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Dit handboek is bedoeld als een handleiding voor de installatie en bediening van RTU5024 Gate Opener.
Verklaringen in het handboek zijn slechts algemene richtlijnen en zijn op geen enkele manier bedoeld om de
instructies die bij andere producten horen te vervangen.We raden aan om het advies van een geregistreerde
elektricien te vragen voordat er installatiewerkzaamheden beginnen. Profitech Nederland haar werknemers en
distributeurs, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade inclusief gevolgschade als gevolg
van het vertrouwen op enig materiaal in dit handboek. Profitech Nederland. zijn werknemers en distributeurs,
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het upgraden van het GSM-netwerk of het upgraden van de SIM-kaart
vanwege de technologiespecificaties in dit handboek.

LET OP!
Lees eerst de handleiding zorgvuldig voor u er gebruik van maakt.
Opener, basis elektronische bevestigingen vereist.
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1. Product details
De RTU5024 is een krachtige relaiscontroller op afstand, het is een heel eenvoudig apparaat dat kan worden gebruikt voor geautoriseerde
toegangsdeur, poortbesturing, schakelen van externe apparatuur, parkeersystemen. Eigenlijk kan de RTU5024 worden gebruikt op plaatsen
waar u uw systeem, machines en apparatuur op afstand moet IN- / UITSCHAKELEN met een GRATIS oproep vanaf uw mobiele telefoon.
U hoeft alleen op de opgegeven tijd een geautoriseerd gebruikersnummer in te toetsen, waarna de barrière en deuren worden geopend of de
machine wordt in- of uitgeschakeld door de RTU5024. Er zijn geen gesprekskosten, de RTU5024 weigert de oproep van het geautoriseerde
nummer en voert vervolgens de actie AAN / UIT uit.
Bovendien kan de gebruiker op het opgegeven tijdstip geautoriseerd zijn om het te gebruiken, na een time-out zal het automatisch overschakelen naar
een ongeautoriseerd type.
De RTU5024 ondersteunt GPRS-communicatiefunctie, zeer geschikt voor het op afstand bewaken van buitenkasten en -stations van
telecombedrijf, verkeersoorsprong, energieleverancier, enzovoort. Het kan verschillende reparateurs worden geautoriseerd of onderhoudt de
persoon om de kasten of stations op het aangegeven tijdstip te openen, waardoor tijd wordt bespaard om de sleutels voor de sloten te krijgen en
kosten te besparen om de sloten te repareren of vervangen terwijl de persoon de sleutel kwijt is. En ook kan op afstand worden gecontroleerd of
de deur is geopend of gesloten of illegaal geopend.

1.1 Kenmerken:
voordelen











Quad-band, kan werken in de wereldwijde GSM-netwerken;
Geen gesprekskosten. de GSM GPRS-relaisschakelaar weigert de oproep van het geautoriseerde nummer en voert dan de
actie voor AAN / UIT-zetten bij de eerste 'ring' uit;
Meerdere applicaties. (poorten, bolders, slagbomen, garagedeuren, luiken en toegangsdeuren of machines);
Veilig - Door beller-ID te gebruiken voor identificatie worden onbekende bellers genegeerd;
Kan overal worden bediend, geen afstandslimiet;
Gebruikers toevoegen of verwijderen via sms-opdracht;
Geen behoefte om een afstandsbediening of sleutels voor verschillende gebruikers te verstrekken;
Maximaal 200 geautoriseerde telefoonnummers kunnen op het opgegeven tijdstip worden geconfigureerd;
Eén uitgang met relaisklasse 3A / 240VAC voor het aansluiten van de schakelaar van de deur of machines;
De relaisactie stuurt een sms-bevestiging naar de eigenaar of naar het geautoriseerde inbelnummer, deze functie kan door de
gebruiker worden bewerkt;




De sluitings- of open tijd van het relais is programmeerbaar;
Meerdere applicaties. (poorten, bolders, slagbomen, garagedeuren, luiken en toegangsdeuren of machines);




SMS opdracht;
Gebruik altijd en overal, geen afstandsbeperking;

Instellingen

1.3 Afmetingen

1.2 Specificaties
GSM Frequency

Quad-band 850/900/1800/1900MHz

Digitale Uitgang

NC/NO dry contact, 3A/240VAC

DC Voltage

9~24VDC/2A

Voltage
SIM Kaart
Antenne
Temperatuur

12V input Max. 50mA/Average25mA
Support 3V SIM Kaart
50Ω SMA Antenne interface
-20~+60 °C

Vochtigheidsbereik

Relatieve vochtigheid 90%

Afmetingen

L102mm*B76mm*H27mm

Gewicht

180 g
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1.4. Standaard pakket inhoud






GSM Opener * 1
Antenne * 1
Gebruikserhandleiding *1
Afmeting: 17*9.5*4 cm
Gewicht: 0.32kg

1.5 toepassingen:




Op afstand open / dicht draaipoorten / schuifpoorten, deuren, luiken, garagedeuren, sloten met een gratis oproep!
Residentieel: toegangscontrole deur, poort, garage, elektronische ventilator, magnetron, airco-regeling.
Industry: Remote switch-apparatuur, bijvoorbeeld: straatverlichting, zonne-energie, motor, omvormer, PLC, pompen, ventilatoren,
etc.




