
КОДОВА БРАВА С ПРОГРАМИРАНЕ ПРЕЗ GSM 

(GSM APARTMENT ETA 6082)

Предназначение: Достъп до обекта с код.  Позволява промяна 

на кода и настройките на бравата от собственика през GSM телефона му.

1. Технически данни

- брой кодове 1

- брой телефони на собственика 1

–релеен изход 30V, 2А, NO+NC 1

–управляем изход 12V, 100mА, OC 1

–вход за бутон за излизане 1

–  вход 'затворена врата' 1

- SIM-КАРТА Standard

–SMS (по желание): AC/NO_AC;  BATT/LOW_BATT; GUEST_ARRIVE; FAKE; DOOR;TEST

– SMS          Keypad Tamper Alarm! -при отваряне на 
         клавиатурата

2. Относно SIM- картата

Необходимо е Собственикът да осигури SIM-карта размер Standard от предпочитания си оператор.
 

Препоръка: при закупуването на картата искайте:

- картата да може да изпраща и получава SMS-и

- картата да бъде с премахнат PIN код

–да бъдат забранени всички 'УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ'

–ако използвате карта на месечен договор, поставете й някакъв минимален лимит

3. Окомплектовка

Кодовата брава се предлага в следната окомплектовка:

- GSM комуникатор в кутия IP55

- вандалоустойчива метална клавиатура

- адаптер 220/15V 1A

–GSM антена

–свързващ кабел UTP с дължина 2,5m

 Допълнителни аксесоари по желание:

- акумулатор 12V/1,2Ah

- бутон за отваряне без код отвътре (за излизане от помещението)

–модул допълнително реле 220V/5A за управление на допълнителна верига

–електромагнитна брава/насрещник

4. Принцип на работа

Системата е особено подходяща за собственици, които предоставят жилища за временно 
настаняване в друго населено място. Собственикът може да сменя кода и настройките на 
бравата с  GSM-а си без да е необходимо да ходи или да праща човек да отваря на новите 



наематели.

Отпада необходимостта да бъдат предоставяни ключове на наемателите, нито пък има риск те 
да ги изгубят.

В случаите, когато собственикът работи с доверени брокери, не е необходимо да им 
предоставя ключ за всеки оглед, защото може еднократно да им отвори вратата с SMS (т.е. не е
нужно да им дава постоянен код за достъп, нито пък при всяко посещение да им дава различен
код – виж по-долу команда OPEN)

Бравата следи захранващото напрежение и при отпадането му има възможност след няколко 
минути да изпрати предупредителен SMS 'NO_AC 'на собственика (програмируема опция; 
фабрична настройка - изключено). 

По желание може да предупреждава и за слаб акумулатор 'LOW_BATT' (програмируема 
опция; фабрична настройка - изключено). 

Може да се включи и изпращането на SMS 'Fake code 10 times!', който уведомява собственика, 
че някой се опитва да влезе в обекта и вече са въведени 10 грешни кода (програмируема 
опция; фабрична настройка – включено).

Може да се включи и изпращането на SMS 'GUEST_ARRIVE 'при първото използване на нов 
код, което уведомява собственика, че новият наемател е дошъл (програмируема опция; 
фабрична настройка – изключено).

5. Защити

Против кражба/повреда на клавиатурата: Вътре в клавиаурата е предвиден 
микропревключвател, който затваря веригата при затваряне на капака. При отварянето на 
клавиатурата собственика ще получи SMS 'Keypad Tamper Alarm!', който го предупреждава за 
посегателство.

Защита срещу опит да се проникне в жилището чрез налучкване на кода: На 10-я грешно 
набран код клавиатурата започва да свети в червено, блокира се за 30 секунди и започва да 
свири като сирена. Ако желаете, можете да активирате получаване на SMS при такава 
ситуация (текстът на SMS-а ще бъде 'Fake code 10 times!').

Защита срещу оставена/забравена отворена входна врата: Програмно се задава време, за 
което вратата трябва да се затвори след отваряне. Ако това време се просрочи, клавиатурата 
ще свири 30 секунди както по-горе, а собственика ще получи SMS 'Door Left Open!'. Тази 
опция не е програмируема и може да се изключи като се сложи мостче на клемите за 'датчик 
затворена врата'.

