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SimPal-T40/T20 GSM Pistorasia 
Kiitos SimPal-T40/T20:n ostamisesta. 

 
SimPal-T40 GSM-älypistorasia on GSM kauko-ohjattava pistoke. Virtalähteen lähtö voidaan kytkeä päälle 
tai pois päältä etänä tekstiviestillä tai äänipuhelulla. Simpal-T40 toimii reitittimenä SimPal-T20-
orjapistorasialle ja langattomille lisälaitteille. Jokaiseen SimPal-T40:een voi liittää 4 kpl SimPal-T20 
orjapistorasiaa, 6 kpl langatonta anturia. 
 
Sekä T20- että T40-pistorasiat tukevat lämpötilan valvontaa, termostaattiohjausta, aikatauluohjausta ja 
viiveohjausta matkapuhelimesi tekstiviestien ohjauksen mukaisesti. 
 
GSM-verkon ja SIM-kortin on tuettava SMS ja puhepalveluita. 
 

Tämä ohje tarkoitettu uusille SimPal T40-V2 ja SimPal T20-V2 -malleille. 
 

Tässä käyttöoppaassa on kuvaus tämän pistorasian toiminnasta ja edistyneistä toiminnoista. 
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Lisätietoja laitemaahantuojalta:  

 

Microdata Finland Oy 

09 – 4247 4900 

Äyrikuja 3 

01510 VANTAA 

www.microdata.fi 

myynti@microdata.fi 

 

Tekninen tuki: 

09 – 4247 4920 

tuki@microdata.fi 
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1. SIM-kortti: Hanki GSM-liittymä matkapuhelinoperaattorilta ja 

asenna se pistorasiaan. Tätä SIM-kortin numeroa kutsutaan tässä 

esitteessä ”SimPal-T40-numeroksi”. 

 

2. Käyttäjän tulee aktivoida SIM-kortin soittajan tunnistustoiminto ja 

poistaa SIM-kortin PIN-koodikysely. Ota yhteyttä 

matkapuhelinoperaattoriin saadaksesi tästä lisäohjeita. 

 

 

Turvallisuutesi vuoksi 

▪ Tämä pistorasia on suunniteltu koti- tai toimistokäyttöön. Älä käytä sitä teollisuuteen tai 

yrityskäyttöön tarkoitetuissa sähkölaitteissa, kuten suurissa lämmittimissä ja jääkaapeissa. 
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▪ Ennen kuin käytät tätä pistorasiaa, varmista, että matkapuhelimia voi käyttää hyvin 

alueella, muuten älä ota tätä laitetta käyttöön.  

▪ Pistorasiaan kytkettyjen laitteiden virrankulutus ei saa ylittää 3500W ja virta 16A. 

▪ Sähkölaite, jonka virrankulutus on yli 1500 W tulisi olla maadoitettu. 

▪ Älä kytke kahta pistoketta oikosulkuun. 

▪ Älä koske pistorasian liitäntään metalliesineillä tai käsillä. 

▪ Tämä pistorasia on suunniteltu sisäkäyttöön. Älä käytä sitä märässä, kemiallisesti 

aggressiivisessa tai pölyisessä ympäristössä. Laitteen käyttölämpötila-alue on  

-10 ℃~+35 ℃, lopeta tämän tuotteen käyttö, kun ympäristön lämpötila on käyttöalueen 

ulkopuolella. 

▪ Älä kytke tätä pistorasiaa peräkkäin / sarjaan, salli vain muiden sähkölaitteiden 

kytkeminen pistorasiaan.  

▪ Älä avaa koteloa. 

▪ Älä ravista tai pudota tätä pistorasiaa, muuten se voi vaurioitua. 

▪ Pidä se kaukana elektronisista laitteista, jotka voivat häiritä langattomia signaaleja, jotta 

vältytään signaalihäiriöiltä. 
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▪ Sammuta tämä pistoke ja matkapuhelin, kun menet alueille, joissa on merkintä 

"Räjähtävä", "Saattaa räjähtää", "Suljetut langattomat lähetinvastaanottimen pistokkeet" 

jne. 