Landbouw: pompen op afstand, enz.
Bedrijf: elektronische boxen op afstand, heldere reclameborden, LED-borden, enz.

2.Veiligheidsvoorschriften
Veilig opstarten
Gebruik Gate Opener niet wanneer het gebruik van GSM-apparatuur verboden is of verstoring
of gevaar zou kunnen opleveren.
inmenging
Alle draadloze apparatuur kan de netwerksignalen van Gate Opener hinderen en de
prestaties beïnvloeden.
Vermijd gebruik bij tankstation
Gebruik Gate Opener niet bij een benzinestation. Schakel Gate Opener uit wanneer deze zich in
de buurt van brandstoffen of chemicaliën bevindt.
Schakel het uit in de buurt van explosiegebieden
Volg de relevante beperkende voorschriften. Gebruik het apparaat niet op
explosiegebieden.
Redelijk gebruik
Installeer het product op geschikte plaatsen zoals beschreven in de productdocumentatie. Vermijd
signaal afgeschermd door het mainframe te bedekken.
Gebruik de Gekwalificeerde onderhoudsdienst
Onderhoud kan alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
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3. Diagram
INDICATORS
Relay

ON: Relay sluiten(ON). OFF: Relay open(OFF)
Flash per 0.8 seconde(snel): registreren op mobiel netwerk.

II

II

Flash per 2 seonden: Normale status.
UIT: kan geen verbinding maken met de SIM-kaart of niet worden
geregistreerd bij het mobiele netwerk

Aansluitklemmen
+

Power voedingsingang, positieve draad (rood).

_

Power voedingsingang, negatieve draad (zwart).

Power

NO
Relay
COM
Output
NC
ANT

Normaal Open poort
Gemeenschappelijke poort
Normaal Sluit de poort

Maak verbinding met de GSM-antenne.

4. Typische bedradingsverbinding:

1.

RTU5024 voor Gate-opener:

2. RTU5024 voor externe schakelaar:

Zet de RTU5024 en het elektronische slot op via dezelfde DC-

De pomp werd AAN / UIT gezet door een telefoongesprek. Pomp wordt

bron, het slot wordt AAN / UIT gezet door een telefoongesprek.

ingeschakeld via het elektriciteitsnet / elektrocity en de RTU5024 wordt
ingeschakeld via de AC / DC-adapter.
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5. Installatie en instellingen
Notitie:
1. Het standaard wachtwoord is 1234.
2. U kunt de RTU5024 met SMS-opdrachten programmeren met uw telefoon. Het is veilig om dit te doen
omdat we, naast het feit dat anderen het nummer van de SIM niet weten, ook een wachtwoord
gebruiken dat het voor anderen die het niet kennen, onmogelijk maakt om toegang te krijgen tot het
systeem door kans, en alle actie zal worden geregistreerd.
3. De relaisuitgang zal bij elke oproep de status sluiten of openen wijzigen, let u er alstublieft op. Dit betekent
de eerste keer bellen, het zal het relais sluiten om het slot in te schakelen, als de tweede oproep binnen de
ingestelde tijd is, negeert het apparaat de ingestelde tijd en opent het relais om het slot uit te schakelen.
4. Onthoud dat commando's dat wel moeten zijn HOOFDLETTERS.
Het is AA niet aa, EE niet Ee etc. Voeg geen spaties of andere tekens toe in de SMS-opdrachten.
5. De pwd in het commando betekent het wachtwoord, zoals 1234 of 5678 als je veranderd hebt.
6. Als de RTU5024 alleen voor poorttoegang wordt gebruikt, hoeft u alleen het standaardwachtwoord te
wijzigen en de geautoriseerde nummers toe te voegen.
7. Als u niet kunt bellen om de RTU5024 te bedienen of geen sms-bericht kunt verzenden of ontvangen.
Probeer dan + toe te voegen voor de landcode of de telefoonnummers:
For example:
In Nederland, de landcode is0031Het telefoonnummer is
0612345678 en is toegewezen als
het SMS-waarschuwingsnummer, het simkaartnummer in het paneel is 0612345678.
Probleem 1: Alarm maar de gebruiker heeft de SMS-waarschuwing niet ontvangen.
Oplossing: Geef alsjeblieft de landcode op terwijl je uw nummer instelt als SMS-waarschuwingsnummer
inplaats van 0612345678.
0031612345678
Probleem 2: Het gebruikersnummer kan het SMS-waarschuwingsbericht van het alarmpaneel ontvangen,
maar het alarmpaneel kan de opdrachten van het gebruikersnummer niet ontvangen.
Oplossing: Geef alsjeblieft de landcode op terwijl je uw nummer instelt als SMS-waarschuwingsnummer
0031612345678 inplaats van 0612345678.
Oplossing 3:
Gebruik mobiele telefoon A om mobiele telefoon B te bellen, het nummer dat op B wordt weergegeven,
moet u instellen als het nummer; Gebruik mobiele telefoon A stuur een sms naar mobiele telefoon B, het
nummer dat op B wordt weergegeven, moet u instellen als het SMS-alarmnummer; soms moet je misschien
de 00 gebruiken om de + te vervangen of gebruik de + om de 00 op de voorkant van de landcode te
vervangen.

