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electrosec

 ÖZELLÝKLERÝ
  PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm 

     Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS ve SMS haberleþmesi.     
  PTT hat kesintisinde anýnda GSM data ve SMS transferi.
  Dünyada çalýþan tüm operatörlere uyumlu QUAD band

     800-900-1800-1900 Mhz. GSM modülü.      
  SMS mesajlarýnýn; Mesaj baþlýðý, ALARM kullanýcý 

     ismi ve ALARM bölge ismi ile ayrýntýlý gönderimi.
  AHM baðlantýsý olsun olmasýn uluslararasý ADEMCO 

     contact ID formatýnda olan tüm alarm santrallarýn data
     transferlerini SMS mesajlarýna çevirebilme.

  Butonla acil mesaj gönderme, JAMMER alarm çýkýþý
  Her tip dahili telefon santralýna uyumlu FCT cihazý
  Full speed 2.0 USB ile bilgisayar baðlantýsý.
  Bilgisayar programý üzerinden toplu SMS gönderimi.
  Gelen SMS leri bilgisayar üzerinden okuma.
  2x16 Mavi ýþýklý büyük bilgi ekraný.
  Herhangi bir telefon cihazý ile kolay programlama.
  Ayrýntýlý Türkçe programlama menüsü

 

Giriþ Voltajý    :
   Çekilen Akým (St-by)    :

Çekilen Akým (Aktif)    :
GSM Modül Bandý    : 

Gsm Band Hassasiyeti    :
Gsm Band Hassasiyeti    :

FCT Ring Voltajý    :
FCT Subscriber Line Voltajý    :

Lcd Ekran    :
Programlama    :

Bilgisayar Giriþi    :
Kablo Baðlantýlarý   :
    Termal Koruma    :
Çalýþma Sýcaklýðý   :

Paslanmaz Metal Kutu Ölçüleri    :
Aðýrlýk    :

Anten Ölçüleri    :
 
  

12-18 Vdc. 
100 mA.
400 mA.
Quad 850,900,1800,1900 MHz.
850-900 Mhz.  Typ. 107dBm. 
1800-1900 Mhz. Typ.106 dBm.
75 Vac. 100 mA. 25Hz. 
48Vdc. 100 mA.
2x16 Mavi Iþýklý Büyük Ekran
Subscriber Hat Üzerinden
Full Speed USB 2.0
Vidali Asansörlü Klemens  
 + 125 C
-20 + 60 

 

°C
285 x 128 x 52mm.
980 Gr.
5 cm. veya 3mt Kablolu Anten 
 

GD-USB 
GSM DIALER, FCT, GPRS ve

TOPLU SMS ATMA CÝHAZI 
KULLANIM KILAVUZU

 

www.electrosec.com 

      TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
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GD-USB Kullanim kilavuzu

MONTAJ ve ÖRNEK BAÐLANTI ÞEKLÝ

SIMPlus 

Pcb.üzerindeki
plastik yuvanýn 
sürgüsünü geri çekerek yukarý doðru
kaldýrýnýz ve bu þekilde GSM kartýnýzý
yerine takýp sürgüsünü tekrar ileri itiniz 
 

12 Vdc. 1A. 
regüleli Adaptör 
veya Alarm santralý
besleme kaynaðý 

PTT veya
Dahili santral

hat giriþi

PTT veya
Dahili santral

hat çýkýþý

+
-

GSM Dialer
Alarm Santralý

hat giriþine
baðlanabilir

FCT Cihazý 
Telefon Santralý

harici hat giriþine 
baðlanabilir

Cihazýn programlama
menüsüne girmek

için telefon baðlanabilir 
 

JAMMER 
alarm 
çýkýþý

Full speed
USB 2.0

Giriþi

SOLDAN SAÐA
KONNEKTÖR 

BAÐLANTILARI

1-)   12 Vdc. + giriþi
2-)   12Vdc. - (gnd.) giriþi
3-)   PTT veya dahili hat giriþi (Tip)
4-)   PTT veya dahili hat giriþi (Ring)
5-)   PTT veya dahili hat çýkýþý (Tip)
6-)   PTT veya dahili hat çýkýþý (Ring)
7-)   Subscriber hat çýkýþý (Tip)
8-)   Subscriber hat çýkýþý (Ring)
9-)   Acil mesaj buton giriþi (- tetik giriþi)
10-) Jammer alarm çýkýþý (Open Coll. normalde -) 
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ÝZALASYON KARTI BAÐLANTI ÞEMASI