▪ Älä heitä tätä laitetta tuleen, koska se voi aiheuttaa räjähdyksen.  

▪ Tätä pistorasiaa saa käyttää vain pistorasian valmistajan hyväksymällä virtalähteellä. 

Minkä tahansa muun tyyppisen virtalähteen käyttö voi vahingoittaa pistorasiaa.  

▪ Pidä pistorasia ja sen tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta. 

. 
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Poikkeuslauseke 

1. Toimimme jatkuvan kehityksen politiikan mukaisesti. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia 

ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun pistorasiaan ilman 

ennakkoilmoitusta. 

2. Uusimmat pistorasiatiedot ovat osoitteessa: https://www.simpal.fi. Emme takaa asiakirjan 

todenperäisyyttä, luotettavuutta tai muuta sisältöä paitsi asianmukaisissa laeissa. Ei sisällä 

takuuta pistorasiaan sopivista markkinoista tai sopivasta alueesta.  

3. Emme ole vastuussa tämän pistorasian laittomasta käytöstä. 

4. Emme ole vastuussa tulonmenetyksistä tai mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä tai 

välillisistä vahingoista riippumatta siitä, miten ne on aiheutettu. 

5. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Paitsi sovellettavan lain edellyttämällä 

tavalla, ei minkäänlaisia takuita, joko ilmaistuja tai oletettuja, mukaan lukien, mutta ei 

rajoittuen, tämän asiakirjan tarkkuus, luotettavuus tai sisältö. Varaamme oikeuden muuttaa 

tätä asiakirjaa tai peruuttaa joitakin toimintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. 
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1.1 Pakkauksen sisältö  
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1.2 Pistorasian tiedot 

    

 
Huom: Orjapistorasia SimPal T20 on ilman SIM-korttipaikkaa! 
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Kuva 2: Lämpötila-anturin esittely 
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1.3 Merkkivalot 

Malli LED  Toiminta Tila 

SimPal-T40 ja 

SimPal-20 

Pistorasia 

Power LED 

LED pois Pistorasia POIS tilassa 

LED päällä Pistorasia PÄÄLLÄ tilassa 

Wireless signal 

LED 

Vilkkuu hitaasti 

Etsii GSM yhteyttä (SimPal-T40) 

Yhteys pääyksikköön katkennut (SimPal-

T20) 

Vilkkuu 

hengityksen 

tahdissa  

Laite on valmiustilassa. 

Kaksi nopeaa ja 

yksi hidas 

Pariliitoksen muodostaminen 

orjapistorasiasta tai langattoman anturin 

pariliitoksen luominen 

Jatkuva valo 3 

sek 
Palauta tehdasasetukset 
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Vilkkuu 

nopeasti 
Käsittelee SMS-komentoa 

2.1 Käyttäjien oikeudet 

Pistorasian asetukset voidaan asettaa tai säätää tekstiviestillä. Käyttäjillä on kaksi ohjaustasoa: 

 

Pääkäyttäjä (“Master”): 

Vain yksi Pääkäyttäjä, lupa käyttää kaikkia ominaisuuksia SimPal-T40 laitteessa. 

Pääkäyttäjän matkapuhelinnumero on tallennettava pistorasian muistiin ja vain yksi 

Pääkäyttäjän matkapuhelinnumero on sallittu pistorasiassa.  

 

Käyttäjä (“Family”): 

Käyttäjiä voi olla neljä. Käyttäjänä sinulla on lupa käyttää monia tämän laitteen komentoja. 

Tunnistamattomat puhelinnumerot eivät voi ohjata laitetta! 
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2.2 Tietoja SMS komennoista 

• SMS-komentomuodosta: #koodi#sisältö#. 

• Puhelinnumeron suurin sallittu pituus on 16 numeroa. 

• SimPal-T40 vastaa käyttäjälle saatuaan SMS-komennon. 

 Huomio 

• “#”-symbolia ei saa jättää huomiotta kirjoitettaessa SMS-komentoa. 

