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ST-65  moduł GSM

Prohlášení o shodě č. 40/2011

My,  firma  TECH,  Wieprz  1047A,  34-122  Wieprz,   Polsko, 

prohlašujeme  s  plnou  odpovědností,  že  námi  vyráběný 

termoregulátor  ST-65  230V,  50Hz  splňuje  požadavky  vyhlášky 

ministra hospodářství, práce a sociálních věcí (Sb. č. 155, položka 

1089) z 21. srpna 2007, kterou se zavádí ustanovení nízkonapěťové 

směrnice (LVD) 2006/95/ES) ze 16.1. 2007.

Ovladač  ST-65  úspěšně  prošel  zkouškou  kompatibility  EMC   při 

zapojení optimální zátěže.

K  hodnocení  shody  byla  použita  harmonizovaná  norma  PN-EN 

60730-2-9:2006.

Paweł Jura, Janusz Master
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I.  POUŽITÍ
 Modul GSM je zařízení, které spolupracuje s řídícími regulátory firmy TECH a 
které  umožňuje  dálkově  kontrolovat  stav  práce  kotle  pomocí  mobilního 
telefonu.  Uživatel  (prostřednictvím  modulu  ST-65)  je  informován  pomocí 
textových  zpráv  SMS  o  každém  alarmu  řídícího  regulátoru  kotle.  Navíc 
v libovolném okamžiku, po zaslání  odpovídající  textové zprávy SMS, obdrží 
uživatel  zpětnou  odpověď s informací  o  aktuální  teplotě  všech  čidel.  Další 
výhodou  zařízení  je  možnost  provádění  změn  zadané  teploty  libovolného 
okruhu pomocí mobilního telefonu.

II.  POPIS, SCHÉMA MENU
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ST-65  moduł GSM

III. KARTA SIM
Modul  ST-65  GSM  nebude  fungovat  bez  správně  vložené  a 

nakonfigurované  karty  SIM.  V případě,  pokud  modul  zjistí,  že  karta  SIM 
schází, přepne se do režimu očekávání na vložení karty. Kartu SIM je možné 
vložit POUZE A JEDINĚ v okamžiku, když se na zobrazovacím displeji řídícího 
regulátoru zobrazí nápis:
„Vložit kartu

Stisknout tlačítko” 
V případě změny karty SIM v průběhu práce modulu je nutné použít opci 

v menu modulu:
„Změna karty sim”

Po vybrání této opce se modul přepne do režimu očekávání na změnu karty, 
je nutné pak počkat na zobrazení  zprávy (viz výše).  Pro založení  karty je 
nutné odšroubovat čtyři upevňovací šrouby a otevřít krycí plášť zařízení.
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SPOSÓB ZAŁOŻENIA KARTY SIM:

Po vložení karty SIM je nutné stisknout libovolné tlačítko, modul se tak spustí 
a provede iniciaci nové karty.

Jestliže nová karta vyžaduje zadání kódu PIN, pak budeme požádáni o 
zadání  tohoto  kódu.  Modul  si  kód  zapamatuje  a  v případě  opětovného 
spuštění použije tento PIN kód, který bude mít uložen v paměti.
PIN karty SIM je možné nastavit v menu:

>>Nastavení GSM  >>Pin karty sim
Pozor!!! PIN karty SIM není maskován v menu modulu, v případě použití karty 
pro jiné účely je nutné kód PIN změnit na nový!!
POZOR!!!  Výměna  karty  SIM  jiným  způsobem  hrozí  poškozením 
modulu!!!

IV. STAHOVÁNÍ DAT Z REGULÁTORU
Modul  ST-65 GSM může pracovat  samostatně nebo ve spolupráci  s řídícím 
regulátorem firmy TECH,  který  je  vybaven komunikačním nástrojem RS a 
který umí obsluhovat vnější modul GSM. Po připojení pomocí komunikačního 
kabelu RS232 (se zástrčkami typu RJ, v sestavě)  je nutné v menu instalátora 
vybrat ve funkci „modul GSM” >> zapnuto.

Modul ST-65 GSM po správném propojení s řídícím regulátorem obdrží 
aktuální  parametry  jeho  práce.  Tyto  parametry  může  modul  odeslat  na 
požádání formou textové zprávy SMS uživateli. SMS je odesílán na libovolné 
autorizované telefonní číslo.