8. Om veiligheidsredenen zal de RTU5024 GEEN SMS retourneren als de opdrachtfout is opgetreden,
dus controleer of de SMS-opdrachten zijn ingevoerd, of voeg de landcode toe voor het telefoonnummer
of controleer of de invoer is ingesteld op ENGLISH INPUT METHOD en CAPS LOCK.
9. De SMS-opdrachten die u zeker zult gebruiken in de RTU5024 zijn de volgende:

LET OP: u dient vooraf de sim kaart te activeren voor dat u deze gebruikt voor de GSM Opener.
Stop de simkaart in uw telefoon en zorg dat u de pincode op de simkaart deactiveerd. Daarnaast is
het van belang om met deze simkaart 1 gesprek te voeren om uw simkaart te activeren. Stop
daarna de simkaart in de GSM Opener en hij is klaar voor gebruik. Tevens moet u uw simkaart
per periode opwaarderen om gebruik te blijven maken van uw profider. (zie profider voor periode)
_________________________________________________________________________________________
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Installatie: Open het deksel van de SIM-kaart aan de achterkant van de RTU5024, plaats uw SIM-kaart.
Reset: Druk op de RESET-knop en houd deze ingedrukt (gesloten voor de simkaarthouder), zet hem aan en
na 6 seconden wordt de RTU5024 opnieuw opgestart en laat dan de RESET-knop los.
Met deze bewerking wordt het wachtwoord teruggezet naar standaard 1234 en andere parameters, maar de
geautoriseerde gebruikersnummers blijven in het geheugen.

RESET

5.0 Start ( Deze stap is verplicht):
Send pwdTELphone number of the RTU5024#

naar de RTU5024 om de tijd aan te passen.

E.g.: 1234TEL0031612345678# als het nummer van de simkaart in de RTU5024 dat is 0031612345678
RTU5024 Reply: Set Suces!

5.1 Verander Password
1234Pnew password
RTU5024 retourneren: "Wachtwoord gewijzigd in" nieuw wachtwoord ", onthoud het aandachtig."
Indien succesvol. E.g.: 1234P6666 voor het veranderen van het wachtwoord naar 6666.

5.2 Geautoriseerde nummerbeheer
5.2.0 Voeg geautoriseerd nummer toe:
pwdAserial number#authorized number#start time#end time#
A:command code.
serial number: the authorized number’s position, from 001~200.
start tijd:yy(year)mm(month)dd(day)hh(hour)mm(minute).the start time of this number can call in to control.
eind tijd: yy(year)mm(month)dd(day)hh(hour)mm(minute).the end time of this number can call in to control.
Zonder begin- en eindtijd betekent: u kunt altijd bellen om te regelen.
E.g.: 1234A003#123456# om telefoon nr.123456 op de 3e positie in te stellen en kan altijd bellen om te
bedienen. E.g.: 1234A016#123456#1502050800#1502051000# stel het telefoonnummer 123456 in op de
16e positie,
dit nummer kan op 5 februari 08:00 uur (1502050800) tot 05 februari 10:00 uur (1502051000) om controle vragen.
Note: 1. Het geautoriseerde nummer betekent degene die de RTU5024 kan kiezen om het relais te besturen.
2. Het serienummer is de positie om de geautoriseerde gebruikers op te slaan, van 001 tot 200.
_________________________________________________________________________________________
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5.2.1 Vraag de positie van het geautoriseerde nummer (serie):
pwdAserial number#
E.g.: 1234A002# om het nummer op de 2e positie te controleren (serienummer2).
5.2.2 Onderzoek batch gebruikersnummer
pwdALserial number start#serial number end#
!
E.g.: 1234AL002#050# voor het opvragen van de geautoriseerde nummers van de 2e tot de 50e, RTU5024
return serval
SMS met de nummerlijst (10 nummers op elke SMS).
5.2.3 Verwijder het geautoriseerde nummer (of u kunt deze positie overschrijven met een ander nummer).
pwdAserial number##
!
E.g.: 1234A002## om het tweede geautoriseerde nummer te verwijderen

