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  Introduktion
Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och  
tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som  
förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Larmen går till det telefonnummer som initierar A2. Man kan därefter lägga  
till fler nummer via SMS.

GSM-A2 är konstruerad för GSM-teknik och kräver ett giltigt SIM-kort.  
Fungerar med operatörer i 2G-nätet och högre. Både kontantkort och fasta  
abonnemang kan användas.

  Inkoppling / Snabbstart

1.  Koppla in brännare eller kamin enligt scheman på följande sidor.  
Skall man ansluta en brännare eller kamin med styrning CC05 skall den 
kopplas enligt bild A och B. Då skall även Remotefunktionen aktiveras i  
styrningens Service-meny (Se manual).

2.  Skjut försiktigt in SIM-kortet i A2:ans ovankant med chippet mot dig  
och fasningen nedåt till vänster. Bild C.

3.  Anslut 9208 AC -DC adapter 24Vdc i en väggkontakt. När matnings- 
spänningen ansluts blinkar “Status” hastigt i 30-40 sekunder, därefter  
1-5 långsamma blink. Blinkningarna visar GSM-nätets signalstyrka.

4.  Initiera enheten genom att SMS:a Ariterm!! eller Ariterm!!01 beroende  
på vilken inkoppling du använder. Notera att det nummer som används  
för initiering blir det första numret som tar emot larm. 
Kontrollera enheten genom att SMS:a Status?

5.  Lägg till fler nummer som skall ta emot larm genom att SMS:a TELE!*2 
följt av det mobilnummer som ska ta emot larm. 
Landsprefixet (ex. +46 för Sverige) ska ersätta första nollan i  
telefonnumret.

 Ex: TELE!*2 +4670123456

  TELE!*3 +4671234567

  osv.

 

Bild A
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Bild B Bild C

5292 Tankgivare (Ing4)
5358 Rökgasgivare (Ing2)
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För att modifiera temperaturgränsen:

Skicka: Temp??

Som svar får du:  Temp**1,+053, *2,+240, *3,+053, *4,+050, *5,+053,  *

Exempel: Vi önskar byta temperaturgränsen till +80 grader.

Skicka: Temp!*4,+080,* (Inga mellanslag)

Som svar får du:  Temp**1,+053, *2,+240, *3,+053, *4,+080, *5,+053,  *

Relä 1 (REL-1)
Remote ingång brännare eller kamin (röd-svart)
Manöver med sms:  Remote Relä 1 drar i 5 sek.

Relä 2 (REL-2)
Remote ingång brännare eller kamin (röd-svart)
Manöver med sms:  Remote2  Relä 2 drar i 5 sek.

För att kontrollera systemet skicka sms  Status?
Svar:

Status Ariterm:
Supply 12.26 volt
GSM signal: 4
Temp.Internal +026C
Alarm1   (Msg102)    Alarm2   (Msg106)

Övrigt
Enheten kommer ihåg senaste status efter strömavbrott.

Systemet innehåller två typer av initieringar:  Ariterm!! och Ariterm!!01

Skicka sms Ariterm!!  
vid följande inkoppling:

Ingång 1 (Ing1 - COM): Larm eller statusändring
Larmrelä från brännare eller kamin. (grå-brun)
När brännaren eller kaminen startas skickas sms Started1(Msg100).
När brännaren eller kaminen stoppas skickas sms Stopped1(Msg101).
När brännaren eller kaminen stannar i driftstopp skickas sms Alarm1(Msg102). 

Ingång 2 (Ing2 - COM): Larm eller statusändring 
Larmrelä från brännare eller kamin. (grå-brun) 
När brännaren eller kaminen startas skickas sms Started2(Msg104). 
När brännaren eller kaminen stoppas skickas sms Stopped2(Msg105). 
När brännaren eller kaminen stannar i driftstopp skickas sms Alarm2(Msg106).

Ingång 3 (Ing3 - COM): Nivålarm pelletsförråd 
Nivålarm bränsle. 1350 Kapacitiv givare. 
Om pellets saknas i mer än 10 sek. skickas sms Storage Alarm (Msg107).

Ingång 4 (Ing4 - COM): Temperaturlarm
5292 Tankgivare.
Ställbar temperaturgräns (Tmp4). Fabriksinställning 50˚, inställningsområde 10-90˚.
Skickar sms TempAlarm (Msg108) om temperaturen varit under temperaturgränsen 
(Tmp4) i mer än 5 min.
Vid första start: Funktionen är avaktiverad tills temperaturen stiger över temperaturgränsen.
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Ingång 1 (Ing1 - COM): Larm eller statusändring
Larmrelä från brännare eller kamin. (grå-brun)
När brännaren eller kaminen startas skickas sms Started1(Msg100).
När brännaren eller kaminen stoppas skickas sms Stopped1(Msg101).
När brännaren eller kaminen stannar i driftstopp skickas sms Alarm1(Msg102). 

Ingång 2 (Ing2 - COM): Rökgaslarm 
5358 Rökgasgivare.
Ställbar temperaturgräns (Tmp2). Fabriksinställning 240˚, inställningsområde 20-300˚.
Om temperaturen är över temperaturgränsen i mer än 10 min. skickas sms  
Flue gas Alarm (Msg103).
För att modifiera temperaturgränsen:
Skicka:  Temp??
Som svar får du:  Temp**1,+053,   *2,+240,   *3,+053,   *4,+050,   *5,+053,   *
Exempel: Vi önskar byta temperaturgränsen till +180 grader.
Skicka:  Temp!*2,+180,*  (inga mellanslag)
Som svar får du:  Temp**1,+053,   *2,+180,   *3,+053,   *4,+050,   *5,+053,   *

Ingång 3 (Ing3 - COM): Nivålarm pelletsförråd 
Nivålarm bränsle. 1350 Kapacitiv givare. 
Om pellets saknas i mer än 10 sek. skickas sms Storage Alarm (Msg107).

