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SIMPAL-T2 GSM kommunikaatoriga 
temperatuurimõõtja 

Täname teid meie toote ostu eest.  

 

SimPal-T2 GSM kommunikaatoriga temperatuurimõõtja on 

kaugkasutatav temperatuurimõõteseade millel on sisse ehitatud GSM 

moodul ja temperatuuriandur. Võimaldab kasutada ka välist veekindlat 

kaabeltemperatuuriandurit, mis on täpsem ja suurema 

mõõtevahemikuga. SIM kaardi kaudu saab seaded määrata saates 

mobiiltelefonist SMS käsklused.  

 

SimPal-T2 saadab keskkonna temperatuuriväärtused kasutaja 

mobiiltelefoni SMSina. Määratud kasutajad saavad määrata 

temperatuurivahemiku, seejärel edastab seade SMS alarmsõnumi kui 

temperatuur jõuab määratud väärtuseni. Seadmega on seega võimalik 

tänu järsule temperatuurimuutusele avastada ka näiteks tulekahju.  

 

Sisseehitatud voolukondensaator võimaldab seadmel saata SMS 

sõnumi ka äkilise voolukao ja selle taastumise kohta.   

 

SimPal-T2 on lihtsalt paigaldatav. Selleks on vajalik vaid sisestada SIM 

kaart ning ühendada seade vooluvõrku. Seade on mõeldud 

kasutamiseks kodus või kontoris, näiteks serveriruumis, laos, lastetoas 

jne.   

 

Seadme kasutamiseks on vajalik toimiv GSM võrk ja SIM kaart.  
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1. GSM SIM kaardi (mobiiltelefoni kaardi) saate 

muretseda oma kohaliku võrguteenuse pakkuja käest. 
Sisestage kaart seadmesse. SIM kaardi numbrile 
viidatakse juhendis edaspidi kui SimPal-T2 numbrile.   

2. SIM kaardi Caller ID Presentation funktsioon peab 
olema aktiveeritud. SIM kaardi PIN kood peab olema 
deaktiveeritud. Lisainformatsiooni saate vajadusel 
oma kohaliku võrguteenuse pakkuja käest.  

3. Muutke seadet kasutama asudes selle algne salasõna. 
Ärge jagage seadme salasõna ja SIM kaardi numbrit 
kõrvaliste isikutega.    

 
 

Ohutusnõuded 

 Veenduge enne kasutamist et piirkonnas on mobiilseadmete 
kasutamine lubatud, ja et oleks olemas toimiv mobiilivõrk.   

 Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Ärge kasutage 
seda niiskes või tolmuses kohas ega kemikaalide läheduses.  

 Ärge avage seadet. 
 Ärge raputage seadet ega laske sellel maha kukkuda, see võib 

seadme rikkuda.  
 Seade kasutab kommunikatsiooniks juhtmevaba signaaliedastust, 

ärge hoidke seda teiste elektrooniliste seadmete ligiduses mis 
võivad signaaliedastust häirida.  

 Ärge visake seadet tulle, see võib plahvatada.  
 Hoidke seadet ja selle osi eemal laste käeulatusest. 
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Lisaklausel 

1. Tootjal on õigus tootmises olevat seadet, selle osi ja kasutusjuhendit 
muuta ja täiustada, ilma sellest eelnevalt teavitamata. 

2. Lisateavet ja inforatsiooni leiate veebiaadressilt: 
http://www.simpal.cn.   

3. Kasutage seadet alati kooskõlas kohalike seadustega. Tootja ei 
vastuta toote ebaõigest kasutamisest tuleneda võiva kahju eest.  
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1 Toote tutvustus 

 

1.1 Põhifunktsioonid 

 Seade vajab kasutamiseks GSM SIM kaarti.  
 Seade on kaugjuhitav SMS käskluste teel.  
 Sisend: 110V-250V/50Hz. 
 Töökeskkond: -10 ... +50 C. 
 Automaatkäivitus taimeriga. 
 Välise temperatuurianduri kasutusvõimalus.  
 SMS alarmi saatmine järskude temperatuurikõikumiste puhul 

vastavalt eelmääratud väärtustele.  
 Võimalik lisada kuni viis kasutajat. 
 Automaatne aja sünkroniseerimine. 
 SMS teavitus välise vooluallika muutuste kohta. 
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1.2 Pakend sisaldab:  

