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1 Γενικές Πληροφορίες 

Η συσκευή CMA10 είναι GSM συσκευή Τηλεειδοποίησης - 

Τηλεχειρισμού μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Μια συσκευή CMA10 μπορεί να βρίσκεται είτε σε κατάσταση 

λειτουργίας είτε σε κατάσταση προγραμματισμού. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: η συσκευή βρίσκεται σε αυτή την 
κατάσταση όταν τροφοδοτηθεί με τάση και καταχωρηθεί επιτυχώς σε 

κάποιο δίκτυο Κινητής τηλεφωνίας. Αμέσως μετά όλες οι 
προγραμματισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες, οπότε μπορεί να 

λειτουργεί σαν τηλεχειρισμός και τηλεειδοποίηση. Όλες οι λειτουργίες 
γίνονται μέσω SMS ή αναπάντητων κλήσεων.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: η συσκευή βρίσκεται σε αυτή 

την κατάσταση όταν τροφοδοτηθεί με τάση, καταχωρηθεί επιτυχώς 
σε κάποιο δίκτυο Κινητής τηλεφωνίας και δεχθεί από οποιοδήποτε 

κινητό τηλέφωνο, μια συγκεκριμένη Εντολή - SMS (βλ. παράγραφο 
2.1), που θα την θέσει στην κατάσταση προγραμματισμού. Αμέσως 

μετά η συσκευή ‘’βγαίνει’’ από την κατάσταση λειτουργίας και 

εισέρχεται σε μια κατάσταση που της επιτρέπει μόνο τον 
προγραμματισμό της, μέσω αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων SMS. 

Κάθε λειτουργία εισόδου και εξόδου Ρελέ, σε αυτή την περίπτωση 
αναστέλλεται. 

Ο προγραμματισμός της συσκευής CMA10 γίνεται με αποστολή 

Γραπτών Μηνυμάτων SMS προς αυτή, μόνο όταν βρίσκεται σε 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία Προγραμματισμού έχετε υπόψη τα 
παρακάτω σημαντικά: 

- Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την μονάδα CMA10 με μια 
έγκυρη κάρτα SIM τοποθετημένη μέσα σε αυτή. Βεβαιωθείτε 

ότι η συσκευή είναι καταχωρημένη στο δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας και ότι η κάρτα SIM έχει υπόλοιπο χρόνου 
ομιλίας, αν πρόκειται για Καρτοκινητό.   

- Πρέπει να έχετε διαθέσιμο ένα κινητό τηλέφωνο που να 
μπορεί να στείλει και να λάβει SMS. 
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- Πρέπει να γράφετε τα SMS προγραμματισμού μόνο με 

ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Είναι καλό να έχετε ρυθμισμένο 
το πληκτρολόγιο του κινητού σας στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα 

(προς αποφυγή λαθών από κοινά γράμματα). Μπορείτε να 

γράφετε με πεζά και κεφαλαία γράμματα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Σε όλα τα επόμενα κεφάλαια που αναφέρονται σε 
προγραμματισμό της συσκευής CMA10 μέσω SMS, θα 

πρέπει να ακολουθείτε πάντα την ίδια διαδικασία δηλ. θα 

πρέπει να πληκτρολογείτε το μήνυμα με την εντολή 
προγραμματισμού, με ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ χαρακτήρες (πεζά ή 

κεφαλαία), και να το κάνετε αποστολή στον τηλεφωνικό 
αριθμό που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM που περιέχεται σε 

αυτή. 
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2 Εισαγωγή σε Κατάσταση Προγραμματισμού 

2.1 Είσοδος και Έξοδος σε/από Κατάσταση 
Προγραμματισμού  

Ξεκινώντας την διαδικασία προγραμματισμού μίας συσκευής CMA10, 
πρέπει να γράψετε και να στείλετε την παρακάτω εντολή, η οποία 

θέτει την μονάδα σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS: 

 

 

PROG=ON ενεργοποιεί την περίοδο προγραμματισμού, κάθε 

προγραμματισμένη λειτουργία σταματά να εκτελείται. 
Η σωστή αποστολή της εντολής επιβεβαιώνεται πάντα από το 

παρακάτω απαντητικό SMS 
 

 

 
 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγραμματισμού, για την 
επαναφορά σε κατάσταση Λειτουργίας στέλνετε την εντολή - 

SMS: 

 
        

 
PROG=OFF τερματίζει την περίοδο προγραμματισμού, η 

συσκευή επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας. 
Η σωστή αποστολή της εντολής επιβεβαιώνεται πάντα από το 

παρακάτω απαντητικό SMS: 

 
 

 
Σε κάθε περίπτωση, αν η εντολή - SMS είναι λάθος τότε 

επιστρέφει το παρακάτω απαντητικό SMS: 

 
 

 

PROG=ON 
 

PROG=OFF 
 

OK 
 

OK 
 

ERROR 
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Παραδείγματα: 

Άνοιγμα της περιόδου προγραμματισμού. Από εδώ 

και κάτω η συσκευή λειτουργεί μόνο για να 
δέχεται εντολές για τον προγραμματισμό της. 

 
Κλείσιμο της περιόδου προγραμματισμού. Η 

συσκευή γυρίζει άμεσα σε κατάσταση 

λειτουργίας. 
 

Σημ. αρχική εργοστασιακή ρύθμιση PROG=OFF 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Όλες οι εντολές προγραμματισμού που περιγράφονται 
από εδώ και κάτω είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται 

μόνο εφόσον έχει προηγηθεί (για μια φορά) η εισαγωγή 
σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αυτό δεν ισχύει 

μόνο για τις ερωτήσεις κατάστασης, βλ. κεφάλαιο 6 και 
όπου αλλού κάτι διαφορετικό επισημαίνεται. 

PROG=ON 
 

PROG=OFF 
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3 Προγραμματισμός Λειτουργίας Εισόδων   

3.1 Προγραμματισμός Ψηφιακών Εισόδων 

Με τον προγραμματισμό των ψηφιακών εισόδων, η GSM συσκευή 
γίνεται μια μονάδα Τηλεειδοποίησης απεριόριστης εμβέλειας (όπου 

υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας). 