GD-USB Gsm modülü 
þayet bir telefon arama
cihazýna baðlanacaksa 
(VD-2005, TD-200 vs.)
araya izolasyon kartý 
baðlanmalýdýr. Baðlantý 
þekli yandaki gibidir 
 

Telefon arayýcý
hat giriþi

 

Acil mesaj 
buton giriþi

Open
collector 
Norm. (-)

---



PROGRAMLAMA
Cihazý programlayabilmek için, SIM kartýný yerine taktýktan sonra kartýn 7-8 nolu konnektörlerine 

( ) kolayca etrafýnýzda bulabileceðiniz basit herhangi bir telefon makinasý 

baðlayýnýz ve cihazýn besleme ünitesini polarizasyonuna dikkat ederek 1 ve 2 nolu konnektörlerine 

2. sayfadaki baðlantý þekline göre irtibatlayýnýz. Bu durumda 3 ve 4 nolu konnektörlerde  baðlantý 

olmamasý gerekmektedir ( ). Aksi halde cihaz programlama 

moduna geçmez. Bu durumdan emin olduktan sonra cihazýn besleme kaynaðýný prize takýnýz. 

Cihaz açýlýrken Ekranda sýrasý ile aþaðýdaki komut dizileri belirir.

Bu komut dizisinden sonraki ekran görüntülerini aþaðýdaki ekran görüntüsü belirene kadar dikkate

almayýnýz. Bu komut dizileri sistem test amaçlýdýr. 

              1- Her þey normal ise burada anten çekim seviyesi grafiði belirir. Soldan saða artarak yükselir.

              Þayet cihaz kapsama alaný dýþýnda ise ekranda soldan saða yükselen grafiðin içi boþalýr ve yanýp 

              sönmeye baþlar. Bu durumda mutlaka cihazýn yerini deðiþtirin veya uzatma anteni kullanýn. 

              

              2- Bu digitte yandaki sembol yanýp sönüyorsa SIM kart pininin hatalý olduðu anlaþýlýr. Bu 

              durumda  menüsünden kýsmýna SIM de kullanýlan doðru PIN numarasýný giriniz.

              ve sistemin beslemesini kesip yeniden baþlatýn. 

              3- Bu digitte yandaki sembol yanýp sönüyorsa SIM kartýn yerinde takýlý olmadýðý anlaþýlýr. 

              Bu durumda SIM kartýn doðru takýldýðýndan ve yuva sürgüsünün kilitlendiðinden emin 

              olduktan sonra sistemin beslemesini kesip yeniden baþlatýn. 

Subscriber hat çýkýþlarýna

PTT veya dahili santral hat giriþleri

* 3 Pin Kodu 

GD-USB Kullanim kilavuzu

E K O  

A T E 0 O K 

Bu komut dizisi GSM modülünün sorunsuz çalýþtýðýný belirler 

þayet 1sn. sonra cihaz 2. komuta geçmiyorsa GSM modülünde 

sorun var demektir en kýsa zamanda satýn aldýðýnýz firmayý arayýnýz. 

S  I  M    K A R T  

V A R 

Bu komut dizisi GSM modülünün içinde SIM kart testi yapar. Þayet

SIM kart varsa alt satýrda VAR yazýsý çýkar. YOK yazýsý çýktý ise 

SIM kartý tekrar kontrol edip sistemin beslemesini kapatýp açýn. 

P  I  N     S O RG U  

V A R 

Bu komut dizisi SIM kartýn PIN kodu sorgusunun olup olmadýðýný 

kontrol eder, þayet yoksa YOK yazýsý çýkar ve bir sonraki komut dizisini

pas geçer. Þayet VAR ise bir sonraki komut dizisinde PIN kodu sorgular.  

P  I  N     K O D U ?  