GSM temperatuurimõõtja (1 tk) 
Temperatuuriandur (1 tk) 
Kasutusjuhend (1 tk) 
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1.3 Toote tutvustus 

 

1  USB port                  4   Vooluindikaator 
2  Reset nupp                  5   GSM indikaator 
3  Temperatuurianduri port       6   SIM kaardi pesa  
7  Sisseehitatud temperatuuriandur 

 

1.4 Valgusindikaator ja hoiatusheli 

Indikaator  Tegevus  Kirjeldus 

Vool (sinine 
valgus) 

Välja 
lülitatud 

Vool on välja lülitatud. 

Põleb 
pidevalt 

Vooluallikas on ühendatud. 

GSM (sinine 
valgus) 

Välja 
lülitatud 

SIM kaart puudub või ei tööta 
korrektselt. 
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Indikaator  Tegevus  Kirjeldus 

Vilgub 
aeglaselt 

Võrguühenduse otsimine/loomine. 

Vilgub 
kiirelt 

SMS saatmine või seadme defekt. 

Plingib Seade on ootereziimil. 

“Piiks” 
hoiatusheli 
(ka seadme 
väljalülitusel) 
 

Üks kord GSM võrguühendus loodud. 

Kolm 
korda 

SIM kaardi rike või puuduv 
võrguühendus. 

Pikk heli 
Voolukatkestus  või 
temperatuurihäire. 

Märkus:  
Kui GSM signaal on liiga nõrk, saadab seade teavituse “Weak GSM 
signal” administraatori numbrile. Asetage seade teise kohta kus 
võrgusignaal oleks tugevam.  
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2 Seadme kasutamine 

 

2.1 SIM kaardi ja välise temperatuurianduri 
paigaldamine 

 Sisestage SIM kaart kaardipessa, kontaktplaat üleval pool. 
Kontrollige et sisestaksite selle õigetpidi, nagu seadmel näidatud.  

 Lükake kaart pessa kuni kuulete lukustusheli.    
 Kui kasutate välist temperatuuriandurit, kinnitage see 3.5mm 

audiopessa. Kontrollige et kinnitus oleks korrektne. 

 

2.2 Sisse ja välja lülitamine 

Sisselülitamine:  
Seade käivitub kui olete selle AC vooluvõrku ühendanud. Voolu LED 
põleb pidevalt, GSM LED vilgub võrku otsides sekundi jooksul iga 3-4 
sekundi järel. Kui GSM võrk on leitud, kõlab teavitusheli ja GSM LED 
plingib aeglaselt.  
Väljalülitamine: 
Seadme väljalülitamiseks eemaldage seadme vooluvõrguühendus. 

 Märkus:  

o Kui GSM valgusindikaator ei põle, näitab see SIM kaardi 
viga. Sel juhul seadme funktsioonid korrektselt ei tööta. 

o Kontrollige kasutusala GSM võrgusignaali: 
 GSM võrgu signaalitugevus võib seadme kasutamist 

mõjutada. Kontrollige enne seadme kasutamist et 
kasutusalal oleks olemas piisava tugevusega 
võrgusignaal.   

 Saatke seadme esmakordsel kasutamisel mobiiltelefoni 
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kontrollSMS, kindlustamaks et GSM võrk töötab ja ei ole 
liiga nõrk.  

2.3 Kasutajate määramine 

Seadmele saab lisada ühe administraatori numbri ja neli tavakasutaja 
numbrit. Seadmesse lisamata mobiiltelefoniga seadet kasutada ei 
saa. 

 Märkus: SMS käsklustele 

 Käsklused tuleb kindlasti saata “#” sümboliga.  
 Ärge kasutage käsklustes tühikuid. 