Против кражба на устройството: Веднъж програмирана с валиден телефонен номер на 
собственика, бравата отговаря на команди за смяна на настройки и телефони само на този 
абонат, независимо каква SIM-карта се слага в него и как се включва и изключва устройството.
Само с SMS с текст  'RESET' от собственика може да бъде RESET-ната бравата до фабрични 
настройки, ако се налага. Ако  GSM бравата бъде открадната, независимо че й поставят друга 
SIM-карта с въведени в нея други телефонни номера, тя ще продължи да изпълнява команди 
само от  номера на собственика.

6. Монтаж и свързване

*** Схемата на свързване е дадена като отделно приложение в края на описанието

Предвидено е клавиатурата да се монтира извън жилището до входната врата на апартамента. 

Кабела на клавиатурата минава през стената през дупка 6мм, която се скрива с клавиатурата.  
Използвайте приложения в комплекта 2,5м UTP кабел, като за клеми А и В ползвайте една от 
усуканите двойки, за по-добра шумозащитеност на връзката. Ако Ви трябва по-дълъг кабел, 
предупредете при заявката.

Кутията на GSM модула се монтира вътре в жилището на място по ваше желание.



Ако сте избрали GSM модул с изнесена антена (1,5м кабел и магнитен фиксатор), е добре 
антената да се отведе на място с добър обхват на GSM-а, настрани от модула и клавиатурата. 
Обхвата може да бъде проверен в SMS TEST виж 7.

Електромагнитната ключалка е по Ваш избор, но трябва да е 12V. Ако за да е заключена, се 
изисква непрекъснато подаване на напрежение, консумацията й да не надвишава 300mA. 
Имайте предвид, че в този случай акумулатор 1,2Аh ще осигури аварийно захранване за около 
4 часа. Добре е ключалката да има датчик за затворена врата или може допълнително да 
поставите магнитен контакт. Махнете мостчето и свържете там датчика.

Захранването ~220V трябва да е непрекъсваемо! Внимавайте особено ако ще изключвате тока 
в апартамента с допълнително реле! 

Изходът за 'Модул реле за управление на консуматор' комутира 12V до 100mA DC. Може да 
управлява 12V реле, което да превключва контактор, който спира тока.

Захранването на устройството се включва след като е поставена   SIM   картата, в противен 
случай комуникатора ще се рестартира и чак тогава ще започне да работи.

 ВНИМАНИЕ: ПОДАЙТЕ ЗАХРАНВАНЕ ПЪРВО ОТ АДАПТЕРА. СЛЕД ТОВА СВЪРЖЕТЕ 
АКУМУЛАТОРА, КАТО СЪБЛЮДАВАТЕ ЧЕРВЕНАТА ОБУВКА НА +12V , СИНЯТА НА −12V !

7. Програмиране

SIM   картата, с която ще работи устройството, трябва да бъде с премахнат   PIN   код.  Поставете 
я в телефона си и използвайте менюто му, за да изключите искането на PIN-код. Поставете 
така подготвената   SIM   карта в   SIM   холдера на устройството.   SIM   холдерът (държачът на СИМ
картата) е тип пуш-пуш и картата влиза и се закрепва в него с изщракване.

Всички настройки се извършват с SMS от телефона (номера) на собственика!

Първоначално бравата не знае кой е собственика, затова след включването светодиодът до 
GSM антената ще мига в оранжево.

От телефона на собственика наберете телефонния номер на SIM картата, която сте поставили 
в устройството. То ще Ви 'затвори', а светодиода ще започне да мига в зелено. От този момент 
нататък бравата е обвързана с телефонния номер на собственика и е защитена срещу кражба 
(виж т. 1.4).

Изпратете SMS с текст 'TEST' на бравата.

Изпратете SMS с текст 'HELP' на бравата. В отговор ще получите SMS, който показва в какъв 
формат се задават настройките:

HELP:

TEL=0878123456

Получен в отговор примерен есемес: Тълкуване на есемес-а ред по ред:

k0101 Версия k0101

Телефон на собственика

CODE=1234 Код за бравата

OUT=Pulse,5 sec. Изход ключалка– импулс 5 секунди

Door Closed,30sec. Врата – затворена, да се затвори до 30 сек.

SMS=0000 Всички служебни SMS-и са забранени

Тестов период 0 часа (не се изпраща)

Devices=1 Брой свързани клавиатури 1

OUT=0 Състояние на допълнителното реле 0 (изключено)

U=13.8V Захранващо напрежение 13,8 Волта

GSM=62 Сила на GSM сигнала 62%

TEL=...<телефон на собственика>

TestPeriod=0h



CODE=1234{or 123456}

SMS=0101{ACC,BATT,OPEN,FAKE}

ТTIME=10{TestPeriod in hours}

OTIME=5{Open time,sec.}

DTIME=30{Close time,sec.}

TEST{to view settings}

NDEV=1{number of devices}

OPEN{to open the door}

OUT=0{1 ON,0 OFF}

for ex: CODE=4321,OTIME=3,TEST

Спазвайте следните   ПРАВИЛА   при писане на SMS -а:

ПИШЕ СЕ САМО С  ГЛАВНИ БУКВИ НА ЛАТИНИЦА.