Ingång 4 (Ing4 - COM): Temperaturlarm
5292 Tankgivare.
Ställbar temperaturgräns (Tmp4). Fabriksinställning 50˚, inställningsområde 10-90˚.
Skickar sms TempAlarm (Msg108) om temperaturen varit under temperaturgränsen 
(Tmp4) i mer än 5 min.
Vid första start: Funktionen är avaktiverad tills temperaturen stiger över temperaturgränsen.

För att modifiera temperaturgränsen:

Skicka: Temp??

Som svar får du:  Temp**1,+053, *2,+240, *3,+053, *4,+050, *5,+053,  *

Exempel: Vi önskar byta temperaturgränsen till +80 grader.

Skicka: Temp!*4,+080,* (Inga mellanslag)

Som svar får du:  Temp**1,+053, *2,+240, *3,+053, *4,+080, *5,+053,  *

Relä 1 (REL-1)
Remote ingång brännare eller kamin (röd-svart)
Manöver med sms:  Remote Relä 1 drar i 5 sek.

Relä 2 (REL-2)
Remote ingång brännare eller kamin (röd-svart)
Manöver med sms:  Remote2  Relä 2 drar i 5 sek.

För att kontrollera systemet skicka sms  Status?
Svar:

Status Ariterm:
Supply 12.30 volt
GSM signal: 4
Temp.Internal +061
Temp.Rökgas +250
Alarm1  (Msg102) Alarm2  (Msg106)

Övrigt
Enheten kommer ihåg senaste status efter strömavbrott

Tekniska data
Mått  105 x 80 x 30 mm
Spänning 10 - 28 VDC
Strömförbrukning Standby ca 20 mA
Ingångar 4 larm zoner NO eller NC eller temperatur
Utgångar 2 Slutande reläutgångar 1A 24V AC/DC
Temperaturmätning Internt i enheten, kan kompletteras med
 temperaturgivare på ingångarna 1 - 4
Temperaturområde -20 till +55 grader C

Skicka sms  Ariterm!!01  
vid följande inkoppling:
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  Lathund kommando och SMS-frågor till GSM-A2

Ariterm!!

Status?

Skicka

Tele!*2,
+46701234567

Temp?

Remote

Ariterm!!01

Tele??

Tele!*2,

Volt?

Remote1

Remote2

Aktivering av fabriks-
inställning

Statusbegäran

Betydelse

Lägg till telefon- 
nummer 2 med 
landsprefix

Fråga aktuell  
temperatur

Aktivera relä  
REL-1 5 s

Aktivering av fabriks-
inställning

Förfrågan inlagda
telefonnummer

Raderar telefon- 
nummer 2

Fråga aktuell  
matningsspänning

Aktivera relä  
REL-1 5 s

Aktivera relä  
REL-1 5 s

Gsm Ariterm
initiering ok

Retur-SMS med
status

Svar

Retur-SMS med
alla inlagda
nummer

Retur-SMS med
temp

Med CC05  
erhålls kvittens 
via Ing1.

Gsm Ariterm
initiering ok

Retur-SMS med
alla inlagda
nummer

Retur-SMS med
alla inlagda
nummer

Retur-SMS med
spänning

Med CC05  
erhålls kvittens 
via Ing1.

Med CC05  
erhålls kvittens 
via Ing2.

Sändande nummer 
blir första
larmnummer

Systemöversikt

Kommentar

Samma förfarande
för resterande
nummer (totalt 8)

Aktuellt värde

Med CC05  
startas och stoppas 
enhet 1.

Sändande nummer 
blir första
larmnummer

Skriver över
gammal info

Aktuellt värde

Med CC05  
startas och stoppas 
enhet 1.

Med CC05  
startas och stoppas 
enhet 2.
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  Lathund Larm och Meddelanden

Gsm Ariterm initiering ok

Stopped1 (Msg101)

Skicka

Flue gas Alarm
(Msg103) +134C

TempAlarm (Msg108)

Stopped2 (Msg105)

Started1 (Msg100)

Alarm1 (Msg102)

Storage Alarm (Msg107)

Started2 (Msg104)

Alarm2 (Msg106)

Aktivering av fabriks-
inställning godkänd.

Enhet 1 stoppad.

Betydelse

Enheten larmar för
rökgaslarm.

Enheten larmar för
låg panntemperatur.

Enhet 2 stoppad.

Enhet 1 startad.

Enhet 1 larmar för
driftstopp.

Information om typ
av driftstopp avläses
på enhetens display.

Enheten larmar för
låg nivå i pellets- 
förrådet.

Enhet 2 startad.

Enhet 2 larmar för
driftstopp.

Mottages efter
initiering.

Enhet stoppad  
via knapp eller 
Remote.

Kommentar

Rökgastemperatu-
ren har överstigit in- 
ställt värde i 10 min.

Panntemperaturen
har understigit in-
ställt värde i 5 min.

Enhet stoppad  
via knapp eller 
Remote.

Enhet startad  
via knapp eller 
Remote.

Förutsätter att
kapacitiv givare är
inkopplad.

Enhet startad via 
knapp eller  
Remote2.

Information om  
typ av driftstopp 
avläses på enhetens 
display.



Om denna anvisning ej följs vid installation, drift och skötsel är  
Ariterm Sweden ABs åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. 

Ariterm förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer  
utan föregående meddelande.

Ariterm Sweden AB 
Flottiljvägen 15, SE-392 41 Kalmar 

www.ariterm.se 