Οι είσοδοι της συσκευής CMA10 μπορούν να προγραμματιστούν έτσι 
ώστε να ειδοποιούν έναν ή περισσότερους χειριστές, με τους εξής 

τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
 

 Με SMS 

 
 Με ΚΛΗΣΕΙΣ 

 
 Με SMS και ΚΛΗΣΕΙΣ 

 

3.2 Προγραμματισμός Ψηφιακών Εισόδων για SMS 
- Κλήσεις 

Προγραμματισμός μιας εισόδου ώστε να παράγει ένα συγκεκριμένο 

SMS και/ή Κλήση σε προδηλωμένους παραλήπτες, όταν αυτή βρεθεί 
σε συγκεκριμένη κατάσταση (ανοικτή ή κλειστή), τουλάχιστον για 

κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. 
 

       Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS: 

 
 

 
      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

 
       DI προγραμματισμός της κάθε ψηφιακής εισόδου για αποστολή 

SMS και/ή ΚΛΗΣΗΣ 

       i=Αριθμός εισόδου  
 1 για την είσοδο 1 ή 

 2 για την είσοδο 2 

DIis,e,a,b,c,d,m,t,r 
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 Σημ. δηλώνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ είσοδος σε κάθε εντολή. 

 

       s=Κατάσταση εισόδου 
       1 για είσοδο κλειστή (βραχυκυκλωμένη προς Gnd) 

       0 για είσοδο ανοιχτή 
       Σημ. δηλώνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ κατάσταση εισόδου σε κάθε εντολή. 

 

e=Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της εντολής  
1 για Ενεργοποίηση της εντολής 

0 για Απενεργοποίηση της εντολής 
 

a= Θέση προδηλωμένου παραλήπτη μηνύματος  

0 δεν γίνεται καμία ενέργεια προς τον προδηλωμένο χειριστή-
παραλήπτη FR1 

1 γίνεται αποστολή SMS (βλ. παράμετρο m) προς τον 
προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη FR1 

2 γίνεται ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 
FR1 

3 γίνεται αποστολή SMS και ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο 

χειριστή-παραλήπτη FR1 
 

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τις παραμέτρους b,c,d, αλλά 
αφορούν αντίστοιχα τους χειριστές-παραλήπτες FR2,FR3,FR4.     

(σχετικά με τους FRx βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 4.1) 

 
m=Αριθμός μηνύματος που θέλετε να σταλεί με αυτή την 

εντολή  
1 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM1 

2 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM2 
. 

. 

. 
8 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM8 

(βλ. παράγραφο 4.2) 
 

t=Ελάχιστος χρόνος παραμονής της εισόδου στην    

συγκεκριμένη κατάσταση πριν την εκτέλεση της εντολής 
t=1 ως 255 δευτερόλεπτα  
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r=Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της δυνατότητας 

επανάληψης των προγραμματισμένων ενεργειών της εντολής με 

ρυθμιζόμενο χρόνο  
0 για Απενεργοποίηση της επανάληψης 

1 ως 255 για Ενεργοποίηση της επανάληψης με τον ρυθμό που 
(σε δευτερόλεπτα) δηλώνει η παράμετρος της εντολής  

Σημ. η επανάληψη θα είναι απενεργοποιημένη και όταν η 

παράμετρος r παραλειφθεί εντελώς από την γραμμή της 
εντολής. 

 
Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 

επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 

 
και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 

SMS: 
 

 
Παραδείγματα: 

Όταν η ψηφιακή είσοδος 1 της συσκευής 

CMA10 κλείσει (βραχυκυκλώσει προς 
Gnd) και αυτό διαρκέσει για χρόνο 

μεγαλύτερο ή ίσο με 3 δευτερόλεπτα, τότε μόνο στους παραλήπτες 
FR1, FR2, FR3 θα σταλεί το SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση 

FM1, χωρίς επανάληψη. 

 
Όταν η ψηφιακή είσοδος 2 της 

συσκευής CMA10 ανοίξει 
(αποσυνδεθεί από το Gnd) και αυτό 

διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο με 60 δευτερόλεπτα, τότε 
στον παραλήπτη FR1 θα σταλεί το SMS που είναι αποθηκευμένο στη 

θέση FM4, στον παραλήπτη FR2 δεν θα γίνει τίποτα, στον 

παραλήπτη FR3 θα γίνει ΚΛΗΣΗ και στον παραλήπτη FR4 θα γίνει 
αποστολή SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM4 και ΚΛΗΣΗ. 

Όλα τα παραπάνω θα επαναλαμβάνονται ανά 90 δευτερόλεπτα για 
όσο ισχύει η ίδια κατάσταση στην είσοδο 2. 

 

DI11,1,1,1,1,0,1,3 

DI20,1,1,0,2,3,4,60,90 
 

OK 
 

ERROR 
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3.3 Προγραμματισμός Αναλογικής Εισόδου για SMS 
- Κλήσεις 

Προγραμματισμός της Αναλογικής εισόδου ώστε να στέλνει ένα 
συγκεκριμένο SMS και/ή ΚΛΗΣΗ σε προδηλωμένους παραλήπτες, 

όταν η μέτρηση στην Αναλογική είσοδο βρεθεί σε συγκεκριμένη 

κατάσταση (πάνω ή κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή), τουλάχιστον 
για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. 

 
3.3.1 Προγραμματισμός Λειτουργίας του Άνω Ορίου 

Μέτρησης 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS όταν η μέτρηση στην 
Αναλογική είσοδο γίνει μεγαλύτερη από μια προγραμματισμένη 

τιμή: 
 

  

 
      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

 
       A1LO προγραμματισμός της αναλογικής εισόδου για αποστολή 

SMS και/ή ΚΛΗΣΗΣ όταν η μέτρηση στην Αναλογική είσοδο γίνει 
μεγαλύτερη από μια προγραμματισμένη τιμή (βλέπε παράμετρο 

A1OL=). 