2.3.1 Administraatori numbri määramine 

Administraatori numbri saab sisestada seadme esmakordsel käivitamisel, 
samuti peale seadme reset funktsiooni kasutamist.  
Saatke seadmesse administraatori numbrilt järgnev sõnum:  
Administraatori numbri määramine:      #00#             (1) 
 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 

Welcome to use SimPal-T2. 
Your Password is:1234. 

 
Kui soovite administraatori numbri seadmes muuta, saatke 
administraatori numbrilt seadmesse järgnev sõnum:  
Administraatori numbri muutmine:   #10#UusAdminNumber#  (2) 

 UusAdminNumber: märkige uus administraatori 
telefoninumber mille soovite määrata.  

Teise võimalusena võite kasutada reset funktsiooni, sellega kustutate 
vana numbri ja saate seadet käivitades määrata uue administraatori 
numbri. (lisainfo punktis 2.12) 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 

New master number set successfully. 
VastusSMS saadetakse uuele administraatori numbrile. Eelmiselt 
numbrilt seadet enam kontrollida ei saa.   
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2.3.2 Tavakasutajate numbrite määramine 

Ühte seadmesse saab lisada kuni 4 tavakasutajanumbrit.  
Tavakasutajad saavad saata SMS käsklusi ja vastu võtta temperatuuri 
alarmteateid (käsklused 8 ja 9).  
Saatke administraatori numbrilt seadmesse käsklusSMS:  
Tavakasutaja numbri lisamiseks:       #08#Number#          (3) 
Mitme tavakasutaja numbri lisamiseks:   

           #08#Number1#...#Number4#          (4) 
 

Numbri kontrollimine:     #08#                               (5) 
Numbri kustutamine:      #09#Number#                      (6) 
Kõigi tavakasutajate kustutamine:  #09#                       (7) 
 
Alarmsõnumite saatmise lubamine tavakasutajatele: #05#1#     (8) 
Alarmsõnumite saatmise keelamine (vaikimisi määratud): 

 #05#0#   (9) 
 Tavakasutaja number on kasutatava    

mobiiltelefoni number. 
 Maksimaalselt võib number olla kuni 16 kohaline.  
 Maksimaalselt saab lisada 4 tavakasutaja numbrit. 
 

 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi:  
Family number: ****** set successfully. 
Family number ****** deleted. 
All family numbers have been deleted. 
Family alert function ON/OFF. 

 

2.4 Salasõna muutmine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  

Salasõna muutmine:  #11#VanaSalasõna#UusSalasõna#   (10) 
 Salasõna on neljakohaline number. 
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 Algne salasõna on 1234. 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 

New password is ****.  
 

2.5 Temperatuuriteavituse saamine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus: 
Sisseehitatud temperatuurianduri teavitus:    #01#           (11) 
Välise temperatuurianduri teavitus:           #16#           (12) 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 

Temperature: **   
Temp Alert Function: ON/ OFF 
Temp Range: **~ ** 
Mains Power Loss Alert Function: ON/OFF 
GSM Signal Strength: ** 
 
Temperature: **  
Plug-in Temp Sensor Alert Function: ON/ OFF                          
Temp Range: **~ ** 
Mains Power Loss Alert Function: ON/OFF 
GSM Signal Strength: **  

2.6 Temperatuurilimiidi alarm 

Seadmele saab määrata soovitud temperatuurilimiidid. Kui keskkonna 
temperatuur määratud limiidivahemikust väljub, saadab seade 
automaatselt sellekohase SMS alarmteate kasutajatele. Näide:  
Temperature Alert ! Current temperature reading: ** 

 Märkus 

Kasutades taimeri funktsiooni, lülitub temperatuurilimiidi alarm 
automaatselt välja.  
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2.6.1 Sisseehitatud anduri temperatuurilimiidi alarm 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
Sisseehitatud anduri temperatuurialarm lubatud:   

 #02#1#          (13)        
Sisseehitatud anduri temperatuurilimiidi väärtuste määramine: 

#03#MinTemp#MaxTemp#         (14)  
Sisseehitatud anduri temperatuurialarm keelatud:       

           #02#0#           (15)        
 

 MinTemp ja MaxTemp: väärtused määratakse 
ilma komakohata, vahemikus -10 ... 50C. MinTemp ja 
MaxTemp väärtuste vahe ei tohi olla null.  
 Vaikimisi on MinTemp väärtuseks määratud 20C ja 

MaxTemp 30C. 
 

