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!!!-------------------------------------------------УВАГА-----------------------------------------------------!!!  
Встановлення та вилучення SIM картки з контролера, повинна здійснюватися при 

відключеному живленні від контролера!



1

3.2 Принцип роботи ........................................................................................... 4

2. Схеми............................................................................................................. 3

3.1 Підготовка до роботи ................................................................................... 4

1. Характеристики............................................................................................. 2

2.2 Схема підключення охоронних пристроїв .................................................. 3
3. Підготовка та робота.................................................................................... 4

4. Програмування ............................................................................................ 7

1.3 Технічні характеристики............................................................................... 2
1.4 Электричні характеристики......................................................................... 2

2.1 Схема приладу ............................................................................................ 3

3.3 Оповіщення .................................................................................................. 5

Гарантія

1.1 Призначення................................................................................................. 2
1.2 Функції........................................................................................................... 2

Комплектація
5. Несправності ............................................... ............................................... 8

ЗМІСТ.



- SMS звіт: стан охорони, тривога дротових зон, відсутність 220В, розряд

ХАРАКТЕРИСТИКИ.
1.1 Призначення.

Прилад виконує контроль охоронних зон - зовнішніх датчиків, стежить за виникненням 
аварійних ситуацій і здійснює оповіщення (сирена, голосові і SMS повідомлення). Так 
само забезпечує можливість керування і контролю - постановка і зняття охорони, 
формування звітів.    

1.2 Функції.

Основне призначення приладу "GSA-450" (далі просто прилад) - автономна охоронно-
пожежна GSM сигналізація для захисту об'єктів нерухомості.

- дзвінок з голосовим повідомленням по тривозі кожної зони;
- SMS оповіщення: по тривозі зони, постановка / зняття охорони,
 відключення / включення 220В, розряд акумулятора, попередження про
 спробі придушення GSM сигналу, низький баланс на рахунку.

 акумулятора, стан балансу на рахунку;

- тривожний вихід сирени .......................................................... 1

- Віддалене керування сигналізацією через голосове меню.

- вхід постановки / зняття охорони ........................................... 1

- затримка постановки на охорону ............................................ 0 - 255сек.

- рекомендований діапазон робочих температур .................... (0 ... 45) ° С

- режими роботи зон: з затримкою, миттєва, 24 години, тривожна кнопка.

- попередження про низький балансі, якщо сума менше ....... 10грн.

- затримка тривоги ..................................................................... 0 - 255сек.

- кількість абонентів (користувачів) .......................................... до 5

- максимальна ємність резервного акумулятора ................... 7Ач

- захист зовнішнього живлення від КЗ (плавка вставка) ....... 0,8А

- вихід індикатора постановки / зняття охорони ...................... 1

- автоматичний контроль балансу на рахунку.

1.3 Технічні характеристики.

- дротові охоронні зони .............................................................. 5

- авто перевірка балансу рахунку кожні ................................... 24 години

- вихід живлення зовнішніх пристроїв ..................................... (10 .. . 14,2) В

- час роботи сирени ....................... ..................1 - 255сек.  або до відключення тривоги.

- напруга резервного акумулятора .......................................... 12В 

- типи ліній дротяних зон (шлейфів) ........................................ NC, NO

Відключення 220В фіксується не відразу, а через деякий час. Цей час залежить від 
стану заряду акумулятора, його ємності і зовнішнього навантаження.     

1.4 Електричні характеристики.

- захист від придушення GSM сигналу;

- габаритні розміри в мм ...........................................................  240х240х90 

- основне живлення .................................................................. (~ 155 ... ~ 245В)/50Гц
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2.1 Cхема приладу.
СХЕМИ.

Виносний індикатор підтвердження постановки / зняття охорони.

Тривожний світло-звуковий сигналізатор (сирена).
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Ланцюг послідовно підключених датчиків з контактами типу NC.
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Живлення
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Контакти пристрою зовнішнього керування охороною.

2.2 Схема підключення охоронних пристроїв.
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Після подачі живлення, комунікатор зчитує налаштування з внутрішньої пам'яті, і 
відразу-ж переходить в режим штатної роботи. Через деякий час (20-60 секунд) 
відбувається включення GSM модуля і реєстрація SIM картки в мережі.

3.2 Принцип роботи.    
Голосове меню.
Потрапити в голосове меню можна зателефонувавши на номер СІМ встановленої на 
вашому приладі. Або якщо комунікатор дзвонить вам у разі виникнення тривоги. Для 
доступу до голосового меню, в налаштуваннях користувача необхідно задати 
параметр "Віддалене керування" - Голосове меню або Комбінований.
Охорона відключена.