 
        

e=Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της εντολής  
1 για Ενεργοποίηση της εντολής 

0 για Απενεργοποίηση της εντολής 

 
a= Θέση προδηλωμένου παραλήπτη μηνύματος  

0 δεν γίνεται καμία ενέργεια προς τον προδηλωμένο χειριστή-
παραλήπτη FR1 

1 γίνεται αποστολή SMS (βλ. παράμετρο m) προς τον 
προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη FR1 

2 γίνεται ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 

FR1 
3 γίνεται αποστολή SMS και ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο 

χειριστή-παραλήπτη FR1 

A1LO,e,a,b,c,d,m,t 
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Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τις παραμέτρους b,c,d, αλλά 

αφορούν αντίστοιχα τους χειριστές-παραλήπτες FR2,FR3,FR4.     

(σχετικά με τους FRx βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 4.1) 
 

m=Αριθμός μηνύματος που θέλετε να σταλεί με αυτή την 
εντολή  

1 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM1 

2 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM2 
. 

. 

. 

8 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM8 

(βλ. παράγραφο 4.2) 
 

t=Ελάχιστος χρόνος παραμονής της εισόδου στην    
συγκεκριμένη κατάσταση πριν την εκτέλεση της εντολής 

t=1 ως 255 δευτερόλεπτα  
 

Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 

επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 
 

και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 
SMS: 

 

 
Παραδείγματα: 

Όταν η αναλογική είσοδος της 
συσκευής CMA10 υπερβεί την τιμή που 

έχει προγραμματιστεί σαν ΑΝΩ ΟΡΙΟ 
(βλ. παράμετρος A1OL=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο ή 

ίσο με 10 δευτερόλεπτα, τότε μόνο στους παραλήπτες FR1, FR2 θα 

σταλεί το SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM1, χωρίς 
επανάληψη. 

 
 Όταν η αναλογική είσοδος της 

συσκευής CMA10 υπερβεί την τιμή 

που έχει προγραμματιστεί σαν ΑΝΩ 
ΟΡΙΟ (βλ. παράμετρος A1OL=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο 

μεγαλύτερο ή ίσο με 5 δευτερόλεπτα, τότε στον παραλήπτη FR1 θα 

A1LO,1,1,1,0,0,1,10 

A1LO,1,1,0,2,3,7,5 
 

OK 
 

ERROR 
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γίνει αποστολή SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM7, στον 

παραλήπτη FR2 δεν θα γίνει τίποτα, στον παραλήπτη FR3 θα γίνει 

ΚΛΗΣΗ και στον παραλήπτη FR4 θα γίνει αποστολή SMS που είναι 
αποθηκευμένο στη θέση FM7 και ΚΛΗΣΗ. 

 
3.3.2 Προγραμματισμός Λειτουργίας του Κάτω Ορίου 

Μέτρησης 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS όταν η μέτρηση στην 
Αναλογική είσοδο γίνει μικρότερη από μια προγραμματισμένη 

τιμή: 
 

  

 
      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

 
       A1LU προγραμματισμός της αναλογικής εισόδου για αποστολή 

SMS και/ή ΚΛΗΣΗΣ όταν η μέτρηση στην Αναλογική είσοδο γίνει 
μικρότερη από μια προγραμματισμένη τιμή (βλέπε παράμετρο 

A1UL=). 

   
        

e=Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της εντολής  
1 για Ενεργοποίηση της εντολής 

0 για Απενεργοποίηση της εντολής 

 
a= Θέση προδηλωμένου παραλήπτη μηνύματος  

0 δεν γίνεται καμία ενέργεια προς τον προδηλωμένο χειριστή-
παραλήπτη FR1 

1 γίνεται αποστολή SMS (βλ. παράμετρο m) προς τον 
προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη FR1 

2 γίνεται ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 

FR1 
3 γίνεται αποστολή SMS και ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο 

χειριστή-παραλήπτη FR1 
 

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τις παραμέτρους b,c,d, αλλά 

αφορούν αντίστοιχα τους χειριστές-παραλήπτες FR2,FR3,FR4.     
(σχετικά με τους FRx βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 4.1) 

A1LU,e,a,b,c,d,m,t 
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m=Αριθμός μηνύματος που θέλετε να σταλεί με αυτή την 

εντολή  

1 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM1 
2 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM2 

. 

. 

. 

8 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM8 
 (βλ. παράγραφο 4.2) 

 
t=Ελάχιστος χρόνος παραμονής της εισόδου στην    

συγκεκριμένη κατάσταση πριν την εκτέλεση της εντολής 

t=1 ως 255 δευτερόλεπτα  
 

Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 
επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 

 
και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 

SMS: 

 
Παραδείγματα: 

Όταν η αναλογική είσοδος της 
συσκευής CMA10 πέσει κάτω από την 

τιμή που έχει προγραμματιστεί σαν 

ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ (βλ. παράμετρος A1UL=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο 
μεγαλύτερο ή ίσο με 10 δευτερόλεπτα, τότε μόνο στους παραλήπτες 

FR1, FR2 θα σταλεί το SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM4, 
χωρίς επανάληψη. 

 
 Όταν η αναλογική είσοδος της 

συσκευής CMA10 πέσει κάτω από 

την τιμή που έχει προγραμματιστεί 
σαν ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ (βλ. παράμετρος A1UL=) και αυτό διαρκέσει για 

χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο με 5 δευτερόλεπτα, τότε στον παραλήπτη 
FR1 θα γίνει αποστολή SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM7, 

στον παραλήπτη FR2 δεν θα γίνει τίποτα, στον παραλήπτη FR3 θα 

γίνει ΚΛΗΣΗ και στον παραλήπτη FR4 θα γίνει αποστολή SMS που 
είναι αποθηκευμένο στη θέση FM7 και ΚΛΗΣΗ. 

 

A1LU,1,1,1,0,0,4,10 

A1LU,1,1,0,2,3,7,5 
 

OK 
 

ERROR 
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3.3.3 Προγραμματισμός Λειτουργίας της Υστέρησης του 

άνω Ορίου Μέτρησης 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS όταν η μέτρηση στην 
Αναλογική είσοδο επανέλθει  μετά από την υπέρβαση του 

άνω ορίου: 
 

 

 
      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

 
       A1HO προγραμματισμός της αναλογικής εισόδου για αποστολή 

SMS και/ή ΚΛΗΣΗΣ όταν η μέτρηση στην Αναλογική είσοδο 

επανέλθει μετά από υπέρβαση του άνω ορίου (βλέπε παράμετρο 
A1OH=). 