 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 
Temperature alert function ON/OFF. 
Temperature alert range: **~ ** 
 

Alarmi korral saadab seade SMSteavituse:  
BUILT-IN TEMPERATURE ALERT. 
Current temperature reading: ** 

2.6.2 Välise anduri temperatuurilimiidi alarm 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMS käsklus:  
Välise anduri temperatuurialarm lubatud:   

 #16#1#          (16)        
Välise anduri temperatuurilimiidi väärtuste määramine: 

#17#MinTemp#MaxTemp#         (17)  
Välise anduri temperatuurialarm keelatud:       

         #16#0#           (18)   
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Välise temperatuurianduri temperatuurilimiidi kontrollimine:   
 #16#          (19)        

 MinTemp ja MaxTemp: väärtused määratakse 
ilma komakohata, vahemikus -55 ... 125C.  MinTemp ja 
MaxTemp väärtuste vahe ei tohi olla null. 
 Vaikimisi on MinTemp väärtuseks määratud 15C ja 

MaxTemp 20C. 
 

 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 
Plug in temperature sensor alert function ON/OFF 
Plug in temperature sensor alert range: **-** 
 

Alarmi korral saadab seade SMSteavituse:  
CABLE TEMPERATURE ALERT. 
Current temperature reading: ** 
 

2.7 Sisseehitatud anduri taimeri kasutamine 

2.7.1 Taimeri kasutamise määramine 

Temperatuurilimiidid (MinTemp1 ja MaxTemp1 käskluses 21) saab 
määrata soovitud ajaks. Määratud aja jooksul saadab seade vastava 
alarmi kui temperatuuri limiit on ületatud. Määratud ajavahemiku välisel 
ajal saadab seade alarmteate kui temperatuur ületab määratud 
MinTemp2 ja MaxTemp2 limiitide väärtuse.   

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus:  

Sisseehitatud anduri taimeri lubamine:     
#06#1#               (20) 

 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 
Schedule temperature alert function ON 

2.7.2 Alarmtaimeri parameetrite seaded 

Seaded salvestuvad seadmesse kuni reset funktsiooni kasutamiseni.  
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 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus: 

Sisseehitatud anduri ajaperioodi ja temperatuurilimiidi määramine:      
#07#TööPäev#AlgusAeg#LõpuAeg#MinTemp1#MaxTemp1# 

MinTemp2#MaxTemp2#                                      (21) 
Määratud seadete kontrollimiseks:      

#07#                   (22) 
 Tööpäev: ühekohaline arv mille väärtus on vahemikus 0 – 9. 

Vaikimisi on määratud väärtus “0”. Väärtuste kirjeldus on toodud 
järgnevas tabelis:  

Väärtus Vastavus nädalapäevale 
0 Iga päev 
1 Esmaspäev 
2 Teisipäev 
3 Kolmapäev 
4 Neljapäev 
5 Reede 
6 Laupäev 
7 Pühapäev 
8 Esmaspäevast reedeni 
9 Laupäev ja Pühapäev 

 Algusaeg ja Lõpuaeg: koosneb neljast numbrist (hh:mm) ning 
põhineb 24 tunnisel perioodil. Algusaeg ja lõpuaeg peaksid olema 
määratud sama päeva kohta ning lõpuaeg algusajast hilisem. 
Vaikimisi on määratud ajaks: 0700 - 2100. 

 MinTemp ja MaxTemp: väärtused määratakse komakohtadeta, 
vahemikus -10 ... 50C. MinTemp ja MaxTemp väärtuste vahe ei tohi 
olla null.   

 MinTemp1 ja MaxTemp1 on taimeriga määratud aja 
temperatuurilimiidid. Vaikimisi on MinTemp1 määratud 18C ning 
MaxTemp1 24C. 

