DC

12...14 V DC ulos
Palovaroittimet, IR-anturit yms.

0 V DC ulos
Palovaroittimet, IR-anturit yms.

Lämpöanturi 1
TS-10

Lämpöanturi 2
TS-10

mA-mittauskanava
0...20 mA maks.

Ohjauskanava 4
vaihtokosketin
60 V AC tai DC, 1 A maks.

Ohjauskanava 5
vaihtokosketin
60 V AC tai DC, 1 A maks.

Ohjauskanava 3
sulkeutuva kosketin
230 V AC, 16 A maks.

Hälytyskanava 1
Hälytyskanava 2
Hälytyskanava 3
Hälytyskanava 4
Hälytyskanava 5
Hälytyskanava 6
Hälytyskanava 7
Hälytyskanava 8

Hälytyskanavien
sisäänmenot
0 V DC
hälytyskanaville

RJ-4/4 ohjelmointiliitin

Ohjauskanava 2
sulkeutuva kosketin
230 V AC, 16 A maks.

Ohjauskanava 1
sulkeutuva kosketin
230 V AC, 16 A maks.
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LIITE 2, HÄLYTYSKANAVIEN KYTKENTÄPERIAATE 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Hälytyskanavien kytkentäperiaate

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

Sulkeutuva kosketin (NO, Normal Open).
Hälytyskanava 1 ohjelmoidaan sulkeutuvaksi.

Sulkeutuvat koskettimet (NO, Normal Open).
Hälytyskanava 5 ohjelmoidaan sulkeutuvaksi.

Avautuvat koskettimet (NC, Normal Close).
Hälytyskanava 7 ohjelmoidaan avautuvaksi.

Avautuva kosketin (NC, Normal Close).
Hälytyskanava 3 ohjelmoidaan avautuvaksi.

Hälytyskanavat ovat keskenään kaikki samanlaisia. Jokainen voidaan ohjelmoida erikseen
joko avautuvaksi tai sulkeutuvaksi. Samaan hälytyskanavaan ei kuitenkaan voi kytkeä
sekä avautuvia että sulkeutuvia koskettimia.
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LIITE 3, LIIKETUNNISTIMEN KYTKENTÄOHJE 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

TAMP RELAY_ + M

GENIUS - liiketunnistin

ProMod GSM III

GENIUS-liiketunnistimen kytkentä

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

Tässä kuvassa liiketunnistin on "kytketty" hälytyskanavaan 2.
Liiketunnistimen toiminnasta johtuen hälytyskanava ohjelmoidaan avautuvaksi.
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Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

TAMP RELAY_ + M TAMP RELAY_ + MTAMP RELAY_ + M

3 kpl GENIUS - liiketunnistinta

ProMod GSM III

Usean GENIUS-liiketunnistimen kytkentä

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

Tässä kuvassa liiketunnistimet on "kytketty" hälytyskanavaan 1.
Liiketunnistimen toiminnasta johtuen hälytyskanava ohjelmoidaan avautuvaksi.
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LIITE 4, OVIKOSKETTIMEN KYTKENTÄ 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Ovikoskettimen kytkentä

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

Ovikosketin

Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

Tässä kuvassa ovikosketin on "kytketty" hälytyskanavaan 4.
Ovikoskettimen toiminnasta johtuen hälytyskanava ohjelmoidaan avautuvaksi.
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Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Usean ovikoskettimen kytkentä

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

3 kpl ovikosketinta

Kaapeli esim. MHS 1x4x0.5

Tässä kuvassa ovikoskettimet on "kytketty" hälytyskanavaan 3.
Ovikoskettimen toiminnasta johtuen hälytyskanava ohjelmoidaan avautuvaksi.
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LIITE 5, OHJAUSKANAVIEN 1-3 KYTKENTÄPERIAATE 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Ohjauskanavien 1-3 kytkentäperiaate

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

Kuorma 3

Kuorma 2

Kuorma 1

Ohjauskanava 3
Sulkeutuvat
potentiaalivapaat relekoskettimet
230 V AC, 16 A maks.