 
        

e=Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της εντολής  
1 για Ενεργοποίηση της εντολής 

0 για Απενεργοποίηση της εντολής 

 
a= Θέση προδηλωμένου παραλήπτη μηνύματος  

0 δεν γίνεται καμία ενέργεια προς τον προδηλωμένο χειριστή-
παραλήπτη FR1 

1 γίνεται αποστολή SMS (βλ. παράμετρο m) προς τον 

προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη FR1 
2 γίνεται ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 

FR1 
3 γίνεται αποστολή SMS και ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο 

χειριστή-παραλήπτη FR1 
 

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τις παραμέτρους b,c,d, αλλά 

αφορούν αντίστοιχα τους χειριστές-παραλήπτες FR2,FR3,FR4.     
(σχετικά με τους FRx βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 4.1) 

 
m=Αριθμός μηνύματος που θέλετε να σταλεί με αυτή την 

εντολή  

1 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM1 
2 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM2 

A1HO,e,a,b,c,d,m,t 
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. 

. 

8 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM8 
 (βλ. παράγραφο 4.2) 

 
t=Ελάχιστος χρόνος παραμονής της εισόδου στην    

συγκεκριμένη κατάσταση πριν την εκτέλεση της εντολής 

t=1 ως 255 δευτερόλεπτα  
 

Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 
επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 

 

και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 
SMS: 

 
Παραδείγματα: 

Όταν η αναλογική είσοδος της 
συσκευής CMA10 επανέλθει μετά από 

υπέρβαση του άνω ορίου (βλ. 

παράμετρος A1OH=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο 
με 10 δευτερόλεπτα, τότε μόνο στους παραλήπτες FR1, FR2 θα 

σταλεί το SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM1, χωρίς 
επανάληψη. 

 

 Όταν η αναλογική είσοδος της 
συσκευής CMA10 επανέλθει μετά 

από υπέρβαση του άνω ορίου (βλ. 
παράμετρος A1OΗ=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο 

με 5 δευτερόλεπτα, τότε στον παραλήπτη FR1 θα γίνει αποστολή 
SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM7, στον παραλήπτη FR2 

δεν θα γίνει τίποτα, στον παραλήπτη FR3 θα γίνει ΚΛΗΣΗ και στον 

παραλήπτη FR4 θα γίνει αποστολή SMS που είναι αποθηκευμένο στη 
θέση FM7 και ΚΛΗΣΗ. 

 
3.3.4   Προγραμματισμός Λειτουργίας της Υστέρησης του 

Κάτω Ορίου Μέτρησης 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS όταν η μέτρηση στην 
Αναλογική είσοδο επανέλθει  μετά από την υπέρβαση του 

κάτω ορίου: 

A1HO,1,1,1,0,0,1,10 

A1HO,1,1,0,2,3,7,5 
 

OK 
 

ERROR 
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      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 
 

       A1HO προγραμματισμός της αναλογικής εισόδου για αποστολή 
SMS και/ή ΚΛΗΣΗΣ όταν η μέτρηση στην Αναλογική είσοδο 

επανέλθει μετά από υπέρβαση του κάτω ορίου (βλέπε 

παράμετρο A1UH=). 
 

        
e=Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της εντολής  

1 για Ενεργοποίηση της εντολής 

0 για Απενεργοποίηση της εντολής 
 

a= Θέση προδηλωμένου παραλήπτη μηνύματος  
0 δεν γίνεται καμία ενέργεια προς τον προδηλωμένο χειριστή-

παραλήπτη FR1 
1 γίνεται αποστολή SMS (βλ. παράμετρο m) προς τον 

προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη FR1 

2 γίνεται ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 
FR1 

3 γίνεται αποστολή SMS και ΚΛΗΣΗ προς τον προδηλωμένο 
χειριστή-παραλήπτη FR1 

 

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τις παραμέτρους b,c,d, αλλά 
αφορούν αντίστοιχα τους χειριστές-παραλήπτες FR2,FR3,FR4.     

(σχετικά με τους FRx βλέπε παρακάτω στην παράγραφο 4.1) 
 

m=Αριθμός μηνύματος που θέλετε να σταλεί με αυτή την 
εντολή  

1 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM1 

2 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM2 
. 

. 
8 για το μήνυμα που είναι αποθηκευμένο στην θέση FM8 

 

(βλ. παράγραφο 4.2) 
 

A1HU,e,a,b,c,d,m,t 
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t=Ελάχιστος χρόνος παραμονής της εισόδου στην    

συγκεκριμένη κατάσταση πριν την εκτέλεση της εντολής 

t=1 ως 255 δευτερόλεπτα  
 

Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 
επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 

 

και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 
SMS: 

 
Παραδείγματα: 

Όταν η αναλογική είσοδος της 

συσκευής CMA10 επανέλθει μετά από 
υπέρβαση του κάτω ορίου (βλ. 

παράμετρος A1UH=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο 
με 10 δευτερόλεπτα, τότε μόνο στους παραλήπτες FR1, FR2 θα 

σταλεί το SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM1, χωρίς 
επανάληψη. 

 

 Όταν η αναλογική είσοδος της 
συσκευής CMA10 επανέλθει μετά 

από υπέρβαση του κάτω ορίου (βλ. 
παράμετρος A1UΗ=) και αυτό διαρκέσει για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο 

με 5 δευτερόλεπτα, τότε στον παραλήπτη FR1 θα γίνει αποστολή 

SMS που είναι αποθηκευμένο στη θέση FM7, στον παραλήπτη FR2 
δεν θα γίνει τίποτα, στον παραλήπτη FR3 θα γίνει ΚΛΗΣΗ και στον 

παραλήπτη FR4 θα γίνει αποστολή SMS που είναι αποθηκευμένο στη 
θέση FM7 και ΚΛΗΣΗ. 