 MinTemp2 ja MaxTemp2 on temperatuurilimiidid ajaks mis ei ole 
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taimeriga määratud. Vaikimisi on MinTemp2 määratud 16C ning  
MaxTemp2 24C. 

 Näiteks: #07#0#0000#2130#18#24#16#24# , 0000 näitab aega 
00:00(hh:mm)AM, 2130 näitab aega 9:30PM.  

 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi:  
Schedule temperature alert: ON/ OFF 
Everyday 
Setting time: ****-**** 
Temp alert range: **-** degree 
Other times temp alert range: **-** degree 
 

Alarmi korral saadab seade alarmsõnumi:  
BUILT-IN TEMPERATURE ALERT. 
Current temperature reading: ** 

 

2.7.3 Sisseehitatud anduri taimeri keelamine 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus: 

Sisseehitatud anduri taimeri keelamine (määratud vaikimisi):    
#06#0#        (23) 

 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 
Schedule temperature alert function OFF 

2.8 Anduri temperatuurikõikumiste alarm 

Määrake seadmes ajaperioodi väärtus ning temperatuuride muutuse 
limiitväärtus. Nüüd saate määrata automaatse SMS alarmteadete 
saatmise kasutajate mobiiltelefoni, juhul kui keskkonna temperatuur 
määratud ajal määratud temperatuurilimiidist erineb.  

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus:  

Temperatuurikõikumiste alarmi lubamine (määratud vaikimisi):   
 #13#1#      (24) 
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Määrake ajaperiood ja temperatuuri muutuste väärtus:     
  #14#Temp#Aeg#                   (25) 

 Temp: väärtuste vahemik 3 – 20C. 
 Aeg: väärtuste vahemik 1 - 10 minutit. 
 Vaikimisi on määratud Temp 5C ja Aeg 3 minutit. 
Temperatuurikõikumiste alarmi keelamine:        #13#0#     (26) 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi:  

Rapid temperature change function ON/OFF    
Delta: ** 
Time: ** minutes 

 

2.9 Välise vooluallika oleku teated 

Seade saadab teavituse kui selle välise AC vooluallika töös esineb 
katkestus või kui vooluühendus taastub. Kui seadme heliteavitused on 
lubatud, kõlab piiksuv helisignaal, lisaks saadetakse SMSteavitus 
mobiiltelefoni, näiteks “Main supply lost”, “Mains power restored”. 
 

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus:  

Vooluallika kohta SMS teavituste saatmine lubatud (määratud 
vaikimisi):                                #04#1#            (27) 
Vooluallika kohta SMS teavituste saatmine keelatud:  #04#0#  (28) 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 

Mains power SMS alert ON/OFF 
 

2.10 Nõrga GSM signaali teavitus 

Vaikimisi seadetega saadab seade SMSteavituse kui GSM signaal on 
liiga nõrk. Teavituste saatmise saab soovi korral keelata.  

 Meetod 
Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus:  

SMS teavituse saatmine nõrga GSM signaali puhul lubatud 
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(määratud vaikimisi):                     #15#1#            (29) 
SMS teavituste saatmine nõrga GSM signaali puhul keelatud:     

             #15#0#            (30) 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi:  

Weak GSM signal strength alert function ON/OFF. 
 
Alarmi puhul saadab seade teavitusSMSi:  
Weak GSM signal alert, the CSQ is **.  
 

2.11 LED indikaatorite sisse ja välja lülitamine 

Kui LEDid töötavad on nende kaudu lihtne jälgida seadme tööd. Kui 

LEDid on välja lülitatud, muudab see seadme vähem märgatavaks. LED 

indikaatorite oleku määramiseks saatke SMSkäsklus:  

LED indikaatorid välja lülitatud:              #18#0#          (31) 

LED indikaatorid sisse lülitatud (vaikimisi):   #18#1#          (32) 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi: 

LED indicator turn ON/OFF. 

 

2.12 Reset funktsioon 

 Reset funktsioon taastab seadmes kõik algväärtused, kustutab kõik 
kasutajate numbrid ja nende poolt määratud aja ja temperatuuri 
parameetrid.  