КОМАНДИТЕ СЕ ОТДЕЛЯТ СЪС ЗАПЕТАЯ

НЕ СЕ СЛАГАТ ИНТЕРВАЛИ НИКЪДЕ

КОМАДИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО РЕДА НА ИЗПИСВАНЕ, затова ако ще слагате 
'TEST', за да проверите какво сте направили - сложете го накрая.

ПРЕПРОГРАМИРАТЕ САМО ТОВА, КОЕТО ИСКАТЕ – т.е. параметрите, които не сте 
упоменали в SMS-а, не се променят

ПОДРОБНО за КОМАНДИТЕ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEL=

може да смените телефона на собственик. Новия телефон трябва да въведете във 
формат:

TEL=0878123456

или
TEL=+359878123456

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE= (1234 фабрично)

задавате нов код за бравата. Може да бъде 4 или 6 цифрен:

CODE=1234

или

CODE=123456

Командата

CODE=,

ще изтрие кода и никой не може да отвори вратата.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SMS= (0101 фабрично)

включва/изключва изпращането на служебни SMS-и. Четирицифреното число от само 0 
и 1 указва кои събития ще се оповестяват с SMS. 1=изпраща се SMS, 0=не се изпраща. 
Първата цифра показва дали ще се изпраща SMS при липса на ~220V, втората - дали ще се 
изпраща SMS при слаба батерия, третата -  когато новият зададен код е използван за първи път



(новопристигнал наемател), четвъртата – ще изпраща предупредителен SMS за 10 пъти 
грешно въведен код(когато някой си играе на клавиатурата).

SMS=0100 - ще получавате SMS само при слаб акумулатор

или

SMS=0110 - ще получавате SMS при слаб акумулатор и при новопристигнал 
  наемател

или

SMS=1111 - всички разрешени – ще получавате всички възможни SMS -и

или

SMS=0000 - всички забранени – няма да получавате SMS -и

и т.н.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТTIME= (0 фабрично)

ако желаете да получавате периодично SMS, че всичко е наред с устройството, въведете 
стойност от 1 до 255 часа за тестов период. Ако въведете 0, няма да се изпращат тестови

SMS-и.

ТTIME=48 - ще получавате тестов SMS на 48 часа

ТTIME=0 - няма да получавате тестов SMS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTIME= (5 фабрично)

когато  OTIME= 1...255 задава колко секунди да е отворена вратата. Когато OTIME=0, 
релето ще запази състоянието си до следващото превключване.

OTIME=5 / 5 секунди

OTIME=10 / 10 секунди

OTIME=0 / остава в състоянието си до следваща команда
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DTIME= (30 фабрично)

задава период (от 1 до 255 секунди), в който вратата трябва да се затвори, за да не се 
остави/забрави отворена, при което ключалката няма да може да заключи. След изтичането му
собственикът ще получи предупредителен SMS 'Door Left Open!'. Ако вратата се затвори след 
това, собственикът ще получи SMS 'Door Closed and Locked!'.

DTIME=30 / 30 секунди (фабрично)

DTIME=255 / 255 секунди максимално
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NDEV= (1 фабрично)

задава колко клавиатури има свързани към GSM модула. НЕ ГО СМЕНЯЙТЕ, ЗАЩОТО
МОДУЛА ЩЕ СИ ТЪРСИ ЛИПСВАЩИТЕ КЛАВИАТУРИ И ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ БАВИ. 
Когато решите, че Ви трябват повече клавиатури, заедно с допълнителната клавиатура ще 
получите инструкции кога и как да промените това число.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPEN

тази команда ще отключи вратата. Изпращането на SMS с текст OPEN отваря 
еднократно вратата. Може да Ви потрябва, ако вандали разбият клавиатурата Ви; може да го 
използвате, за да отворите на агенция за недвижими имоти за оглед. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



CLOSE

тази команда ще заключи вратата. Има смисъл само когато OTIME=0, т.е. когато релето 
е програмирано да остава в състоянието си до следваща команда.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OUT= (0 фабрично)

тази команда включва/изключва допълнително монтирано реле за управление на 
консуматори.