5.3 Relay Control-instelling
5.3.1 Toestaan dat alle nummers kunnen bellen om te controleren:
pwdALL#

5.3.2 Toestaan dat alleen geautoriseerde nummers kunnen inbellen om te controleren
(nummerherkenning voor beveiliging, standaard):
pwdAUT#

5.3.3 Hoe lang het relais in de buurt blijft (AAN) na het telefoongesprek (eenheid: seconde)
pwdGOTclose time#
Sluitingstijd=000~999. Unit:Seconde
Sluitingstijd=000: relais sluit 0,5 seconde en opent dan (gebruik het relais als
Vergrendeling).
Sluitingstijd=999: relais zal altijd dicht blijven (AAN) na oproep tot de volgende oproep.
Eg: 1234GOT030# om het relais in te stellen na 30 seconden (AAN) en vervolgens te
openen (UIT) na het inbellen.

5.3.4
Wie ontvangt de bevestigings-sms wanneer het relais AAN / UIT is
pwdGONab#content#
pwdGOFFab#content#
for relay ON,
for relay OFF.
st
ab: the ID code of the 1 number(a) and the caller number(b), =0 means disable, =1 means enable.
content: confirmation SMS content.
ID code

RTU5024 send notify SMS to
The 1st number

a

b

0

0

0

1

1

0

√

1

1

√

Caller number
√
√
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Eg: 1234GON11#Door Open#
Het eerste nummer en het nummer van de beller ontvangen een bevestigings-sms wanneer
het relais AAN is (deur geopend). Eg: 1234GOFF00#Door Close#
Het eerste nummer en het nummer van de beller ontvangt geen bevestigings-sms wanneer relais UIT staat
(deur gesloten) ..

5.3.5 Geen bevestiging nodig wanneer het relais AAN / UIT
is. pwdGON##

pwdGOFF##

5.3.6 Bedien het relais AAN / UIT via sms-opdracht
pwdCC

Sms retourneren: relais AAN (of de sms-bevestigingsinhoud
die je eerder hebt gewijzigd)

pwdDD

Sms retourneren: relais UIT (of de sms-bevestiging die je eerder hebt gewijzigd)

De relais-sluitingstimer volgens de eerder ingestelde 6.3.3:

pwdGOTclose time#

5.4 anderen:
5.4.1 Zelfcontrole autom. Meld SMS aan het 1e nummer. (Eenheid: uur)
pwdT#xxx#
xxx=000~999
xxx=000, standaard, geen zelfcontrole automatisch rapport.
Auto rapport SMS inclusief:
Relay-status;GSM-signaalwaarde (volledig is 31, cellulair
signaal zwak indien lager dan 14)
Vraag de zelfcontrole en de tijd voor automatisch melden aan
pwdT#

5.4.2

Vraag huidige status
pwdEE

5.4.3

Vraag de IMEI-code en firmwareversie van de GSM-modules aan
pwdIMEI#

5.4.4 RESET
Druk op de RESET-knop en houd deze ingedrukt (gesloten voor de simkaarthouder), zet hem aan en na 6
seconden wordt de RTU5024 opnieuw opgestart en laat dan de RESET-knop los.
Met deze bewerking wordt het wachtwoord teruggezet naar standaard 1234 en andere parameters, maar de
geautoriseerde gebruikersnummers blijven in het geheugen.
_________________________________________________________________________________________
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6. Belangrijke gegevens
1)
2)
3)
4)

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u de RTU5024 installeert en bedient.
Installeer de RTU5024 op een verborgen plaats.
Voorkom dat er water in de RTU5024 komt.
Zorg voor een veilige verbinding met de hoofdvoeding.

7. Onderhoud
1) Neem in geval van storing contact op met de distributeur of fabrikant.
2) Als de RTU5024 wel werkt, maar geen sms-berichten verzendt, schakelt u de stroom uit en weer aan na een
minuut. Test het na een paar minuten later of controleer of de instellingen correct zijn en of het cellulaire signaal
sterk genoeg is.
3) Als de RTU5024 goed werkt met sensoren maar geen sms-berichten kan verzenden, verander dan een
simkaart van een andere mobiele operator en test vervolgens opnieuw.
4) Neem contact op met de distributeur of fabrikant als het probleem niet kan worden opgelost.

8. Garantie
1) De RTU5024 is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één jaar vanaf
de datum van aankoop.
2) Deze garantie geldt niet voor defecten, defecten of fouten die worden veroorzaakt door verkeerd
gebruik of misbruik door de bedieningsinstructies. In geen enkel geval kan de fabrikant aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele alarmsystemen die door de kopers zijn gewijzigd.
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