D O G R U 

Bu komut dizisi SIM kartýn PIN kodunu sorgular. Þayet alt satýrda 

HATALI yazýsý çýkarsa  menüsünden kýsmýna SIM de

kullanýlan doðru PIN numarasýný giriniz. 

* 3 Pin Kodu 

G D  -  U S B 

G S M    D  I A L  E R 

Komut dizilerinin sonunda bu ana ekran belirir. Ana ekranýn sol üst

köþesindeki digitte 3 ayrý bilgi sistemin bulunduðu duruma göre gösterilir.

P
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G D  -  U S B 

G S M    D  I A L  E R 

GD-USB Kullanim kilavuzu

Ana ekranýn sað üst köþesindeki digitte 2 ayrý grafik sistemin 

Harici hattamý yoksa GSM hattýndamý olduðunu gösterir.

1- Bu digitte yandaki sembol görünüyorsa 3 ve 4 nolu konnektörlerde hat baðlantýsý

yok ( ) yada kesik demektir. Bu durumda sistem

aramalarý GSM hattý üzerinden yapacaktýr. Hat açýldýðýnda sembol yanýp söner.

2- Bu digitte yandaki sembol görünüyorsa 3 ve 4 nolu konnektörlerde hat baðlantýsý

var ( ) demektir. Bu durumda sistem aramalarý

öncelik olarak bu hat üzerinden yapacaktýr. Hat açýldýðýnda sembol yanýp söner.  

 

PTT veya dahili santral hat giriþleri

PTT veya dahili santral hat giriþleri

PROGRAM MENÜLERÝ

Cihazýn 3 ve 4 nolu konnektörlerinde  ( ) baðlantý olmadýðýndan 

emin olduktan sonra baðladýðýnýz telefonun ahizesini kaldýrýn ve       tuþlayýn, ekranda yazýsý 

çýkacaktýr. Bu durumda  tuþlarý ile menülerin içine girilir. Menülerin içinde      tuþu ile girilen 

deðerler silinir ve programdan çýkýlýr  tuþu ile girilen deðerler kayýt edilir ve programdan çýkýlýr

Þimdi 1 den 9 kadar olan bu menüleri sýrasý ile tanýyalým;

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir. Bu menü sistemin doðru çalýþabilmesi

açýsýndan en önemlilerinden biridir. GSM dialer cihazýnýn bir alarm santralýna baðlandýðýný ve Alarm

santralýnýn AHM (Alarm Haberalma Merkezi) telefon numaralarýnýn içine 2120310 numarasýnýn 

girildiðini varsayalým. GSM dialer cihazý harici hat varken Alarm santralýný gönderdiði bu numarayý 

problemsizce arayýp komünikasyonu saðlayacaktýr, fakat harici hat yokken ayný numarayý GSM 

hattýndan arayacaðý için bu numara eksik olacaktýr. Bu sebepten Alarm santralýnýn içine girilen 

numaranýn alan kodu bu menüye girilmelidir. Þayet Alarm santralýnýn içine 11 haneli alan kodu ile 

birlikte bir numara girilmiþ ise (0312XXXXXXX) o zaman bu menüye alan kodu girilmesi gerekmez.

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile menüsüne girilir. GSM dialer cihazýnýn bir Alarm santralýna 

baðlandýðýný,  harici hat olarak Dahili bir telefon santralýnýn abonelerinden birinin kullanýldýðýný ve

Alarm santralýnýn AHM telefon numaralarýnýn içine 9 2120310 numarasýnýn girildiðini varsayalým. 

(Numaranýn baþýndaki 9 harici hatta çýkýþ kodu)  GSM dialer cihazý harici hat varken Alarm santralýnýn 

gönderdiði bu numarayý problemsizce arayýp komünikasyonu saðlayacaktýr, fakat harici hat yokken 

ayný numarayý  hattýndan arayacaðý için bu numara yanlýþ olacaktýr. Bu sebepten Alarm santralýnýn 

içine girilen numaranýn baþýndaki harici hatta çýkýþ kodu bu menüye girilmelidir.

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile menüsüne girilir. Þayet SIM kartýnýza PIN kodu atanmýþ 

ise SIM kartýnýzýn PIN kodunu bu menüye giriniz.