 Kui seadme töös esineb häireid, kasutage reset funktsiooni seadme 
algseadistamiseks.  

 Märkus 

Funktsioon kustutab kõik kasutajate poolt määratud seaded. 
 Meetod 

Meetod 1: Vajutage seadme Reset nuppu 5 sekundi jooksul. 
Meetod 2: Saatke administraatori numbrilt SMSkäsklus: 
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Reset funktsiooni kasutamine:   #12#Salasõna#              (33) 
 
 Seade saadab vastuseks kinnitusSMSi:  

******** reset to factory settings successfully. 
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3 Seadme hooldus 

 

 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage 

see vooluvõrgust. 

 

 Kasutage seadet ainult soovitatud töökeskkonnas. Liiga 

kõrge või liiga madal temperatuur võib seadme rikkuda.  

 

 Hoidke seadet ja selle lisasid niiskusevabas keskkonnas. 

Ärge laske sellel märjaks saada. 

 

 Ärge hoidke seadet tolmuses keskkonnas. 

 

 Ärge kasutage seadme puhastamiseks 

alkoholisisaldusega vedelikke, atsetooni ega muid 

sarnaseid vahendeid. Puhastage seadet niiske pehme 

lapiga.   

 

 Ärge avage seadet ega selle osi. Kui seadmel esineb 

rikkeid, proovige juhendi osas 4 toodud mooduseid. Kui 

probleem ei lahene, võtke ühendust edasimüüjaga.  
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4 KKK ja võimalikud lahendused 

Nr Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

1 
Vooluindikaa- 
tor ei põle 

Vooluühendus 
puudub. 

Kontrollige 
vooluallikat ja 
ühendust. 

2 
GSM 
indikaator ei 
põle 

SIM kaardi viga. 

Kontrollige SIM 
kaardi asetust: 
lülitage seade välja, 
eemaldage SIM kaart 
ja sisestage see 
uuesti.  

3 

Indikaatorid 
põlevad aga 
ükski 
funktsioon ei 
tööta 

Sim kaart pole 
aktiveeritud või 
puudub näiteks 
ettemaks. 

Aktiveerige SIM kaart 
oma kohaliku 
võrguteenuse 
pakkuja juures. 
Vajadusel lisage 
kaardile ettemaks. 

4 

Seade ei 
reageeri 
ühelegi 
tegevusele. 

Seade on defektne. 

Eemaldage seade 
vooluvõrgust, 
kontrollige SIM kaarti, 
tehke reset.  

5 

Seadet sisse 
lülitades 
vilgub GSM 
indikaator 
pidevalt. 

Võrk ülekoormatud 
või võrgusignaal 
liiga nõrk.  

Asetage seade 
tugevama signaaliga 
paika ja proovige 
uuesti. 

SIM kaardi PIN 
kood on aktiivne. 

Sulgege PIN kood. 

SIM kaart on 
kehtetu. 

Kontrollige kaarti 
kohaliku operaatori 
juures.  
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Nr Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

6 

Administraa- 
tori number 
on juba 
eelnevalt 
sisestatud. 

Administraatori 
number on 
eelnevalt 
sisestatud. 

Muutke 
administraatori 
number, kasutades 
reset funktsiooni. 

7 

“Invalid 
format. 
Please check 
and try 
again”. 

Saadetud 
ebakorrektne 
käsklus. 

Kontrollige käskluse 
formaati juhendist.  