3.1 Підготовка до роботи.
Попередньо необхідно відключити запит PIN коду SIM картки в налаштуваннях 
безпеки. Це виконується на будь-якому мобільному телефоні. Якщо Ви 
використовуєте нову SIM картку, її необхідно поповнити і активувати. Для активації 
зазвичай досить виконати платний виклик, докладніше дивіться в інструкції до SIM.

Перед початком експлуатації комунікатора, необхідно його налаштувати. 
Налаштування виконується з мобільного додатка “GSA-4FLbt”, яке необхідно 
встановити на ваш мобільний за посиланням, розташованій на обкладинці інструкції. 
Увага - мобільний додаток працює з версією андроїд 4.1 та старше.

ПІДГОТОВКА ТА РОБОТА.

Включення охорони.

Прилад не контролює зони з типом "з затримкою" і "миттєва", при їх порушенні 
тривога не включиться. Зовнішній індикатор підключений до виходу 'ИНДИКАТОР' не 
світиться.

У режимі тривоги прилад продовжує виконувати завдання того режиму охорони, з 
якого тривога була викликана.

Зовнішній індикатор підключений до виходу 'ИНДИКАТОР' світиться безперервно. 
Прилад контролює всі зони, крім тих які були вимкнені. У разі порушення зон з типом 
"миттєва" включається тривога. Якщо порушена зона з типом "з затримкою" і в 
налаштуваннях встановлено час затримки тривоги, тоді тривога включиться не 
відразу, а по закінченню часу затримки тривоги. Якщо під час затримки тривоги буде 
порушена зони з типом "миттєва", тривога включиться не чекаючи завершення відліку 
часу затримки тривоги. Якщо протягом часу затримки тривоги не відключити охорону, 
то по закінченню часу затримки -  включиться тривога. Під час затримки тривоги 
зовнішній індикатор підключений до виходу 'ИНДИКАТОР' блимає з високою 
інтенсивністю

Під час тривоги, включається сирена на час заданий в налаштуваннях. Під час 
тривоги виконується оповіщення - дзвінками з голосовим повідомленням і SMS 
повідомленнями із зазначенням яка зона викликали тривогу. Прилад перебуває в 
стані тривога до тих пір, поки тривога не буде вимкнена користувачем або не 
передані всі повідомлення.

Охорона включена.

Тривога.

Включити охорону можна трьома способами - з зовнішнього входу 'ОХОРОНА', 
віддалено з мобільного через голосове меню або порожнім дзвінком, радіо брелоком. 
Якщо задано час затримки постановки на охорону, охорона включиться не відразу, а 
після закінчення відліку часу затримки. Під час затримки постановки на охорону, 
порушення зон з типом "з затримкою" і "миттєва" не включить тривогу. Зовнішній 
індикатор підключений до виходу 'ИНДИКАТОР' блимає з низькою інтенсивністю.



Відключення тривоги.
Можна виконати віддалено абонентом через голосове меню, при цьому режим 
охорони не зміниться. Так само відключення тривоги відбувається автоматично при 
зміні режиму охорони або за фактом передачі всіх тривожних повідомлень та 
відключення сирени після закінчення часу роботи сирени. Відключення тривоги 
призводить до припинення циклу оповіщення і вимкне сирену.
Відключення охорони.

Порушення зони з таким типом завжди викличе тривогу незалежно від поточного 
стану охорони.
Тривожна кнопка.

Зона 24 години.

Відключити охорону можна трьома способами - з зовнішнього входу 'ОХОРОНА', 
віддалено з мобільного через голосове меню або порожнім дзвінком, радіо-брелоком.

Коли охорона включена і по близькості від приладу буде працювати пристрій, який 
вносить перешкоди в мережу тим самим блокує роботу GSM зв'язку, включиться 
сирена. Сирена буде працювати до тих пір, поки зв'язок не відновиться або охорона 
не буде знята. Після відновлення зв'язку, абонентам яким включені "сервісні SMS 
повідомлення" буде доставлено відповідне SMS повідомлення. Під час придушення 
(глушіння) GSM сигналу, якщо опція "захист придушення GSM сигналу" вимкнена, а 
так само якщо охорона знята - сирена вмикатися не буде!

“АКБ розряджений” - коли напруга знижується до 10.8В, на номери, яким

 SMS тривога. 

Захист придушення GSM сигналу.

Тривожна кнопка може бути підключена до зони яка налаштована як "тривожна 
кнопка" та/або запрограмована радіо-кнопка (радіо-брелок) до радіо-зони яка так 
само має бути налаштована як "тривожна кнопка". У разі натискання на тривожну 
кнопку, всім абонентом для яких налаштована передача тривожних повідомлень, 
передається відповідне голосове і SMS повідомлення. Передача повідомлень 
передається незалежно від того в якому режимі охорони знаходиться прилад. При 
натисканні тривожної кнопки сирена і індикатор тривоги не включаються!

