
LED 3 

 

Relé N.O 

Maximální zatížení 60V/120mA 

 

Vstupní napětí  

12-24VDC 

 

LED 4 

 

 Smart Gate - SG302-GI 
Zařízení ovládané pomocí GSM, které otevírá brány,garážová vrata, elektrické zámky a zábrany po vytočení čísla do brány 

nebo do dveří. Když je uživatelské číslo identifikováno jako oprávněný uživatel, relé se zavře a brána se otevře. 

Přístroj obsahuje jeden výstup – Relé N.O (60V/120mA).  

Tento přístroj může poskytnout upozornění jak je popsáno níže 
 

Význam  LED světla 

Velmi slabý signál  

Nedoporučuje se 

s tím v takovém 

stavu pracovat  

LED 1 bliká 

Slabý signál  LED  1  svítí  

Průměrný signál  LED  1  svítí  

LED 2  bliká 

Dobrý signál  LED  1  svítí  

LED 2  svítí  

Velice dobrý signál  LED  1 svítí  

LED 2 svítí  

LED 3 svítí  

Není síťové 

připojení nebo 

nefunguje SIM 

karta  

LED 4 bliká 

Přistroj je připojen 

k síti a SIM karta 

byla identifikována 

LED 4 svítí  

LED světelné označení – popis  

 

Zadání oprávněného uživatele: 
Nejprve musíte zadat heslo poté je mezera poté je písmeno A mezera telefonní číslo které chcete. Můžete také přidat několik uživatelů 

najednou, mezi více telefonními čísly pište čárku. 

Například :     1111 A 052321654 nebo zadat telefonní číslo až 10 uživatelů najednou     1111 A 0523216544,0545417878 

Heslo  Telefonní číslo uživatele  Heslo 

Zadání oprávněného uživatele do systému s omezenými vstupy: 
Nejprve musíte zadat heslo poté je mezera poté je písmeno A mezera a telefonní číslo které chcete, poté je mezera a písmeno L  

a počet vstupů, které chcete aby uživatel měl.  

Například:     1111 A 052321654  L4               * Toto je příklad pro omezení na 4 vstupy 

                                                                               Telefonní číslo pak bude automaticky vymazáno ze seznamu oprávněných čísel 
Heslo Telefonní číslo 

Uživatele  

Počet vstupů 

 pro uživatele 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 R&D International Trade s.r.o, Address: Na kridle 9/129, 160 00, Prague, CZ,  
 Tel: +420725712482, Email: info@pal-es.cz 

Vlastnosti a výhody: 
• Lze je nakonfigurovat pomocí SMS a navíc prostřednictvím webového přístupu  

(roční předplatné) 

• Při vytáčení na jednotku se nic neplatí  

• Nastavitelný čas relé  

• Velmi malý rozměr 70X50 mm 

• Lze uložit až 12,000 uživatelů 

• Umožňuje uložit až 1300 dálkových ovladačů  

• Pokud se změní stav (N.O na N.C nebo opačně), SMS bude zaslána až do 4 destinací. 

• Můžete nastavit čas od doby změny stavu záznamu dokud jednotka nepošle první 

  výstražnou zprávu a také počet zpráv která jednotka zašle  

• Obsah zaslané zprávy může být změněn (volitelné) 

• Je možné nastavit stav N.O.(počet otevření) nebo N.C. (počet zavření) 

• Optické relé  

• Ukládání až 1000 záznamů (Protokol volajících) 

• Ovládání odkudkoliv  

• 3 LED světla pro úroveň síly signálu a jeden pro síťové připojení  

Telefonní číslo  

uživatele 1 
Telefonní číslo  

uživatele 2 

1 

 SIM karta  

 

Konektor antény  

LED 2 

 
LED 1 

Vstup  

(Lze nastavit na N.O. nebo 

N.C.) 

Nastavení systému prostřednictvím SMS zprávy: 
Na začátku každé zprávy musíte nejprve zadat 4-číselné heslo (standardní heslo je 1111) 
 



Heslo 

Staré 

 heslo 

Heslo 

Heslo 

Heslo 

Heslo 

Zadání oprávněného uživatele do systému s výběrem času / hodin pro vstup: 
Nejprve musíte zadat heslo poté je mezera poté je písmeno A mezera a telefonní číslo které chcete, poté je mezera a písmeno T a 

zadáte časové rozhraní pro vstup oprávněného uživatele. 
Například :      1111  A  052321654  T08:00-18:25  

Časové rozhraní pro vstup 

oprávněného uživatele 

Zadání automaticky povolených uživatelů do systému: 
Vyplňte seznam oprávněných uživatelů v automatickém procesu, každé číslo které zavolá bránu vstoupí automaticky do seznamu 

povolených uživatelů, číslo povolených uživatelů můžete nastavit automaticky zadáním příkazu SN. 