PTT veya dahili santral hat giriþleri

Program 

 1-9

 # 

 1 Alan Kodu

 2 Dahili No 

GSM

 3 Pin Kodu 

*
*

*

*

*
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      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir. GD-USB cihazý profesyonel bir

yapýya sahip olduðundan AHM ile Alarm santralý arasýnda haberleþmede oluþan veri analizlerini

yapar.  Bu analiz sonucunlarýný þayet isterseniz SMS mesajý olarak belirlediðiniz cep telefonlarýna

anýnda gönderir. Ýþte bu SMS mesajlarýnýn nereden geldiðini anýnda cebinizde görebilmek için

bu alana cihazýn bulunan yerinin 16 haneye kadar bilgisi girilir. Fabrika çýkýþý olarak

GSM DiALER UNiTE olarak girilmiþtir. Bu yazýyý istediðiniz þekilde deðiþtirebilirsiniz. “0” tuþu

saða doðru bir yandaki digite geçilir. Alphanumeric olarak 1-9 tuþlarý ile istenilen karakterler girilir.

Bazen kullandýðýnýz telefonda 1-9 tuþlarýna baðlý Alphanumeric karakterler olmayabilir.

Karakterleri kolayca girebilmek için bir cep telefonunun tuþlarýna bakabilirsiniz.  

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir. Bu menüye Alarm kullanýcýlarýnýn

alarmda kullanýlan sýra numarasý ile isimleri girilir. SMS mesajlarýnda görüleceðinden bu menüye

alarm kullanýcý isimlerinin girilmesi önemlidir. En fazla 9 kiþiye kadar isim girilebilir.  nolu tuþun 

ardýndan öncelikle hangi sýra numarasýna isim girileceði belirlenir ve o tuþa basýlýr. Ekranda fabrika 

çýkýþý olarak isim--0X görünür. En fazla 8 karakter girilebilir ayný Mesaj Baþlýk menüsünde 

olduðu gibi yönergeleri bu menüye uygulayýnýz.  

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir. Bu menüye Alarmda kullanýlan sýra

numarasý ile bölge isimleri girilir. SMS mesajlarýnda görüleceðinden bu menüye bölge isimlerinin 

girilmesi önemlidir. En fazla 9 bölgeye kadar isim girilebilir.  nolu tuþun ardýndan öncelikle hangi 

sýra numarasýna isim girileceði belirlenir ve o tuþa basýlýr. Ekranda fabrika çýkýþý olarak 

BOLGE--0X görünür. En fazla 8 karakter girilebilir ayný Mesaj Baþlýk menüsünde olduðu gibi 

yönergeleri bu menüye uygulayýnýz.  

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir. Bu menüye mesajlarýn hangi

cep telefonlarýna gönderileceði belirlenir. En fazla 3 GSM numarasý girilebilir.  nolu tuþun ardýndan

öncelikle hangi sýra numarasýna kayýt edileceði belirlenir ve o tuþa basýlýr. Ekranýn sað alt köþesi son

2 digitinde -X görünür. En fazla 14 digit girilebilir. Girilen her numaradan sonra digit bir saða otomatik

olarak kayar. Burada önemle dikkat edilecek husus girilen GSM numaralarýnýn baþýna ülke kodu

eklenmesi olacaktýr.  Örnek olarak 05332364947 GSM numarasý kayýt edilecekse bu alana 

905332364947 girilmesi gerekmektedir. SMS mesajlarý öncelik olarak 1. sýradan gönderilmeye baþlanýr.

      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir. GSM dialer cihazýnýn AHM hizmeti

almayan bir alarm santralýna baðlandýðý durumlar düþünülerek tasarlanmýþ bir menüdür.  GSM dialer 

cihazý bu durumda AHM merkezine gönderilmesi gereken bilgileri 7 menüdeki belirlenen GSM 

numaralarýna SMS olarak gönderir. Uluslar arasý Ademco Contact ID formatýnda çalýþýr. Fabrika çýkýþý

2-Devredýþý olarak belirlenmiþtir. Bu özelliði açmak için 1-Devrede olarak ayarlanmalý ve ardýndan 

baðlý bulunan Alarm santralýnýn AHM menüsünün içine en az 7 rakamlý bir telefon numarasý ve 

4 rakamlý bir müþteri numarasý girilmelidir. 