Импульс життя.
В залежності від налаштувань, через заданний проміжок часу користувачам 
відправляється SMS повідомлення що система працює справно.

 дротових зон / радіо-зон налаштованих як "тривожна кнопка".   

 опція сервісні SMS повідомлення.

По тривозі контролер виконує по черзі дзвінки на кожен попередньо запрограмований 
номер задану кількість разів. Прийнявши вхідний дзвінок, прозвучить голосове 
повідомлення яка зона (и) викликала тривогу, після чого дзвінки поточного абонента 
за переданими тривогам припиняються. Якщо абонент виконає команду відключення 
тривоги, дзвінки на всі номери припиняться. Абонент може відключити тривогу, 
якщо йому дозволено керування системою.

“Охорона включена” або “Охорона відключена” - повідомлення передається при 

Голосове оповіщення.

“Тривога з тривожної кнопки” - повідомлення передається в разі тривоги з

 налаштована опція сервісні SMS повідомлення.

 включенні або відключенні охорони на номери, яким налаштована опція 
 SMS постановка/зняття охорони. 

SMS повідомлення.
“Тривога зона n” - де 'n' - номер зони, порушення якої викликало тривогу. 

 опція передачі SMS тривога.

“Немає 220В” - при зниженні напруги менш 12.8В, на номери, яким налаштована

 Повідомлення буде передано на номери, яким налаштована 

 Повідомлення буде передано на номери, яким налаштована опція передачі 

3.3 Оповіщення.
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 стає менш 10грн., на номери, яким налаштована опція сервісні SMS 
“Низький баланс.” - коли баланс на рахунку SIM карти встановленої в приладі

Охорона відключена ..................................................... "Охор-відкл"

Немає 220В ................................................ .................. "Немає 220В"

Охорона включена ........................................................ "Охор-вкл"

 номери, яким налаштована опція сервісні SMS повідомлення.

Вихід включений ........................................................... "Вих-вкл"

“Придушення GSM сигналу!” - зафіксований факт придушення GSM мережі, на 

Звіт стану системи.

Вихід відключений ........................................................ "Вих-відкл"

 повідомлення.
“Сигналізація справна.” - повідомлення надсилається з заданним в налаштуваннях 
 інтервалом часу.
SMS звіт.
SMS звіт відправляється на номер, з якого віддалено виконано запит через голосове 
меню:  

Порушення дротових зон в режимі охорони ............... "Тривога зон 1,2,3,4,5"

Акумулятор розряджений ............................................. "Розряд АКБ "

Стан рахунку ................................................................. “’залишок’ UAH”

Натиснувши і удерживая системну конпку на комунікаторі, на протязі 5 секунд, на 
індикаторах буде відображений рівень сигналу GSM мережі.

Контроль рівня покриття мережі.
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ПРОГРАМУВАННЯ.
Запустивши мобільний додаток, ви потрапляєте в розділ "Перелік об'єктів". На знов 
встановленому додатку, перелік порожній. Увійдіть в меню панелі інструментів і 
виберіть пункт "Створити новий об'єкт".

Розділ "Меню - Зберегти налаштування" зберігає внесені налаштування на вашому 
мобільному пристрої. Його потрібно виконати, якщо в додатку були внесені зміни, але 
їх не відправлено на комунікатор. 

У діалоговому вікні введіть ім'я об'єкта та телефонний номер (номер SIM 
встановленої у вашому приладі). Номер потрібно вводити в міжнародному форматі. 
Натисніть кнопку "Створити", в списку об'єктів з'явиться новий елемент. Короткий клік 
по об'єкту - перехід до управління об'єктом, а довгий дозволить редагувати або 
видалити.
Передача і завантаження налаштувань виконується по Bluetooth, коли ви знаходитесь 
біля приладу. Перш ніж підключатися до комунікатора, його необхідно запустити в 
режим завантажувача. Вимкніть живлення приладу та встановіть перемичку JP, а 
потім знову подайте живлення. Коли комунікатор виконає ініціалізацію Bluetooth, 
засвітиться червоний індикатор. Можна виконувати з'єднання в мобільному додатку. 
Для цього натисніть по іконці Bluetooth розташованої на панелі інструментів і 
підтвердіть всі дозволи. Після чого дочекайтеся підключення, іконка повинна стати 
зеленого кольору. Не завжди виходить підключитися з першої спроби. А якщо кілька 
спроб не дали результат, необхідно перезапустити прилад відключивши живлення на 
декілька секунд.
Після підключення до комунікатора по bluetooth, можна вивантажити налаштування в 
додаток "Меню - Завантажити налаштування". Далі встановіть всі необхідні 
параметри та завантажте в комунікатор "Меню - Відправити всі налаштування".
У разі появи нових версій прошивок комунікатора, при підключенні з'являється 
діалогове вікно з відповідним запитом. Також прошивку можна оновити "Меню - 
Оновити прошивку на пристрої".
Після завершення конфігурації, необхідно вимкнути живлення і зняти перемичку JP.
Налаштовувати комунікатор можна віддалено через SMS повідомлення, які додаток 
автоматично формує виходячи з заданий параметрів конфігурації. Для конфігурації 
по SMS комунікатор повинен бути запущений в штатному режимі (при подачі 
живлення перемичка JP знято). Конфігурація по SMS не дозволяє змінювати голосові 
повідомлення тривожних входів і оновлювати прошивку комунікатора. Ці функції 
доступні тільки в режимі Bluetooth з'єднання.