• Älä anna välilyöntiä komentojen sisällä. 

 

3.1 Aloita käyttö 

▪ Asenna SIM-kortti (PIN-kysely poistettuna) SimPal-T40 GSM-

pistorasiaan; näet symbolin SIM-korttipaikan sivulla, aseta 

SIM-kortin metallikontakti ylösalaisin ja paina SIM-korttia 

laitteen sisään, kunnes kortti lukittuu napsahtaen paikoilleen.  

http://www.simpal.fi/
mailto:tuki@simpal.fi


SimPal-T40-V2 / T20-V2 käsikirja 

www.simpal.fi                        09 – 4247 4920                tuki@simpal.fi  16 

▪ Työnnä lämpötila-anturi I/O-porttiin. 

Virta päälle: 

1. Liitä SimPal-T40 virtapistorasiaan.  

GSM-LED vilkkuu hitaasti noin 15 sekuntia ja kääntyy hitaasti hengitystilaan. Hengitys LED 

tarkoittaa, että pistorasia on rekisteröinyt GSM-verkkoon ja on valmis toimimaan. 

Pistorasian oletus kytkentätila on OFF / POIS.  

2. Liitä elektronisen laitteen pistoke SimPal-S260 pistorasiaan. 

3. M nappi (katso 5 kuvassa 1) voidaan painaa noin sekunnin ajan kytkeäksesi pistorasian 

ulostulon päälle tai pois. 

Kun käyttäjänumerot on lisätty pistorasiaan, käyttäjät voivat lähettää SMS-komennon 

ulostulon ohjaamiseksi. 

 Note:  

1. Jos GSM-merkkivalo vilkkuu nopeasti koko ajan, se tarkoittaa ettei SIM-kortilla ole 

GSM yhteyttä ja laite toimii epänormaalisti. 

2. Tarkista käyttöpaikan GSM-verkon signaali: 
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• GSM-verkon signaalin voimakkuus voi vaikuttaa pistorasian toimivuuteen. Siksi 

käyttäjän tulee ennen käyttöä varmistaa, että SimPal-T40:ta käytetään alueella, 

jossa on riittävän GSM-verkkosignaali. (CSQ enemmän kuin 12).  

• Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjän tulee suorittaa testi lähettämällä 

tekstiviesti pistorasiaan. Näin käyttäjä voi tarkistaa pistorasian GSM-

verkkoyhteyden. 

3.2 Lataa “GSM Socket V3” appi 

Tarjoamme ilmaisen apin, joka toimii SimPal-T40:n kanssa, hae "GSM Socket V3" Google 

Playsta tai Apple App Storesta, lataa ja asenna appi, jonka jälkeen se voi ohjata SimPal-T40:tä 

apin avulla. 

Rekisteröi laite ensimmäistä kertaa apissa, syötä laitteen nimi ja SIM-kortin puhelinnumero, joka 

asennettiin SimPal-T40-laitteeseen. appi luo tekstiviestisisältöä, lähettää tekstiviestin laitteelle ja 

toimii appi toimintokuvauksen mukaisesti. 

Jopa ilman appia, käyttäjä voi lähettää tekstiviestejä manuaalisesti seuraavien ohjeiden 

mukaisesti pistorasian ohjaamiseksi. 
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3.3 Rekisteröi Pääkäyttäjä-numero. 

Seuraavan tekstiviestin lähettäminen matkapuhelimestasi Simpal-T40 laitteen SIM-kortin 

puhelinnumeroon, jolloin lähettäjän puhelinnumerosta tulee pääkäyttäjän-numero:  

 

Rekisteröi Master / Pääkäyttäjä-numero Simpal-T40 laitteelle:  #00#              (1) 

 

3.3.1 Vaihda Master / Pääkäyttäjä numeroa: 

Pääkäyttäjä lähettää seuraavan tekstiviestin: 

Muuta pääkäyttäjänumero:   #14#UusiMasterNumero#                          (2) 

• UusiMasterNumero tulee olla uusi Pääkäyttäjän-matkapuhelinnumero. 