Po  odeslání  na  telefonní  číslo  modulu  textu  „tech”  nebo  kódu  PIN 
autorizace,  dojde  k odeslání  datových  údajů  s parametry  práce  řídícího 
regulátoru.
        [Tech]

např.
tech
Čili: tech

- 5 -



ST-65  moduł GSM
Zpráva  tohoto  typu  způsobí  odeslání  zpětné  textové  zprávy  SMS 
s aktuálními parametry práce řídícího regulátoru kotle.

název Hodnota
Tepl.: ÚT 23       (teplota aktuální)

TUV 25       (teplota aktuální)
1 Zadaná ÚT 60       (teplota zadaná)
2 Zadaná TUV 40.      (teplota zadaná)
… … ...

Počet  a  typ  vysílaných  dat  závisí  na  nastavení  a  režimu  práce  řídícího 
regulátoru.  Jednotlivé  parametry  jsou zobrazovány  na  novém řádku,  fráze 
jsou  vždy  rozděleny  značkou  mezery  (pořadové  číslo  je  vždy  odděleno 
mezerníkem od zadané hodnoty).
      Abychom provedli  změnu  nastavení  teplot  kotle  pomocí  mobilního 
telefonu, je nutné odeslat textovou zprávu SMS na telefonní číslo modulu ST-
65 s následujícím obsahem:

[pin autorizace]    [mezera] [p.č.]  [mezera] [hodnota] [;]
np
9999     1     65 ;

    2     60 ;
Čili:   9999 1 65;2 60;  

Tento příkaz (jestliže je kód pin autorizace nastaven na „9999”) změní 
zadanou teplotu ÚT na 65oC a zadanou teplotu TUV na 60oC.

V. ČIDLA SE STYKAČEM A TEPLOTNÍ
Modul ST-65 je vybaven 2 doplňkovými připojovacími vstupy pro čidla, jeden 
se stykačem a jeden regulovaný výstup, který funguje nezávisle na řídícím 
regulátoru kotle a má univerzální použití:

1) Dva připojovací vstupy jsou určeny pro připojení teplotních čidel (KTY), 
která  jsou  označena  jako  T1,T2 (opce  –  čidla  nejsou  součástí  dodané 
sestavy).  Rozsah  nastavení  čidel  se  pohybuje  v  hranicích  od  -10  do 
+85oC.

2) Jeden  připojovací  vstup,  který  reaguje  na  sepnutí/rozepnutí  stykače. 
Označený  jako  Vst  (opce  –  kabel  není  součástí  dodané  sestavy). 
Připojovací vstup umožňuje velmi široký rozsah využití (např. jako čidlo 
proti vloupání v kompletu s koncovým stykačem).

3) Jeden regulovaný Výstup. Označený jako  Výst (např. možnost připojení 
dalšího čidla pro řízení libovolného elektrického obvodu, viz strana 14)

Parametry práce čidel a spojovacích vstupů čidel se v případě modulu ST-65 
nastavují pomocí menu:
> Čidla nast.

> > konf. vstupu
> > > konf. Vstupu
> > > > aktivní
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> > > > neaktivní
> > > alarm když …
> > > > sepnutí
> > > > rozepnutí
> > > název …
> > > > [<<<<<<<<<<]
> > spojka T1 nast.
> > > T1 on/off
> > > > aktivní
> > > > neaktivní
> > > tepl. maximální
> > > tepl. minimální
> > > název …
> > > > [<<<<<<<<<<]
> > spojka T2 nast.
> > > T2 on/off
> > > > aktivní
> > > > neaktivní
> > > tepl. maximální
> > > tepl. minimální
> > > název …
> > > > [<<<<<<<<<<]
> Konf. Výstupu
> > předpoklad zap.
> > předpoklad vyp.
Aby činnost vybraného připojovacího vstupu byla aktivována, je nutné 

vybrat  a  označit  v podřízeném menu pole „aktivní”.  Pro připojovací  spojky 
typu T (čidel) je nutné navíc nastavit maximální  a minimální  teplotu,  jejíž 
nastání bude signalizovat textová zpráva SMS. Pro spojku se stykačem (typu 
Vst) je nutné vybrat typ události (sepnutí nebo rozepnutí), při jehož výskytu 
bude provedena signalizace pomocí textové zprávy SMS.
Od tohoto okamžiku bude modul informovat:

➔ U  spojek  typu  T  o  naměřených  teplotách,  tzn.  aktuální, 
minimální,  maximální  naměřené  v daném  cyklu*  a  také  o 
chybách, které se vyskytnou na čidlech.