Несправності контролера.

- Не робоча сирена.

Не спрацьовують дротові датчики.
- Перегорів запобіжник живлення зовнішніх пристроїв в слідстві КЗ або перевищення 
допустимого навантаження. Необхідно поміняти запобіжник виходу зовнішнього 
живлення + 12В - 0,8А.

- Не підключено основне живлення 220В.
- Перегорів запобіжник основного живлення 220В. Необхідно поміняти запобіжник 
500mA 250V.
- Несправність блоку живлення

- SIM картка погано встановлена в роз'єм. Зверніть увагу, комбіновані SIM mini, micro, 
nano можуть мати поганий контакт з роз'ємом;
- несправність контакту антени;

- немає основного живлення або контролер несправний.

- неробоча SIM картка, або в налаштуваннях безпеки не вимкнено запит PIN коду;

Не включається сирена по тривозі.

Жовтий індикатор контролера періодично запалюється але завжди пульсує з 
високою інтенсивністю 1 раз в секунду (при нормальній роботі після реєстрації 
SIM, інтенсивність пульсації жовтого індикатора повинна зменшитися - 1 раз в 3 
секунди):- немає покриття GSM мережі;

Контролер не керується, жоден індикатор контролера не світиться:

Не світиться індикатор "220В".

Відсутнє оповіщення SMS і дзвінки.

- вихід з ладу GSM модуля.
Жовтий індикатор контролера виходить в нормальний режим пульсації 1 раз в 3 
секунди, але при цьому оповіщення відбуваються не стабільно з обривами зв'язку. 
При цьому жовтий індикатор гасне, не світиться протягом 10 секунд, після чого 
знову пульсує з інтенсивністю 1 раз в секунду.

- оператор блокує роботу SIM з розмовним пакетом, рекомендується використовувати 
SIM з тарифним пакетом для пристроїв типу M2M. Вимикайте всі платні послуги, 
застосовуйте SIM карти операторів, які надають тарифні пакети для охоронних 
пристроїв. 

- немає покриття GSM мережі;

- слабке покриття GSM мережі;

НЕСПРАВНОСТІ.

- Перегорів запобіжник в слідстві КЗ або перевищення допустимого навантаження. 
Необхідно поміняти запобіжник виходу зовнішнього живлення + 12В - 0,8А.

- Перегорів вихід на контролері. 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ.
Прилад GSA-450

Виносний індикатор
Комплект кріпильних елементів
Запасний запобіжник 0.5А
Комплект документації
Упаковка



- при порушенні правил монтажу та експлуатації;
Претензії з гарантійного ремонту не приймаються:

- наявність або ознаки присутності рідин або хімічних речовин;

Питання, пов'язані з поверненням та обміном пристрою, вирішуються з організацією-
продавцем, відповідно до закону "Про захист прав споживача".

- вихід з ладу зовнішніх вузлів і схеми стабілізації напруги з причин перевантаження в 
мережі електропостачання або по лініях передач;

- наявність механічних пошкоджень;

ГАРАНТІЯ.
Обмеження відповідальності.
Підприємство-виробник несе відповідальність тільки в рамках гарантійних 
зобов'язань за роботу самого пристрою і не бере на себе відповідальність за якість 
його установки, монтажу, сервісу стільникового оператора, проходження радіосигналу 
і т. п. Також підприємство-виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, 
отриманий від використання пристрою, як для його власника, так і для третіх осіб.
Вся відповідальність за використання пристрою покладається на користувача.

Гарантійні зобов'язання.
Підприємство-виробник бере на себе зобов'язання з гарантійного ремонту пристрою 
протягом 1 року з моменту продажу.

- невиконання вимог по техніці безпеки;
- порушення гарантійних пломб;

- вихід з ладу GSM модему через не заводський брак;
- без заповнення технічного талона.

У разі гарантійного або сервісного ремонту, споживач зобов'язаний надати товар, а 
після виконання ремонтних робіт забрати його у пункті продажу, за свій рахунок.  

Дата продажу __________________

Підпис ___________

МП

ВТК