  

 4 Mesaj Baþlýk

 5 Kullanýcý ismi

5

 6 Bölge ismi

6

 7 GSM Numaralarý

7

 8 AHM Kontrol

*

GD-USB Kullanim kilavuzu

*

*

*

*
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      tuþu ardýndan nolu tuþ ile  menüsüne girilir.  Bu menüden GSM dialer cihazýnýn

mesaj gönderip göndermemesini belirleyebilirsiniz. Fabrika çýkýþý 1-Devredýþý olarak SMS mesajý

göndermemeye ayarlanmýþtýr. SMS gönderme özelliðini açmak için 1-Devrede olarak ayarlanmalýdýr.

      

 

  

 9 Mesaj Atma*

GD-USB Kullanim kilavuzu
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*       tuþu ardýndan nolu tuþ ile Butonla göndereceðiniz mesajýn içeriði belirlenir. En fazla 32 

karakter girilebilir ayný Mesaj Baþlýk menüsünde olduðu gibi yönergeleri bu menüye uygulayýnýz.

GPRS AYARLARI

 GPRS 2-Devredýþý

ALARM HABERALMA GPRS

1-Devrede   ALARM HABERALMA 

Port  IP  Port  IP

IP   

 Program Tipi

1-Electrosec

 2-Diðer  

 Contact ID 2-Diðer

önce  sonra ALARM HABERALMA 

16 byte

1-önce 181234340101001X        2-sonra 123418340101001X

 18 ContactID 1234

1-Electrosec ardýndan

 Periyodik Test 

1-Devrede 

Periyodik Veri

ALARM HABERALMA

Periyodik Zaman

ardýndan tuþuna basýlýr.

        tuþu ardýndan nolu tuþ ile APN menüsüne girilir. Bu menüden sim kartýn Access Point Name

belirlenir. Fabrika çýkýþýndan Turkcell’ in APN’ si olan “internet” girilmiþtir. Diðer operatörler için

belirlenen APN, google sayfasýna operator ismi ve APN yazýlarak öðrenilebilir  ve belirlenen isim

girildikten sonra  tuþuna basýlýr ve yapýlan ayarlar kayýt edilir. 

 0-0 

 0-1 

#

*

 # 

 #

 # 

 0-2 

# 

# 

 # 

# 

 0-3 

# 

       tuþu ardýndan nolu tuþ ile menüsüne girilir. Fabrika çýkýþý  olarak 

ayarlanmýþtýr. Þayet cihaz merkezine  üzerinden baðlanacak ise

 seçilir ardýndan tuþuna basýlýr ekrana merkezinden alýnacak

 ve  numaralarýnýn girileceði menü açýlýr. Önce  numarasý ardýndan  numarasý girilir.

 numarasý aralarýndaki noktalar için tuþuna basýlmalýdýr. Port ve IP numarasý girildikten sonra

tuþuna basýlýr ekrana  menüsü açýlýr. Bu menüde cihazýn baðlanacaðý program

belirlenir. Þayet cihaz Electrosec firmasýnýn ürettiði programlara baðlanacak ise 

seçilir yada diðer firmalarýn programlarýna baðlanacaksa seçilir ve tuþuna basýlýr

ekrana  menüsü gelir. Bu menüde þayet bir önceki menüde  programlar seçildi

ise önemi vardýr. Þöyleki; bazý programlar 16 Byte olan ContactID formatýndaki müþteri numarasýný

 bazýlarýda  algýlar. Bu ayarý baðlanýlacak merkezinden 

öðrenebilirsiniz.  gönderirin açýklamasý þu þekildedir.

 seçili ise seçili ise 

Burada formatýný belirler  ise müþteri numarasýný belirler.

