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SyStembeSkrivning
Fjärrstyrningspaketet från Induo kan användas för att styra funktioner 
som till exempel värme, start och stopp av processer eller liknande. 
Utgången eller utgångarna kan regleras genom att du skickar ett SMS och 
slår till eller från relä eller kontaktor. Utgången kan även regleras automa-
tiskt vissa tider. Ugången kan även reglera till och frånslag inom ett visst 
temperaturspann, detta kräver dock att du kompletterar paketet med en 
elektronisk temperatursensor eller temperaturgivare.  

Paketet är komplett och består av GSM-enhet, nätaggregat, ett relä eller 
en kontaktor och backupbatteri. Systemet är inbyggt i en vatten- och 
dammsäker platskapsling med IP65-klassning, den kan därför även mon-
teras utomhus. Paketet kan kompletteras med fler reläer.

Den GSM-enhet (ESIM364) som sitter i fjärrstyrningspaketet kan även 
fungera som en larmcentral då den har larmingångar samt inbyggt stöd 
för kommunikation med trådlösa larmsensorer.
 
Packa uPP Paketet
Ditt fjärrstyrningspaket från Induo är redo att skruva upp på väggen, i 
skåpet ligger en brun kartong som innehåller antenner, trekantsnyckel för 
att stänga skåpet samt montagedetaljer om du vill skruva upp skåpet på 
väggen.  

FörberedeLSer
Fjärrstyrningspaketet kommunicerar via GSM och 
behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-
täckning. Enheten fungerar med samtliga operatörer 
som har stöd för GSM (ej operatören 3). I paketet ingår 
två antenner, den högra är för GSM, den vänstra för 
trådlösa sensorer (och används normalt inte). Anten-
nerna kan placeras inuti skåpet som är av plast men om du har svag 
signal rekommenderar vi att du drar ut antennen.
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UppStart
När du fäst din enhet på väggen och installerat antennerna måste du först 
montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. SIM-kortet 
sätter du i den övre SIM-hållaren. Koppla in batteriadaptern till backup-
batteriet, starta därefter upp ditt fjärrstyrningspaket genom att ansluta 
den till ett vägguttag. 

Fjärrstyrningspaketet kommer nu att starta upp. Genom att observera 
lysdioden Network kan du se aktuell signalstyrka, är den dålig så försök 
att placera om antennen. Du ser lysdiodens placering på vidstående skiss. 
Dess antal blinkningar avgör hur bra täckning du har: 

Om lysdioden är släckt har enheten ingen täckning. 
Om den blinkar var tredje sekund har du dålig täckning. 
Om den blinkar varje sekund är täckningen sådär.  
Om den blinkar flera gånger per sekund är täckningen bra.  
Om den lyser har du utmärkt täckning.

konfigUration
När du hittat en bra antennplacering är det dags att börja med konfigura-
tion. För detta ändamål rekommenderar vi att du laddar hem och instal-
lerar Eldes Config Tool på din dator och gör alla grundinställningar av 
enheten med telefonnummer mm.  Installera programmet ELDES config 
tool på din dator och anslut Fjärrstyrningspaketet till datorn via USB. När 
du startar programmet så klickar du på connect bredvid USB-symbolen. 

För mer information, se vår guide för ESIM384 och grundkonfiguration.
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SmS-kommandon
Här är en förteckning över användbara SMS-kommandon. 

aktueLL StatuS:
Du kan när som helst kontrollera status, inklusive aktuell temperatur. 
Skicka ett SMS med följande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och 
XXXX mot din aktuella kod. 

XXXX_INFO

StäLL  in  temPeraturgränSer
Du kan ställa in så att det skickas ett SMS till dig vid satta temperatur-
gränser, du får då SMS om temperaturen går över/under inställt värde. 
Först måste du ta reda på vilket nummer den sensor du vill ändra har (1-8) 
skicka ett SMS med följande text,  byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot 
din aktuella kod.  

XXXX_ITEMP:?

  
Du får då svar som ger dig nummer på de anslutna sensorerna. Tempera-
turnställningarna kan ställas in för varje sensor genom följande komman-
don. För att ändra larmgränsernas min och max-värden till valfria värden 
kan du skicka värden för respektive sensor enligt följande, du anger 
minusgrader med - innan aktuellt värde. Vill du ändra sensor 2 skriver du 
TEMP2.  

XXXX_TEMP1:MIN:-5,MAX:16

Vill du ange minus fem grader till plus sexton så anger du -5:16. 

Styra utgångar
Du kan styra utgång ett till fyra genom att skicka ett SMS till enheten med 
följande text. Byt ut Y mot utgångens nummer (1-4), LVL mot ON eller OFF 
samt _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod

 
XXXX_CY:LVL
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inomhUSgivare (tillval) :
1. Montera kapslingen på valfritt ställe.  

2. Från kapslingen kopplas tre trådar till Fjärrstyrningspaketet enligt ned-
anstående skiss.
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· Inbyggd summer

· Tempsensor för  -55°C till 
+125°C

· Läsare för passagebrickor

· Hämta aktuell temperatur 
via SMS
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koppla in larmSenSorer
Om du vill koppla in rörelesdetektorer och magnetkontakter kan du 
koppla in dem till ingång Z1-Z6. Observera att du måste använda dig av 
de medföljande motstånden och koppla enligt nedanstående skiss. Vi 
lämnar ingen support på inkoppling av trådbundna tredjepartsgivare. 

aktivera Larmingångar
Varje larmingång måste aktiveras via config tool (föredras) eller SMS. 
Innan du gjort detta steg kommer inte ingången att vara aktiv för larmö-
vervakning. Observera att en aktiv ingång måste vara sluten, annars kan 
du inte aktivera larmet. För att aktivera en ingång skicka följande SMS, byt 
ut Y mot en siffra mellan 1 och 6, det nummer som motsvarar din inång. 
Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod. 

XXXX_ZY:ON

byt Larmtext
Du kan ange en ny larmtext för varje ingång genom att skicka en text (utan 
å, ä eller ö) som SMS. Byt ut Y mot den siffra som motsvarar ingångsnum-
ret, _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod. 

XXXX_ZY:ny text;
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kopplingSSchema relÄ :
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kopplingSSchema kontaktor :
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