 

3.3.2 Rekisteröi käyttäjänumero 

Sallii rekisteröidä max. 4 käyttäjänumeroa yhdelle laitteelle.  

Käyttäjänumerolla on valtuudet hallita pistorasiaa (Virta päälle/pois). 
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 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuraavan tekstiviestin: 

Rekisteröi käyttäjä:   #06#Käyttäjänumero#                                        (3)  

• Käyttäjänumeron tulee olla käyttäjän matkapuhelinnumero 

Tarkista Käyttäjänumerot: 

Pääkäyttäjä lähettää viestin, käyttäjänumeroiden listaamiseksi: #06#            (4)   

 

Poista Käyttäjä 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuraavan tekstiviestin: 

Poista Käyttäjä:   #15#Käyttäjänumero #                                          (5)  

Poista kaikki käyttäjänumerot:    #15#                                              

(6) 
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3.4 Orja-pistorasian liittäminen 

Pääkäyttäjä lähettää tekstiviestin Simpal-T40 laitteelle. Ennen liitoskomennon lähetystä, 

varmista Simpal-T20 olevan liitettävissä, kytkemällä liitettävään pistorasiaan virrat ja sen jälkeen 

painamalla laitteen M -nappia yli 10 sekuntia jolloin T20 tehdasresetoituu. 

Irrota Simpal-T20 pistorasiasta ja odota T20 merkkivalojen sammuvan.  

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin:  

Orja-pistorasian liittäminen: #60#nimi#                                         (7) 

 

Simpal-T40 vastaa “Power on “name” socket now”, kytke Simpal-T20 pistorasiaan, T20 LED 

joitain sekunteja ja kääntyy hitaasti hengitystilaan yhdistymisen onnistuttua T40 laitteeseen. 

 Note 

• “nimi” on käyttäjän keksimä tunniste T20 orja-pistorasialle ja tätä nimeä käytetään 

tunnisteena komennoissa kyseiselle laitteelle. 

• Nimeä jokainen liitettävä T20 laite yksilöllisesti. 

• “Nimi” voi olla mikä tahansa max. 7 merkkiä pitkä nimi, ei erikoismerkkejä/skandeja. 
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Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin:  

 

Poista liitos orja-pistorasialle: #71#nimi#                                    (8) 

Poista kaikki orja-pistorasiat: #71#                                           (9) 

 

 

3.5 Kytke virta päälle/pois 

 Toiminto 

Tapa 1：Paina M nappia noin 1 sekunti.  

Tapa 2： 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin:  

T40 pistorasia - PÄÄLLE:     #01#0#                               (10) 

T20 Orjapistorasia - PÄÄLLE:    #61#nimi#                           (11) 

T40 ja T20 samanaikaisesti – PÄÄLLE:   #01#                                 (12) 
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T40 pistorasia - POIS:     #02#0#                                     (13) 

T20 Orjapistorasia - POIS:    #62#nimi#                                 (14) 

T40 ja T20 samanaikaisesti – POIS:  #02#                                       (15) 

3.6 Viivästetty ohjaus 

 Kuvaus 

⚫ Pistorasian ulostulo PÄÄLLE/POIS voidaan asettaa viivästymään määriteltävissä olevaksi 

ajaksi. 

⚫ Kun vastaanotetaan "viiveellinen kytkentä pistorasiaan" -komento ja jos pistorasian lähtö 

kytketään päälle, pistorasialähtö kytkeytyy välittömästi pois päältä ja kytkeytyy uudelleen 

päälle, kun asetusviiveaika saavutetaan. Päinvastoin, jos pistorasialähtö kytketään pois 

päältä, lähtö jää pois päältä, kunnes asetusviive saavutetaan.  