Například :    1111  SN   50     *  Toto je příklad pro 50 oprávněných uživatelů, kteří mají automaticky povolen vstup  

  *  Tato možnost může být zrušena příkazem 1111 SN 0. 

 
Počet uživatelů kteří se  

automaticky přihlásí do systému 

Telefonní číslo uživatele 

Vymazání samotného uživatele: 
Zadejte heslo poté je mezera a následuje písmeno D mezera  a poté číslo uživatele kterého chcete vymazat. 

Například:   1111  D  052321654 

 

 
Vymazání všech uživatelů ze systému: 
Nejprve zadejte heslo poté je mezera a napište slovo CLEAR. 

Například:     1111  CLEAR 

Čas uavření relé 

ve vteřinách 

Změna času zavíraní relé: 
Zadejte heslo a mezeru, napište pásmena RD a poté je mezera, zadejte čas ve vteřinách (výchozí je jedna vteřina  

Napříkald:     1111  RD  3 *  V tomot připadě se relé zavře na 3 vteřiny 

 

Vložení oprávněného uživatele do systému pro otevření pomocí SMS zprávy: 
Zadejte heslo a poté je mezera , následuje písmeno A a mazera a telefonní číslo které, za ním čárka a písmeno C, poté heslo pro otevření brány. 

Například:    1111  A  0523179977,C1234                                   * Zpráva kterou by měl uživatel poslat pro otevření brány je: CD 1234 

 

 
heslo Telefonní číslo  

uživatele 

Heslo které uživatel zašle přes 

SMS zprávu pro otevření brány. 

Automatické vytváření událostí (automatické otevření / zavření relé) 
Zadejte heslo a poté mezeru, poté jsou písmena EV, mezera a NO1 / NC1 / N1 mezera čas mezera dny. 

Například: 1111 EV NC1 08:00-20:00 1234       * Tento příkaz je: Zavření relé mezi 08:00 a 20:00 v neděli, pondělí, úterý a středu. 

                 1111 EV NO1 08:00-17:00 1234567   *  Tento příkaz je: Otevření relé mezi 08:00 a 17:00 každý den v týdnu. 

 
* Poznámka – když je nastavená automatická událost aktivní systém nereaguje na uživatele (to znamená, že uživatelé nemůžou otevřít bránu). 

Zrušení všech automatických nastavení: 
Zadejte heslo a poté je mezera , následují písmena EV mazera a slovo CLEAR. 

Například: 1111 EV CLEAR   * tento příkaz vymaže všechny nastavení  

*Poznámka: 1) Systém pracuje prostřednictvím celulární sítě pomocí technologie GSM. V tomto kontextu je výkon systému závislý na existenci pokrytí pro službu GSM. 

                          Společnost Pale Electronics Systems Ltd. není koncovým uživatelem, který pokrývá služby celulárních sítí, je povinností zákazníka zajistit, aby byl v 

                           technologii GSM přijímána celulární síť.  

                      2) Systém není odolný proti vodě a vlhkosti a měl by být instalován v chráněném prostoru od vody a vlhkosti. 

                      3) Připojení systému k elektrickému zámku vyžaduje instalaci suchého relé mezi motorem a systémem nebo alternativně musí být zakoupen vhodný reléový systém.  

  

 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 R&D International Trade s.r.o, Address: Na kridle 9/129, 160 00, Prague, CZ,  
 Tel: +420725712482, Email: info@pal-es.cz 

Telefonní číslo 

uživatele 

Nové  

heslo 

Změna hesla přístroje: 
Zadejte staré heslo a poté je mezera a poté následuje NP, pak je opět mezera a napište nové heslo. 

Například:       1111 NP 3333 

 

Nahlášení události odesláním naprogramované SMS zprávy: 
Při změně stavu, systém pošle sms zprávu určeným telefonním číslům. Vstup může být nastaven buď na N.O nebo N.C., sms zpráva je dána až 4 destinacím.  

Můžete si vybrat jaký text sms zprávy chcete poslat (anglicky), počet zpráv k odeslání a časové úseky mezi nimi. 

Zadejte heslo, poté je mezera, následují písmena IN, mezera a požadované úkony NO nebo NC mezera a písmeno S, poté požadovaný čas ve vteřinových 

intervalech a požadované telefonní číslo (pokud je čísle více je mezi nimi čárka), poté je vykřičník (!) a nakonec zpráva kterou chcete poslat (není podmínkou). 

Napříkald:      1111 IN NO S3 0521234567! Gate input Active 

 

  
 

 

Tento příkaz: pošle SMS zprávu 3 vteřiny po sobě o události na telefonní číslo. 

N.O nebo  

N.C. 

Telefonní číslo pro 

zaslání sms zprávy 

heslo Obsah sms zprávy která 

bude poslaná 
3 

vteřiny 