 

3.4 Προγραμματισμός Παραμέτρων Αναλογικής 
Εισόδου 

3.4.1 Προγραμματισμός της Κλίμακας Μέτρησης 
Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS για την επιθυμητή κλίμακα 

μέτρησης του αισθητήρα της αναλογικής εισόδου: 

 
 

 

A1HU,1,1,1,0,0,1,10 

A1HU,1,1,0,2,3,7,5 
 

OK 
 

ERROR 
 

A1SC=n 
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      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

 

       A1SC= προγραμματισμός του αριθμού εκείνου που αντιστοιχεί 
στην μέγιστη τιμή μέτρησης του φυσικού μεγέθους που μετρά 

το συνδεμένο αισθητήριο. 
 

n=αριθμός από 0,0 ως 100,0  

 
Παράδειγμα: 

προγραμματίζουμε την συσκευή ώστε να 
αντιστοιχεί την μετρούμενη τάση 0-10V ή ρεύμα 

4-20mA σε ένα φυσικό μέγεθος από 0,0 ως 50,0 

μονάδες. 
 

3.4.2 Προγραμματισμός του Είδους (0-10V ή 4-20mA) 
του Αισθητήρα 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS για το είδος της εξόδου του 
Αισθητήρα που συνδέεται στην αναλογική είσοδο: 

 

 

 

      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 
 

       A1CV= προγραμματισμός για Αισθητήρα με έξοδο τύπου 0-10V 

ή 4-20mA. 
 

 
n= αριθμός 0 ή 1 

0 όταν ο Αισθητήρας έχει έξοδο τάσης 0-10V 
1 όταν ο Αισθητήρας έχει έξοδο ρεύματος 4-20mA 

 

Προσοχή! Η παραπάνω ρύθμιση συνοδεύεται πάντα από την 
ανάλογη τοποθέτηση του εσωτερικού Jumper δηλαδή, όταν ο 

Αισθητήρας είναι τύπου 0-10V το Jumper πρέπει να αφαιρείται, 
ενώ στην αντίθετη περίπτωση που ο Αισθητήρας είναι τύπου 4-

20mA πρέπει να τοποθετείται.   

 
 

A1SC=50,0 

A1CV=n 
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3.4.3 Προγραμματισμός της Τιμής του άνω Ορίου 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS για την τιμή που θέλουμε να 

δώσουμε στο Άνω Όριο της μέτρησης: 
 

 

 

      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

 
       A1OL= προγραμματισμός του αριθμού εκείνου που θέλουμε να 

είναι το Άνω Όριο του μετρούμενου μεγέθους (βάση της ήδη 
προγραμματισμένης ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ). 

 

n= αριθμός από 0,0 ως 99,9  
 

Παράδειγμα: 
προγραμματίζουμε την συσκευή ώστε όταν το 

μετρούμενο φυσικό μέγεθος υπερβεί (πάνω από) 
την τιμή 40,0 να εκτελεί τις προγραμματισμένες 

ενέργειες (βλέπε A1LO). Η τιμή αυτή πρέπει να είναι ανάλογη και 

εντός της περιοχής της προρυθμισμένης ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 
 

 
 

3.4.4 Προγραμματισμός της Τιμής του Κάτω Ορίου 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS για την τιμή που θέλουμε να 
δώσουμε στο Κάτω Όριο της μέτρησης: 

 
 

      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 
 

       A1UL= προγραμματισμός του αριθμού εκείνου που θέλουμε να 

είναι το Κάτω Όριο του μετρούμενου μεγέθους (βάση της ήδη 
προγραμματισμένης ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ). 

 
n=αριθμός από 0,0 ως 99,9  

 

 

A1OL=n 

A1OL=40,0 

A1UL=n 
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Παράδειγμα: 

προγραμματίζουμε την συσκευή ώστε όταν το 

μετρούμενο φυσικό μέγεθος γίνει μικρότερο από 
την τιμή 10,0 να εκτελεί τις προγραμματισμένες 

ενέργειες (βλέπε A1LU). Η τιμή αυτή πρέπει να είναι ανάλογη και 
εντός της περιοχής της προρυθμισμένης ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

 

3.4.5 Προγραμματισμός της Τιμής της Υστέρησης του 
άνω Ορίου 

Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS για την τιμή που θέλουμε να 
δώσουμε στην Υστέρηση του Άνω Ορίου της μέτρησης: 

 

 

 

      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 
 

       A1OH= προγραμματισμός του αριθμού εκείνου (πάντα 
μικρότερος από την τιμή του άνω Ορίου) από τον οποίο όταν 

γίνει μικρότερη η μετρούμενη τιμή της Αναλογικής εισόδου θα 

ενεργοποιείται η προγραμματισμένη εντολή Υστέρησης (βλέπε 
A1HO). 

 
n=αριθμός από 0,0 ως 99,9  

 

Παράδειγμα: 
προγραμματίζουμε την συσκευή ώστε όταν το 

μετρούμενο φυσικό μέγεθος γίνει μικρότερο από 
την τιμή 38,0 να εκτελεί τις προγραμματισμένες 

ενέργειες (βλέπε A1HO). 
 

3.4.6 Προγραμματισμός της Τιμής της Υστέρησης του 

Κάτω Ορίου 
Τρόπος σύνταξης εντολής – SMS για την τιμή που θέλουμε να 

δώσουμε στην Υστέρηση του Κάτω Ορίου της μέτρησης: 
 

 

 

A1UL=10,0 

A1OH=n 

A1OH=38,0 

A1UH=n 
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      Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής: 

       A1UH= προγραμματισμός του αριθμού εκείνου (πάντα 

μεγαλύτερος από την τιμή του Κάτω Ορίου) από τον οποίο όταν 
γίνει μεγαλύτερη η μετρούμενη τιμή της Αναλογικής εισόδου θα 

ενεργοποιείται η προγραμματισμένη εντολή Υστέρησης (βλέπε 
A1HU). 

 

n=αριθμός από 0,0 ως 99,9  
 

 
Παράδειγμα: 

προγραμματίζουμε την συσκευή ώστε όταν το 

μετρούμενο φυσικό μέγεθος γίνει μεγαλύτερο 
από την τιμή 12,0 να εκτελεί τις 

προγραμματισμένες ενέργειες (βλέπε A1HU). 
 