OUT=1 / включва

OUT=0 / изключва
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEST 

връща SMS с всички настройки, както вече видяхме. Добре е, винаги когато сменяте 
нещо, да завършвате SMS-са си с  ',TEST'. Така ще проверите дали всичко е наред.

8. Възстановяване на фабрични настройки и изтриване на тел. номер

Става като се изпрати SMS към комуникатора с текст RESET (с главни букви) от 
собственика. По този начин модулът се връща до фабрични настройки.

9. Работа с клавиатурата

Бутони от 1 до 0 служат за въвеждане на кода. Бутон '#' изчистват въведеното до момента, ако
е допусната грешка. Бутон 'Камбанка' служи само за събуждане и осветяване на 
клавиатурата, ако в тъмно помещение не се виждат добре бутоните. Натискането на бутон се 
индицира със звуков сигнал. Докато набирате кодовата комбинация, не правете паузи между 
отделните цифри по-големи от 5 секунди, защото в противен случай въведеното до момента 
ще се изчисти.

След набиране на необходимия брой цифри (4 или 6, в зависимост от програмираното)
клавиатурата ще издаде потвърдителен звуков сигнал и зелен светодиод ще присветне в 
прозорчето най-горе, за да индицира, че е въведен верен код, при което вратата ще се 
отключи за програмираното време. Ако кода е грешен, клавиатурата ще издаде отрицателен 
звуков сигнал и ще присветне червен светодиод.

10.  Възможни проблеми и отстраняването им

Светодиодът   Power LED   не свети. Включен е адаптера и акумулатора, но нищо не свети. 
Вижте дали светодиода до буксата на адаптера в  GSM блока свети – той показва дали идва 
напрежение от адаптера. Ако не - проверете контакта и адаптера и дали буксата е мушната добре. 

       Ако да - проверете полярността на клемите на акумулаторната батерия.

–                     - проверете за 'късо' по кабелите до клавиатурата и бравата

          - проверете предпазителя 'Fuse 1,6A' в  GSM блока и ако трябва го подменете с 
друг по възможност БАВЕН предпазител.

Ако клавиатурата мига периодично в червено, няма връзка с GSM блока. Проверете 
кабела, връзките, дали металната част на жичките е добре захваната в клемите.

Ако една минута след включването, светодиодът '  LED   Статус' в    GSM   блока мига:

            - оранжево – няма програмиран телефон на собственика.

   - червено – невалидна SIM-карта или непремахнат PIN-код. Изключете всички напрежения, 
извадете SIM-картата и я поставете в телефон, за да проверите какво става.

 Всичко работи, клавиатурата издава потвърдителен сигнал, но вратата не се отваря. 
Проверете дали релето, разположено до клемите за ел-магнитната брава в GSM блока  превключва 
при набиране на верен код. Ако да - повредата е в електромагнитната брава или кабелите до нея.





ГАРАНЦИОННА КАРТА 

GSM  кодова брава    (60  82  )

Сериен No: .................................................................................................. .......

                      

Дата на покупка: .........................................

№ на фактура:....................................

Гаранционни условия: 

Гаранционното обслужване се състои в безплатна поправка на всички  фабрични дефекти, 

възникнали в процеса на нормална експлоатация на устройството по време на  гаранционния 

срок - 2 години. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажба. Датата на продажба се 

удостоверява с копие на гаранционната карта и/или фактура. При невъзможност да бъдат 

представени такива копия, гаранционният срок ще бъде признат като за дата на продажбата 

се счита датата на производство, закодирана в серийния номер. Серийният номер е изписан 

на стикера, залепен вътре в кутията на GSM комуникатора под акумулатора. 

Гаранционното и извънгаранционно обслужване се извършва в офиса на ЕТА СИС ООД в гр. 

Варна.  Клиентът има грижата и отговорността да изпрати устройството на адреса на 

производителя за своя сметка. Ако характерът на повредата е такъв, че се покрива от 

гаранцията, Производителят за своя сметка връща след ремонта устройството на Клиента.

Ремонът и монтажът се извършват САМО ОТ ПРАВОСПОСОБНИ СПЕЦИАЛИСТИ. 

 Гаранцията не се отнася до повреди:

– причинени от  неправилна употреба и/или лоша поддръжка

– настъпили при транспортиране

– настъпили вследствие на природни бедствия, токови удари, работа в агресивна околна 

среда (конденз, влага, прах, химикали, течности и др.)

– настъпили вследствие на вандалски действия и/или опит за кражба

В тези случаи ремонтът се извършва срещу заплащане.