➔ U spojek  typu  Vst  o  případě  výskytu  vybrané  události,  čili  o 
zjištění sepnutí nebo rozepnutí stykače.

*cyklus – je to období času mezi následujícími textovými zprávami SMS.

VI. STAHOVÁNÍ A NASTAVENÍ DAT
1) PIN autorizace:

Uživatel může v libovolné chvíli  změnit „pin autorizace” tak, že odešle 
textovou zprávu SMS na číslo modulu ve formátu:

[pin autorizace aktuální] 
[mezera]

[pin] [mezera]  [pin  autorizace 
nový]

např.
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ST-65  moduł GSM
         1234 pin                      9999
Čili: 1234 pin 9999
Textová  zpráva  tohoto  typu  provede  změnu  autorizačního  kódu  PIN 
modulu z původního 1234 na 9999 a odešle zpětnou textovou zprávu 
SMS s aktuálními parametry práce řídícího regulátoru kotle.

!!!POZOR!!!  PIN  autorizace  je  určen  pro  účely  změny  nastavení 
pracovních  režimů  modulu.  Nedoporučuje  se  seznamovat  s tímto 
kódem nezúčastněné osoby.

2)  Zapínání / vypínání zasílání informací o alarmech:
Uživatel  může  v libovolném  okamžiku  zapnout  nebo  vypnout  zasílání 
z modulu informací o alarmech tím, že zašle na číslo modulu textovou 
zprávu SMS v následujícím formátu:
[pin autorizace aktuální] [mezera] [příkaz]
např.
         1234 Off
Čili: 1234 Off
Textová zpráva tohoto typu vypne zasílání textových zpráv z modulu o 
případných alarmech.  Zaslání  této  zprávy v tomto formátu  je totožné 
s přepnutím opce přímo v menu modulu:

 >>Informování >>Zapnuto >>Ne
nebo:
[pin autorizace aktuální] [mezera] [příkaz]
např.
1234 On
Čili: 1234 On

Textová  zpráva  tohoto  typu  zapne  zasílání  textových  zpráv 
z modulu o případných alarmech. Zaslání této zprávy v tomto formátu je 
totožné s přepnutím opce přímo v menu modulu:
 >>Informování >>Zapnuto >>Ano
Jestliže  je  zasílání  zpráv  o  alarmech  zapnuto,  uživatel  musí  nastavit 

frekvenci  cyklického odebírání  textových zpráv SMS s aktuálními parametry 
čidel po výskytu alarmu:

>>Informování >>Čas opětovného alarmu >> [0÷300min]
V případě,  pokud  bude  vybrána  hodnota  0,  bude  funkce  cyklického 

opakování připomenutí o alarmu neaktivní.

3) Režim práce:
Uživatel  má možnost  výběru druhu přicházejících informačních textových 
zpráv. W menu >>Režim práce
po výběru opce
 >>samostatně
v přicházejících  informačních  textových  zprávách  SMS  budou  obsažena 
výlučně data z aktivních čidel se stykači a teploty.
po výběru opce
 >>s regulátorem
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v přicházejících informačních textových zprávách SMS budou obsažena jak 
data  z řídícího  regulátoru  kotle,  tak  i  data  z aktivních  čidel  se  stykači  a 
teploty.

4) Zapnutí Výstupu
Každý řídící regulátor GSM firmy TECH je vybaven jedním výstupem, 

který je umístěn na prvním místě zleva, viz pohledový řez na straně 3.
Uživatel může v libovolném okamžiku pomocí textové zprávy SMS zapnout 
nebo vypnout tento výstup.
Jsou možné tři stavy na výstupu:

•Zapnuto na stálo.
•Zapnuto na určený čas.
•Vypnuto.