4 Προγραμματισμός Τηλεφωνικών Αριθμών & 
Περιεχομένου Μηνυμάτων (SMS) 

4.1 Προγραμματισμός Τηλεφωνικών αριθμών 
Χειριστών – Παραληπτών 

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται ο προγραμματισμός 
(καταχώρηση) των τηλεφωνικών αριθμών όλων εκείνων των 

χειριστών-παραληπτών που έχουν δηλωθεί στην συσκευή CMA10 ως 
εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται τις εξόδους Ρελέ, (με 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ) και ταυτόχρονα όλων εκείνων που έχουν 

δηλωθεί ως παραλήπτες των SMS και των ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ 
που δημιουργούνται από την διέγερση των εισόδων της. 

Χειριστές και παραλήπτες αποτελούν μια Κοινή Ομάδα ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
Τηλεφωνικών Αριθμών που περιγράφονται από την γενική μορφή 

FRx. 

 
Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS: 

 
 

       

FRx,ccnnnnnnnnnn 

A1UH=12,0 
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Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής:  

 

FRx προγραμματισμός των χειριστών-παραληπτών 
 όπου x= 

1 για τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 1 
2 για τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 2 

3 για τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 3 

4 για τον προδηλωμένο χειριστή-παραλήπτη 4 
 

ccnnnnnnnnnn=Αριθμός κινητού τηλεφώνου με ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΡΟΘΕΜΑ ΧΩΡΑΣ  

cc=Πρόθεμα χώρας για την Ελλάδα=30 

nnnnnnnnnn=Αριθμός κινητού (10 ψηφία συνολικά) 
 

Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 
επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 

 
και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 

SMS: 

 
Παραδείγματα: 

Καταχώρηση του αριθμού (Ελλάδας), 
6912345678 στην θέση 1 της λίστας 

των προδηλωμένων χειριστών - 

παραληπτών της συσκευής. 
 

Καταχώρηση του αριθμού (Ισπανίας), 
6987654321 στην θέση 4 της λίστας 

των προδηλωμένων χειριστών -    
παραληπτών της συσκευής. 

FR1,306912345678 

FR4,346987654321 

OK 
 

ERROR 
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4.2 Προγραμματισμός Περιεχομένου Γραπτών 
Μηνυμάτων (SMS) 

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφεται ο προγραμματισμός 
(καταχώρηση) του Περιεχομένου των Γραπτών Μηνυμάτων 

SMS που στέλνονται κατά την διέγερση των ψηφιακών εισόδων, 

σύμφωνα με τις εντολές DI… A1LO… A1LU… A1HO… και 
A1HU…,  προς τους επιλεγμένους παραλήπτες. 

Αυτά τα Γραπτά Μηνύματα συνδέονται με τις δύο Ψηφιακές 
Εισόδους και την μια Αναλογική Είσοδο της συσκευής. 

 

Τα προδηλωμένα μηνύματα SMS περιγράφονται από την γενική 
μορφή FMx. 

 
Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS: 

 

 

 

       Επεξήγηση παραμέτρων της εντολής:  
FMx προγραμματισμός των προδηλωμένων Γραπτών 

Μηνυμάτων SMS των εισόδων 
όπου x= 

1 για το προδηλωμένο SMS της θέσης FM1 

2 για το προδηλωμένο SMS της θέσης  FM2 
ως … 

8 για το προδηλωμένο SMS της θέσης FM8 
 

xx…x =Ελεύθερο κείμενο μηνύματος SMS 

Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο μόνο με ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ 
χαρακτήρες με πεζά ή κεφαλαία γράμματα 

Το μέγιστο μήκος του κειμένου μπορεί να είναι 50 χαρακτήρες 
(συμπεριλαμβανομένων των κενών) 

 
Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 

επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 

 
 

 

FMx, xx…x 

OK 
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Παραδείγματα: 

Καταχώρηση του SMS “ADEIA 

DEXAMENH” στην θέση FM1 της 
λίστας των προδηλωμένων 

μηνυμάτων της συσκευής. 
 

Καταχώρηση του SMS “ALARM” στην θέση FM2 

της λίστας των προδηλωμένων μηνυμάτων της 
συσκευής. 

 
 

5 Προγραμματισμός & Έλεγχος Εξόδων Ρελέ 

Με την χρήση των δύο εξόδων Ρελέ, η μονάδα GSM μετατρέπεται σε 
ένα ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ απεριόριστης εμβέλειας (όπου υπάρχει κάλυψη 

κινητής τηλεφωνίας). 

Οι έξοδοι Ρελέ της μονάδας CMA10 «υπακούν» στις εντολές 

οποιουδήποτε χειριστή (βλ. παράγραφο 5, εντολή PV=) μέσω της 

αποστολής προκαθορισμένων SMS, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα.  

Επίσης οι έξοδοι Ρελέ μπορούν να προγραμματιστούν έτσι ώστε να 
«υπακούν» στις Αναπάντητες Κλήσεις των καταχωρημένων 

μόνο χειριστών. 

5.1 Άμεσος Έλεγχος Ρελέ με SMS 

Κάθε έξοδος Ρελέ της συσκευής CMA10 μπορεί να ελέγχεται με την 

αποστολή ενός προκαθορισμένου SMS, ώστε να ενεργοποιείται, να 
απενεργοποιείται ή να  δίνει ένα σύντομο παλμό, σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εντολές ελέγχου των Ρελέ 

λειτουργούν ΜΟΝΟ σε κατάσταση λειτουργίας και όχι σε 
κατάσταση Προγραμματισμού!  

 

FM1,ADEIA DEXAMENH 

FM2,ALARM 
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Παραδείγματα: 

Όταν η συσκευή λάβει το SMS *ON1*, ενεργοποιεί το 
Relay 1. 

 

Όταν η συσκευή λάβει το SMS *OFF1*, 
απενεργοποιεί το Relay 1. 

 

*ON1* 

*OFF1* 
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Όταν η συσκευή λάβει το SMS *RP1*, ενεργοποιεί το 

Relay 1 για δύο (2) δευτερόλεπτα και το 

απενεργοποιεί (Παλμική λειτουργία). 
 