Þayet bir önceki menüde seçilmiþ ise bu menünün önemi yoktur, tuþuna 

basýlýr ve yapýlan ayarlar kayýt edilir.

       tuþu ardýndan nolu tuþ ile menüsüne girilir. Bu menüde þayet cihazýn baðlý

bulunduðu alarm cihazýndan baðýmsýz periyodik test sinyali üretmesi isteniyorsa seçilir

ardýndan tuþuna basýlýr ekrana  menüsü açýlýr. Bu menüden baðlanýlan 

 merkezinden alýnacak test sinyali verisi girilir. ardýndan tuþuna basýlýr

ekrana  menüsü açýlýr buraya kaç dakikada bir test sinyali gönderilmesi isteniyorsa 

o girilir 1 ile 9 dk arasýnda ayarlanabilir ardýndan tuþuna basýlýr ve yapýlan ayarlar kayýt edilir. 

Bu durumda cihaz belirlenen aralýklarda merkeze test sinyali göndermeye baþlar. 

Test sinyalini kapatmak için 2-Devredýþý seçilir 

*

*

*



BÝLGÝSAYAR BAÐLANTISI

Cihazýnýz ile birlikte verilen USB kablosunun bir ucunu baðlantý þemasýnda gösterilen GD-USB 

cihazýnýn USB giriþine,  diðer ucunu Bilgisayarýnýzýn USB giriþine takýnýz. Bu durumda bilgisayarýnýzda

yeni donaným bulundu sihirbazý açýlacaktýr. Ardýndan kurulum Cd’ni bilgisayarýnýza takýnýz.

Driver yüklendikten sonra Bilgisayarým sað clik özellikler ardýndan aygýt yöneticisi bölümünü açýn 

ve burada Baðlantý noktalarý içinde Electrosec Comport (COMX) parantez içinde yazan bilgiyi not

edin. Daha sonra CD içindeki Toplu mesaj atma programýný bilgisayarýnýza yükleyin,  yükleme 

tamamlanýnca masa üzerindeki GD-USB iconunu çift týklayýn ve programý çalýþtýrýn karþýnýza aþaðýdaki

arayüz açýlacaktýr. Burada port ayarlarý butonunu týklayýn ve biraz önce not aldýðýnýz COMX seçiniz ve 

                                                            Kaydet butonuna basýnýz. Bu durumda cihaz üzerinde sað alt

                                                            köþede Bilgisayar ile haberleþildiðini gösteren icon yanýp sönmeye

                                                            baþlayacaktýr. Daha sonra Kiþi Ekle den mesaj atacaðýnýz kiþilerin

                                                            isim ve GSM numaralarýný kayýt edebilirsiniz. Burada önemle

                                                            dikkat edeceðiniz husus GSM numaralarýnýn baþýna ülke kodlarýný

                                                            koymak olacaktýr.  Mesaj yazmak istediðiniz kiþilerin yanýndaki

                                                            kutucuklarý iþaretliyerek ardýndan Mesaj Yaz alanýna 125 karakteri

                                                            geçmeyecek þekilde mesajýnýzý yazýp Mesaj Gönder butonuna 

                                                            basýnýz. Gelen mesajlarýnýzý okumak için Mesaj Oku yazan buton 

yanýndaki bölüme mesaj sýrasýný yazýp (1-9) Mesaj Oku  butonuna basýnýz. Þayet mesajýnýz varsa 

gelen mesaj alanýnda görünecektir. Ýstediðiniz mesajlarý Mesaj Sil butonu ile silebilirsiniz (1-9)

GD-USB Gsm Dialer Unite

Sihirbazýn üzerindeki Listeden 

yada belirli bir konumdan yükle 

(Geliþmiþ) seçerek ileri > tuþuna 

basýnýz. Burada açýlan arayüzden 

Gözat seçerek kurulum CD içinde 

Driver dosyanýn yolunu veriniz. 

Devam Et tuþuna bastýðýnýzda 

driver yüklenmeye baþlýyacaktýr.  

 

       

 

  

Sayfa 7/7 2009-1 electrosec 

GD-USB Kullanim kilavuzu

Bu menülerde gerekli ayarlar yapýldýktan sonra þayet gerekli ise cihazýn 3 ve 4 nolu konnektörlerine

( ) baðlantýsý yapýlýr. Ardýndan 7-8 nolu konnektörlerine baðlanan

( ) telefon cihazý sökülerek bu çýkýþ çalýþmasýný istediðiniz cihaza baðlanýr.     

PTT veya dahili santral hat giriþleri

Subscriber hat çýkýþlarýna
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