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

T40 kytkeytyy PÄÄLLE määritellyn ajan kuluttua: #12#0#Minutes#1#             (16) 
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T20 kytkeytyy PÄÄLLE määritellyn ajan kuluttua: #63#nimi#Minutes#1#        (17) 

 

T40 kytkeytyy POIS määritellyn ajan kuluttua: #12#0#Minutes#0#                   (18) 

T20 kytkeytyy POIS määritellyn ajan kuluttua: #63#nimi#Minutes#0#               (19) 

             

⚫ Minutes on aika parametri ja voi olla numeroarvo väliltä 1-720 

 

Aseta T40 viivästetty ohjaus – POIS: #11#0#                                    (20) 

Aseta T20 viivästetty ohjaus – POIS:  #63#nimi#0#                               (21) 

 

3.7 Ajastettu kalenteriohjaus 

3.7.1 Ajastustoiminnon ohjaus 

 Kuvaus 

⚫ Pistorasian virta voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti aikataulun mukaan. 
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⚫ Tilapäinen manuaalinen virran kytkeminen päälle/pois lähettämällä tekstiviesti, painamalla 

painiketta, viiveohjauksella jne. Aikataulun ohjaus aktivoituu uudelleen, kun saavutetaan 

seuraava määritelty ajastusaika. 

 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

 

Aseta T40 ajastus ohjaus - PÄÄLLE:   #19#0#1#      (22) 

Aseta T40 ajastus ohjaus - POIS:    #19#0#0#      (23) 

 

Aseta T20 ajastus ohjaus - PÄÄLLE:   #64#nimi#1#     (24) 

Aseta T20 ajastus ohjaus - POIS:    #64#nimi#0#     (25) 

 

Simpal T40/T20 kytkee lähdön automaattisesti päälle tai pois päältä aikatauluasetusten mukaan.  
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3.7.2 Aseta aikatauluparametrit 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Aseta T40 pistorasiaaikataulun ohjausaika:     

   #20#0#ID#TyöPäivä#AloitusAika#LopetusAika#                  (26) 

Aseta T20 pistorasiaaikataulun ohjausaika:     

   #65#nimi#ID#TyöPäivä#AloitusAika#LopetusAika#                (27) 

 

⚫ ID: arvo on 1-3, Simpal-T40 laitteelle mahdollista asettaa kolme ryhmää aikatauluille  

⚫ TyöPäivä: yksi numero, joka voi olla väliltä “0” - “9”. 

Seuraava taulukko sisältää kunkin arvon kuvaukset: voit valita yksittäisiä päiviä.  

Esimerkiksi: 125 tarkoittaa maanantaita, tiistaita ja perjantaita 

Arvo TyöPäivä 

0 Päivittäin 

1 Maanantai 
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2 Tiistai 

3 Keskiviikko 

4 Torstai 

5 Perjantai 

6 Lauantai 

7 Sunnuntai 

⚫ AloitusAika ja LopetusAika: Koostuu 4 numerosta (tt:mm) ja toimii 24 tunnin kellolla. Jos 

AloitusAika on suurempi kuin LopetusAika, se toimii seuraavan päivän LopetusAikaan 

asti 

⚫ Esimerkiksi: #20#0#1#12345#0800#2130# 

0 tarkoittaa SimPal-T40:tä, 1 tarkoittaa ensimmäistä ryhmäaikataulua, 12345 tarkoittaa 

maanantaista perjantaihin, 0000 tarkoittaa aikaa 08:00 (hh:mm), 2130 tarkoittaa aikaa 21:30. 

T40 kytkee virran päälle aamusta klo 08.00 ja sammuu klo 21.30 maanantaista perjantaihin 
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3.8 Lämpötila ohjaus 

3.8.1 Aktivoi lämpötila ohjaus 

 Kuvaus 

⚫ Ulkoinen lämpötila-anturi on asetettava pistorasian I/O-porttiin. Pistorasian toimintaa 

voidaan ohjata automaattisesti ympäristön lämpötilan muutoksen mukaan. 

⚫ Lämpötilan säätö aktivoituu aina, kun lämpötila on toiminta-alueella. 