L

N

L

N

L

N

Ohjauskanava 2
Sulkeutuvat
potentiaalivapaat relekoskettimet
230 V AC, 16 A maks.

Ohjauskanava 1
Sulkeutuvat
potentiaalivapaat relekoskettimet
230 V AC, 16 A maks.

Ohjattavat kuormat. 
Lämmitys, valaistus, lämminvesivaraaja,
lämmitystä ohjaava kontaktori yms.
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LIITE 6, OHJAUSKANAVAN 4 KYTKENTÄESIMERKKI, HÄLYTYSTEN TILAN 
MERKKIVALOJEN OHJAUS 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Ohjauskanavan 4 kytkentäperiaate
Hälytysten tilan merkkivalojen ohjaus

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

Hälytykset pois päältä

Hälytykset päällä
+

-

+

-

Ohjauskanava 4 ohjelmoidaan ohjaamaan
hälytysten tilan merkkivaloja tekstiviestikomennolla A2=1. 
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LIITE 7, OHJAUSKANAVAN 5 KYTKENTÄESIMERKKI, HÄLYTYSSUMMERIN 
OHJAUS 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Ohjauskanavan 5 kytkentäperiaate
Hälytyssummerin ohjaus

1/1

30072003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

-

+
Hälytyssummeri

Ohjauskanava 5 ohjelmoidaan ohjaamaan
hälytyssummeria tekstiviestillä A3=1. 
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LIITE 8, TS-10 LÄMPÖANTURIN KYTKENTÄ 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

TS-10 lämpöanturin kytkentä

1/1

12082003 HNo/VMä

ProMod GSM III TS-10 kytkentäohje.dsf

Läm
pöanturi 1

TS
-10

Läm
pöanturi 2

TS
-10

Lämpötila-anturin +

Lämpötila-anturin -
(punos)

Eriste

Muistathan ottaa lämpötilan mittaukset
käyttöön asetusryhmässä 1 (=komento 5).
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LIITE 9, MAXIMUM DIGITAL KEY KOODIOHISULKIJAN 
ESIMERKKIKYTKENTÄ 
 

Liittyy

Nimi

Asiatunnus SivuMuutos

Korvaa

Piirt. Suhde
Tark.

a
b
c

Tiedosto

ProMod GSM III

Maximum Digital Key koodiohisulkijan
esimerkkikytkentä

1/1

28082003 HVä/VMä

ProMod GSM III Esimerkkikytkennät.dsf

TA
M

PE
R

R
EL

AY
 1 _+

C
O

N
TR

O
L

R
EL

AY
 2

LED 1

LED 2

COM

Maximum
Digital Key

Koodiohisulkija

Tarvittavat ohjelmoinnit ProMod GSM III:een
A1=1 , seitsämäs hälytyskanava ohjaa hälytysten tilaa
A23=0 , hälytysten tilaa ohjataan pulssilla
A2=1 , neljäs ohjauskanava ohjaa hälytysten tilan merkkivaloa

Koodiohisulkija ohjelmoidaan sen oman ohjelmointiohjeen mukaan.

Tarvittaessa koodiohisulkijan kuorisuojakytkin (TAMPER) voidaan
kytkeä ProMod GSM III:n hälytyskanavaan joko yksinään tai sarjaan 
muiden avautuvilla koskettimilla varustettujen antureiden kanssa.
Hälytyskanava pitää ohjelmoida avautuvaksi.

Kaapeli esim MHS 5x2x0.5
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LIITE 10, VUOKAAVIOT 
 

 
 



  51(53) 
 
 

 
 



52(53)   
 
 

 
 



  53(53) 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valmistaja: 
 

LEVELTEC OY 
Hirvihaarantie 368 

04680 HIRVIHAARA 
Puh. 019-6888 270 
Fax. 019-6888 240 

Internet: www.leveltec.fi 
Email: leveltec@leveltec.fi 

 