8 
Tundmatu 
kasutaja 

 

Saatke 
administraatori 
numbrilt 
kontrollkäsklus #00# 

Märkus: Kui probleemi ei ole võimalik lahendada, võtke ühendust 

edasimüüja või hooldusteenindusega.  
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5 Tehnilised parameetrid 

Voolusisend 
110~250V/50HZ,  

CEE 7/7 hybrid Schuko/French plug 

Töökeskkond -10℃~+50℃ 

Hoiustamine -20℃~+60℃ 

Suhteline niiskus 10-90%，kondensatsioonita 

Kommunikatsiooni- 

protokoll 

GSM PHASE 2/2+  

(sh andmeedastus) 

Andmeliides GSM SIM 1.8V/3.0V alerter 

Väline 

temperatuuriandur 
-55℃~125℃ 

GSM  850/900/1800/1900Mhz 
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Lisa: SMS käskluste nimekiri 

Kategooria Funktsioon Käsklus 

Kasutajate 
määramine 

Administraatori numbri 
lisamine 

(1) #00# 

Administraatori numbri 
muutmine 

(2)  
#10#UusAdminNumber# 

Tavakasutaja numbri 
lisamine 

(3) #08#Number# 

Mitme tavakasutaja 
numbri lisamine 

(4) #08#Number1# 
...#Number4# 

Tavakasutaja numbri 
kontrollimine 

(5) #08# 

Tavakasutaja numbri 
kustutamine 

(6) #09#Number# 

Kõigi tavakasutajate 
numbrite kustutamine 

(7) #09# 

Luba alarmsõnumite 
saatmine tavakasutajatele 

(8) #05#1# 

Keela alarmsõnumite 
saatmine tavakasutajatele 

(vaikimisi määratud) 
(9) #05#0# 

Salasõna Salasõna vahetamine 
(10) 
#11#VanaSalasõna#  
UusSalasõna# 

Temperatuuri- 
väärtuse 
saatmine 
mobiilile 

Sisseehitatud andurist (11)#01#  

Välimisest andurist (12) #16# 

Temperatuuri- 
limiidi 

Sisseehitatud anduri 
alarmi lubamine 

(13) #02#1# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

ületamise 
alarm 

Sisseehitatud anduri 
alarmi limiitide määramine 

(14) 
#03#MinTemp#MaxTem

p# 

Sisseehitatud anduri 
alarmi keelamine 

(15) #02#0# 

Välimise anduri alarmi 
lubamine 

(16) #16#1# 

Välimise anduri alarmi 
limiitide määramine 

(17) 
#17#MinTemp#MaxTem

p# 
Välimise anduri alarmi 

keelamine 
(18) #16#0# 

Välimise anduri alarmi 
kontrollimine 

(19) #16# 

Taimeri alarm 

Sisseehitatud anduri 
taimeri alarmi lubamine 

(20) #06#1# 

Sisseehitatud anduri 
ajaperioodi ja 

temperatuurilimiitide 
määramine 

(21) 
#07#TööPäev#AlgusAe

g#LõpuAeg#MinTemp1

#MaxTemp1# 

MinTemp2#MaxTemp2# 

Sisseehitatud anduri 
määratud ajaperioodi ja 

temperatuurilimiidi 
kontrollimine 

(22) #07# 

Sisseehitatud anduri 
taimeri alarmi keelamine 

(vaikimisi määratud) 
(23) #06#0# 

Temperatuuri- 
muutuse alarm 

Temperatuurimuutuse 
alarmi lubamine (vaikimisi 

määratud) 
(24) #13#1# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

Ajaperioodi ja 
temperatuuri väärtuste 

määramine 
(25) #14#Temp#Aeg# 

Temperatuurimuutuse 
alarmi keelamine  

(26) #13#0# 

SMS 
teavitused 

SMS teavituste lubamine 
vooluallika muutuste 

kohta (vaikimisi määratud) 
(27) #04#1# 

SMS teavituste keelamine 
vooluallika muutuste 

kohta  
(28) #04#0# 

SMS teavituste lubamine 
nõrga GSM signaali kohta 

(vaikimisi määratud) 
(29) #15#1# 

SMS teavituste keelamine 
nõrga GSM signaali kohta  

(30) #15#0# 

LED 
indikaatorid  

Lülita LED indikaatorid 
välja  

(31) #18#0# 

Lülita LED indikaatorid 
sisse (vaikimisi määratud) 

(32) #18#1# 

Reset Algseadete taastamine (33) #12#Salasõna# 

SIMPAL-T2 
GSM kommunikaatoriga temperatuurimõõtja 

E1046 
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