⚫ Lämpötilan säätötoimintoa varten on lämmitystila ja jäähdytystila. Lämmitystilassa 

pistorasia kytkeytyy automaattisesti päälle, kun lämpötila on pienempi kuin pienempi 

lämpötila-arvo, ja sammuu, kun lämpötila on korkeampi kuin suurempi lämpötila-arvo; 

Jäähdytystila, pistorasia käynnistyy automaattisesti, kun lämpötila on korkeampi kuin 

suurempi lämpötila-arvo, ja sammuu, kun lämpötila on pienempi kuin pienempi arvo. 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Aseta T40 lämpötila ohjaus - PÄÄLLÄ:    #23#0#1#     (28) 

Aseta T40 lämpötila ohjaus - POIS:     #23#0#0#     (29) 
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Aseta T20 lämpötila ohjaus - PÄÄLLÄ:   #66#nimi#1#                          (30) 

Aseta T20 lämpötila ohjaus - POIS:    #66#nimi#0#                          (31) 

 

3.8.2 Aseta lämpötilan säätöparametrit 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Aseta T40 lämpötilaohjauksen parametrit:  #24#0#mode#low-temp#high-temp#      (32) 

 

Aseta T20 lämpötilaohjauksen parametrit:  #67#nimi#mode#low-temp#high-temp#   (33) 

 

Mode parametri voi olla 1 tai 2, Lämmitys tila on 1, Viilennyt tila on 2;  

Lämpötila-alueen tulee olla -10 - 50 astetta. 

 

Esimerkiksi #24#0#1#15#25#, se tarkoittaa SimPa-T40:n lämpötilan säätöparametrin 
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asettamista, lämmitystilan käyttöä, virran kytkemistä päälle, kun lämpötila on alle 15 astetta, 

virran katkaisemista, kun lämpötila on yli 25 astetta.  

 

Kun lämpötila-alue on asetettu onnistuneesti, lämpötilaparametri tallennetaan pistorasiaan, 

kunnes pistorasian tehdasasetukset palautetaan. 

3.9 Lämpötilahälytys 

 Kuvaus 

Jokaiseen pistorasiaan voidaan esiasettaa lämpötila-alue. Kun ympäristön lämpötila 

havaitaan esiasetetun lämpötila-alueen ulkopuolella, SimPal-T40 lähettää automaattisesti 

SMS-hälytysviestin matkapuhelimeesi. 

 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Aseta T40 lämpötilahälytys - PÄÄLLÄ:  #21#0#1#      (34) 

Aseta T20 lämpötilahälytys - PÄÄLLÄ:  #68#nimi#1#     (35) 
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Aseta T40 lämpötilahälytyksen parametrit:  #22#0#MinTemp#MaxTemp#  (36) 

Aseta T20 lämpötilahälytyksen parametrit:  #69#nimi#MinTemp#MaxTemp#  (37) 

 

⚫ MinTemp ja MaxTemp: Arvot voidaan asettaa -10 - 50 celsiusastetta. 

 

Aseta T40 lämpötilahälytys – POIS #21#0#0#      (38) 

Aseta T20 lämpötilahälytys - POIS:  #68#nimi#0#     (39) 

 

3.10 Langattomat anturit 

 Kuvaus 

SimPal-T40 laitteeseen voi yhdistää 6 kpl langattomia antureita ja 2 kpl kaukosäätimiä, 

antureita voidaan käyttää hälytystoimintoihin. Vain seuraavat langattomat tuotteet voi 

toimia T40:n kanssa:   

 WRC-048-F V2 kaukosäädin 
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 WDS-051-F V2 Langaton ovikytkin 

 WIR-053-F V2 Langaton PIR liiketunnistin 

 WSI-055-F V2 Langaton strobe sireeni 

 WLD-061-F V2 Langaton vesivuodon ilmaisin 

 

Hälytysantureita on kahta tyyppiä, jotka ovat hälytys- ja hätätyyppi. 

Hälytystyyppi, hälyttää vain, kun T40-hälytystoiminto on päällä 

Hätätyyppi, se hälyttää aina, vaikka T40-hälytystoiminto pois päältä.  

Savunilmaisimen ja vesivuotoilmaisimen pariliitos on suositeltavaa asettaa 

hätätyypin anturiksi. 