5.2 Προγραμματισμός Ελέγχου Ρελέ με  
Αναπάντητες Κλήσεις 

Κάθε έξοδος Ρελέ των GSM συσκευών μπορεί να ελέγχεται με 

Αναπάντητη Κλήση, μόνο από τους καταχωρημένους Χειριστές του 

συστήματος. Ο προγραμματισμός μιας εξόδου Ρελέ, ώστε να 
ενεργοποιείται, να απενεργοποιείται ή να δίνει ένα σύντομο παλμό 

όταν λάβει Αναπάντητη κλήση ή κλήσεις, γίνεται όπως φαίνεται 
παρακάτω. 

 
Αφού βεβαιώσετε ότι η συσκευή είναι σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βλ. παράγραφο 2.2), μπορεί να 

ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της συσκευής να δέχεται Αναπάντητες 
Κλήσεις ως εξής: 

 
Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS 

 

 

 

MCRM=Ax προγραμματισμός του τρόπου λειτουργίας των 
Ρελέ όταν το CMA10 δέχεται εισερχόμενες αναπάντητες κλήσεις 

από τους προδηλωμένους χειριστές 
όπου όταν x= 

 

1 τα δύο Ρελέ του CMA10 εκτελούν εναλλάξ από ένα παλμό 2 
sec σε κάθε εισερχόμενη αναπάντητη κλήση. 

2 το Ρελέ 1 του CMA10 ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 
εναλλάξ σε κάθε εισερχόμενη αναπάντητη κλήση. 

3 το Ρελέ 1 του CMA10 ενεργοποιείται για πέντε (5) λεπτά της 

ώρας (παλμός 5min) σε κάθε εισερχόμενη αναπάντητη κλήση.  
 

 

*RP1* 

MCRM=Ax 
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Για την ακύρωση της παραπάνω δυνατότητας αρκεί να κάνετε 

αποστολή την εντολή - SMS: 

 
        

 
MCRM=OFF λειτουργεί σαν ‘’γενικός διακόπτης’’, αναιρεί την 

δυνατότητα της συσκευής να δέχεται Αναπάντητες Κλήσεις. 

 
Η σωστή αποστολή της κάθε εντολής 

επιβεβαιώνεται πάντα από το απαντητικό SMS: 
 

και η λάθος εντολή επιστρέφει το απαντητικό 

SMS: 
 

Ο παρακάτω Πίνακας δείχνει τα SMS που πρέπει να σταλούν στην 
συσκευή για να προγραμματιστεί η αντίστοιχη λειτουργία των 

Ρελέ σε Αναπάντητη Κλήση. 

 
 
 

MCRM=OFF 
 

OK 
 

ERROR 
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Σημ. η αρχική εργοστασιακή ρύθμιση είναι MCRM=OFF και κάθε 

μια από τις παραπάνω εντολές αναιρεί την προηγούμενη. 

 
Παραδείγματα: 

 
Με αυτόν τον προγραμματισμό κάθε φορά που η 

συσκευή θα λαμβάνει ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ 

ΚΛΗΣΗ, από οποιονδήποτε από τους 
προδηλωμένους χειριστές, τα Ρελέ 1 και Ρελέ 2 θα δίνουν 

ΕΝΑΛΛΑΞ από ένα παλμό 2 δευτερολέπτων. 
 

Με αυτόν τον προγραμματισμό κάθε φορά που η 

συσκευή θα λαμβάνει ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ 
ΚΛΗΣΗ, από οποιονδήποτε από τους 

προδηλωμένους χειριστές, το Ρελέ 1 θα οπλίζει και θα ξε-οπλίζει 
ΕΝΑΛΛΑΞ. 

 
Με αυτόν τον προγραμματισμό όταν η συσκευή 

λάβει ΜΙΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΚΛΗΣΗ από 

οποιονδήποτε από τους προδηλωμένους χειριστές 
τότε το Ρελέ 1 θα δώσει Παλμό 5 λεπτών. 

 

5.3 Απομνημόνευση Κατάστασης Ρελέ 

Η τελευταία σταθερή κατάσταση των εξόδων Ρελέ μπορεί να 

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ από την συσκευή, έτσι ώστε μετά από κάθε 
επανεκκίνηση της (π.χ. επαναφορά από διακοπή ρεύματος) να 

επανέρχεται στη προηγούμενη κατάσταση. Η εντολή λειτουργεί 
μόνο σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

Η ενέργεια γίνεται με τον προγραμματισμό που περιγράφεται 

παρακάτω: 
    

       Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS 
 

 

 
RM=ON ενεργοποιεί την δυνατότητα ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ της 

τελευταίας κατάστασης των εξόδων Ρελέ της συσκευής. 

MCRM=A1 

MCRM=A2 

RM=ON 

MCRM=A3 
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Η σωστή αποστολή της εντολής επιβεβαιώνεται πάντα από το 

παρακάτω απαντητικό SMS 

 
 

 
Για την ακύρωση της παραπάνω δυνατότητας αρκεί να κάνετε 

αποστολή την εντολή - SMS: 

 
       RM=OFF απενεργοποιεί την παραπάνω 

δυνατότητα. 
Η σωστή αποστολή της εντολής επιβεβαιώνεται πάντα από το 

παρακάτω απαντητικό SMS: 

 
 

 
Αν η εντολή - SMS είναι λάθος τότε επιστρέφει το παρακάτω 

απαντητικό SMS: 
 

 

 
Σημ. αρχική εργοστασιακή ρύθμιση RM=OFF 

 
 

6 Εντολές Ρυθμίσεων 

Οι παρακάτω είναι Εντολές - SMS που μπορείτε να στέλνετε προς την 
συσκευή CMA10 με σκοπό να κάνετε ρυθμίσεις σε επιμέρους 

λειτουργίες του προγράμματος καθώς και χρήσιμους χειρισμούς. 
Αυτές οι εντολές λειτουργούν μόνο σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

 
 Εντολή RP=  

Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS 
 

 

 
RP=ON η εντολή ενεργοποιεί την απάντηση-επιβεβαίωση από 

μια συσκευή CMA10, σε κάθε λήψη εντολής SMS που 

RM=OFF 
 

OK 
 

OK 
 

ERROR 
 

RP=ON 
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απευθύνεται σε λειτουργία Ρελέ (βλ. κεφάλαιο 4.1). Δηλαδή 

όταν π.χ. μια συσκευή λάβει σωστά το SMS *ON1* θα 

επιστρέψει το SMS: 
 

 
 

ή αν το ληφθέν SMS είναι λάθος θα επιστρέψει το SMS: 

 
 

Για την ακύρωση της παραπάνω δυνατότητας 
αρκεί να κάνετε αποστολή την εντολή - SMS: 

 

        
 

RP=OFF η εντολή αναιρεί την δυνατότητα της συσκευής να 
απαντά-επιβεβαιώνει, με τα SMS OK ή ERROR, την λήψη 

εντολής SMS που απευθύνεται σε λειτουργία Ρελέ.  
 