Pro účely zapnutí  výstupu „Výst” do režimu na stálo je nutné vyslat 
textovou zprávu ve formátu:

[pin autorizace] [v] [hodnota] [;]
např.
9999 V 1 ;

Čili: 9999 V1;
Zpráva tohoto typu zapne výstup „V” do režimu práce na stálo.
Pro účely zapnutí výstupu „Výst” do režimu na omezený určený čas je 
nutné vyslat textovou zprávu ve formátu:

[pin autorizace] [V] [hodnota] [mezera] [délka času] [;]
např
9999 V 1 30 ;

Čili: 9999 V1 30;
Zpráva tohoto typu zapne výstup „V” na čas 30 minut;
Pro  účely  vypnutí  výstupu  „V”  je  nutné  vyslat  textovou  zprávu  ve 

formátu:

[pin autorizace] [V] [hodnota] [;]
např
9999 V 0 ;

Čili: 9999 V0;
Zpráva tohoto typu vypne výstup „V”, který byl zapnutý v režimu na 

stálo.
POZOR!!!
Není  možné  přepínat  výstup „Výst” do  režimu  práce  čidla 

sepnutí!!! (v takovém případě by mohlo dojít k poškození výstupu)

5) Zavedení čísel pro alarm.
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ST-65  moduł GSM
Uživatel může v libovolném okamžiku provést změnu čísla pro alarm. Změnu 
může provést pomocí textové zprávy SMS nebo přímo z menu modulu ST-65 
GSM.
Uživatel může v libovolném okamžiku změnit „pin autorizace” tím, že na číslo 
modulu odešle textovou zprávu ve formátu:

[pin autorizace] [n] [hodnota] [;]
např
9999 n 1 ;

Čili: 9999 n1;
Textová zpráva tohoto typu provede změnu prvního čísla autorizace na číslo 
telefonu,  ze  kterého  uživatel  odeslal  textovou  zprávu  SMS.  Obratem  pak 
dojde k odeslání textové zprávy SMS s parametry práce řídícího regulátoru. 
Odeslání  textové  zprávy  tohoto  typu  je  totožné  se  změnou  provedenou 
v menu modulu ST-65:
>Nastavení  GSM  >  Číslo  Tel.>+1<<<<<<<<<<<<  nebo 
+2<<<<<<<<<<<<
Kde pomocí tlačítek nahoru/dolů vybíráme telefonní číslo, které nás zajímá, 
tlačítkem Menu přistoupíme k editaci vybraného telefonního čísla.
Editace je rozdělená na dvě etapy:
•Editace  čísla,  při  níž  pomocí  tlačítek  nahoru/dolů  měníme jednotlivý  znak 
čísla.  Tlačítkem  Menu  pak  přejdeme  na  další  znak.  Po  zadání  správného 
telefonního čísla stiskneme tlačítko EXIT.
•Další etapou je aktivace čísla, kdy pomocí tlačítek nahoru/dolů vybereme, zda 
má být dané číslo informováno o alarmech (Aktivovat nebo vypnout).

Jestliže  se  telefonní  číslo  liší  od  čísla  zadaného  uživatelem,  pak 
bude uživatel požádán, aby potvrdil změnu.

 6) Dobití kreditu
Poplatky za  odesílání  textových zpráv  SMS jsou pobírány v souladu 

s aktuálním ceníkem daného operátora. Je nutné mít na paměti odpovídající 
dobíjení kreditu na kartě SIM nebo pamatovat na platby paušálu. Dostupné 
prostředky na dané kartě je možné zkontrolovat po přihlášení na stránkách 
daného operátora sítě GSM.  

  Technické údaje
P.č. Specifikace Jedn.

1 Napájení V 9V / DC

2 Odebíraný příkon W 2

3 Teplota okolí OC 5 ÷ 50

4 Rozsah nastavení teplot alarmu OC -10 ÷ 85

6 Chyba měření OC 1

8

9

Teplotní odolnost doplňkových čidel (KTY)

Délka vodiče pro komunikace RS232

OC 

m

-25 ÷ 90

5
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VII. PŘÍKLAD MONTÁŽE
Modul  ST-65  je  propojen  s řídícím  regulátorem  kotle  pomocí 

komunikačního kabelu se čtyřmi žílami RS232 s koncovými zástrčkami typu RJ 
(telefonní  zástrčka).  V rámci  opce  existuje  možnost  dokoupit  a  připojit 
doplňkové elementy (Vysílač, Stykač  a Teplotní čidla)

  Ochrana  životního  prostředí  je  pro  nás  prvořadá.  Uvědomujeme  si,  že  vyrábíme 
elektronické zařízení a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými   komponenty a 
elektronickými zařízeními.  V souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované 
hlavním inspektorem ochrany životního prostředí.  Symbol  přeškrtnuté nádoby na smetí na 
výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. Tříděním 
odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí. Povinností uživatele je odevzdat 
opotřebované  zařízení  do  určeného  sběrného  místa  za  účelem recyklace  elektrického  a 
elektronického odpadu.  
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