Σημ. αρχική εργοστασιακή ρύθμιση RP=OFF 

 
 

 
 Εντολή PV= 

Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS 

 
 

 
PV=ON η εντολή ενεργοποιεί την δυνατότητα της συσκευής 

CMA10 να δέχεται SMS χειρισμού των Ρελέ μόνο από τους 
καταχωρημένους χειριστές FR1 …FR4. Δηλαδή μόνο όταν μια 

συσκευή λάβει π.χ. το SMS *ON1* από κάποιον από τους FR1 

…FR4 θα εκτελέσει την εντολή, διαφορετικά θα την αγνοήσει. 
 

Για την ακύρωση της παραπάνω δυνατότητας αρκεί να κάνετε 
αποστολή την εντολή - SMS: 

 

        
 

OK 

ERROR 

RP=OFF 
 

PV=ON 

PV=OFF 
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PV=OFF η εντολή ενεργοποιεί την δυνατότητα της συσκευής 

να δέχεται SMS χειρισμού των Ρελέ από οποιονδήποτε 

τηλεφωνικό αριθμό. 
 

Σημ. αρχική εργοστασιακή ρύθμιση PV=OFF 
 

 

 
Εντολή CLEAR 

Τρόπος σύνταξης εντολής - SMS 
 

 

 
CLEAR είναι εντολή η οποία σβήνει όλο το πρόγραμμα που 

είναι αποθηκευμένο σε μια CMA10.  Η εντολή πρέπει να 
χρησιμοποιείται με προσοχή διότι δεν μπορεί να ανακληθεί 

και διαγράφει μόνιμα όλο τον προγραμματισμό που μπορεί να 
έχει γίνει στην συσκευή. Είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που δεν 

γνωρίζουμε το προγραμματισμό που έχει γίνει στην συσκευή ή 

θέλουμε να σβήσουμε και να αλλάξουμε εντελώς το πρόγραμμα 
της. 
 

 

7 Ερωτήσεις Κατάστασης 

Οι παρακάτω είναι Ερωτήσεις - SMS που μπορείτε να στέλνετε προς 

την συσκευή CMA10, όταν βρίσκεται σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (εκτός ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ), με 

σκοπό να έχετε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργική της 

κατάσταση. 
 

       Τρόπος σύνταξης ερώτησης - SMS 
 

 

 

ANT? είναι ερώτηση για το επίπεδο του σήματος της κεραίας 

της συσκευής και εκφράζεται σε ποσοστό %.  

ANT? 

CLEAR 
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Η μορφή της απάντησης ενός τέτοιου SMS είναι όπως το 

παρακάτω: 

 
 

 
Το σήμα της κεραίας μιας CMA10 θεωρείται ικανοποιητικό όταν 

είναι πάνω από 40%. 

 
 

 
DIO? είναι ερώτηση για την κατάσταση των Ψηφιακών 

Εισόδων και των Εξόδων Ρελέ της συσκευής.  

Η μορφή της απάντησης ενός τέτοιου SMS είναι όπως το 
παρακάτω: 

 
Όπου τα ON και OFF δείχνουν την 

κατάσταση της αντίστοιχης Εισόδου – 
Ρελέ και ο αριθμός δίπλα στην AI1 

είναι η τιμή που μετρά η Αναλογική 

Είσοδος A1 με βάση την κλίμακα 
μέτρησης που έχει προγραμματιστεί . 

 
 

 

 
FM? είναι ερώτηση για τα περιεχόμενα των μηνυμάτων που 

στέλνονται από τις εισόδους της συσκευής.  
Η μορφή της απάντησης ενός τέτοιου SMS είναι όπως το 

παρακάτω: 
 

 

 
 

 
 

 

 

Signal(%)=80 

DIO? 

DIN1=ON 
DIN 2=OFF 
RL1=OFF 
RL2=ON 

AI1=5,5 

FM? 

FM1=MHNYMA 1 
. 
. 
. 
FM8= MHNYMΑ  8 
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Όπου τα MHNYMA 1 … MHNYMA 8 είναι τα περιεχόμενα των 

μηνυμάτων των θέσεων 1 ως 8. 

 
 

 
FR? είναι ερώτηση για τα περιεχόμενα των καταχωρημένων 

χειριστών – παραληπτών της συσκευής.  

Η μορφή της απάντησης ενός τέτοιου SMS είναι όπως το 
παρακάτω: 

 
 

 

 
 

 
 

 
Όπου τα 306912345678 … 306923456789 είναι οι 

καταχωρημένοι τηλεφωνικοί αριθμοί στις θέσεις 1 ως 4. 

 
 

 
ID? είναι ερώτηση για το όνομα-ταυτότητα της συσκευής.  

Η μορφή της απάντησης σε αυτό το SMS είναι όπως η 

παρακάτω: 
 

 
 

όπου xxxx αριθμοί  
Το όνομα-ταυτότητα της συσκευής είναι αυτό που 

προγραμματίστηκε κατά την διαδικασία παραγωγής της 

συσκευής και αποτελεί την ταυτότητα αναγνώρισης της. 

ID? 

TExxxxTxxxx 

FR? 

FR1=306912345678 
. 
. 
FR4=306923456789 
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5 Συνοπτικός Πίνακας Εντολών Προγραμματισμού 
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Capital Trade Center 

Λαέρτου 22, Τ.Θ. 8805  
570 01, Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 414925 - 426735 
Κιν. 6946127975 

Fax. 2310 425495 
Email: support@pelc.gr 
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