 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Liitä langaton Hälytystyypin sensori:   #30#1#nimi#     (40) 

Liitä langaton Hätätyypin sensori:    #30#2#nimi#     (41) 

Liitä kaukosäädin:      #30#3#      (42) 
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Tarkista liitetyt sensorit:     #30#       (43) 

Poista yksittäinen sensori:     #44#nimi#      (44) 

Poista kaikki sensorit:     #44#       (45)    

Poista kaikki kaukosäätimet:    #45#       (46)         

     

Aseta hälytys - PÄÄLLE:     #40#1#      (47)                                         

Aseta hälytys - POIS:     #40#0#      (48) 

Aseta hälytysaikataulu: #46#ID#TyöPäivä#AloitusAika#LopetusAika#    (51) 

Aikataulun hälytysparametrin päivä-ajan parametrit ovat samat kuin Aikataulun ohjaus 

parametrit. 

 

Liitä langaton sireeni:     #43#       (52) 

Aseta hälytyksen kesto::    #50#aika#      (53) 

Kun anturi hälyttää, T40 piippaa ja oletusääni on 10 sekuntia. Pääkäyttäjä voi vaihtaa 

äänimerkin keston pituutta väliltä 0-60s. Esimerkiksi: #50#30# asettaaksesi äänimerkin 30 
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sekunniksi. 

 

3.11 SMS viesti PÄÄLLE/POIS-painikeen käytöstä 

 Kuvaus 

SimPal-T40 lähettää oletusarvoisesti tekstiviestin pääkäyttäjälle ja käyttäjille, kun painat M-

painiketta virran kytkemiseksi päälle/pois. Pääkäyttäjä vaihtaa asetusta päälle/pois. 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

SMS jos PÄÄLLE/POIS painiketta painetaan - PÄÄLLÄ (Oletus):  #03#1#  (54) 

SMS jos PÄÄLLE/POIS painiketta painetaan - POIS:   #03#0#  (55) 

 

3.12 Sähkökatkosta hälytys 

 Kuvaus 
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SimPal-T40 lähettää oletuksena tekstiviestin, kun päävirtalähde katkeaa tai palautuu. 

Ainoastaan SimPal-T40 virtakatkosta ilmoitetaan ja SimPal-T20 virtalähteen vaihdosta 

ei ilmoiteta. Pääkäyttäjä voi ottaa tämän tekstiviesti-ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen 

käytöstä. 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

SMS ilmoitus kun virta katkeaa tai palautuu - PÄÄLLÄ (Default):  #05#1#  (56) 

SMS ilmoitus kun virta katkeaa tai palautuu - POIS:    #05#0#  (57) 

3.13 Puhelulla ohjaus 

SimPal-T40 lähettää oletusarvoisesti tekstiviestivastauksen, jos pääkäyttäjä tai käyttäjä soittaa 

kytkeäkseen virran päälle/pois. 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Aseta SMS ilmoitus puhelu ohjauksesta – PÄÄLLÄ (Oletus):  #49#1#   (58) 

Aseta SMS ilmoitus puhelu ohjauksesta – POIS:    #49#0#   (59) 
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Puheluhallinta– PÄÄLLÄ (Oletus):     #09#1#    (60) 

Puheluhallinta – POIS:       #09#0#    (61) 

 

3.14 SMS viestit käyttäjälle 

SimPal-T40 lähettää oletuksena tekstiviestin pääkäyttäjälle ja käyttäjille verkkovirran 

katkeamisesta/palautumisesta, lämpötilahälytyksen ja muita tietoja. Pääkäyttäjä voi 

muuttaa asetusta. 

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Aseta SMS käyttäjille – PÄÄLLÄ (Oletus):    #16#1#    (62) 

Aseta SMS käyttäjille – POIS:      #16#0#      (63) 

3.15 Tilan tarkistus 

 Toiminto 
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Pääkäyttäjä tai Käyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Tarkista T40 laitteet tila:     #07#      (64) 

Tarkista T20 laitteet tila:     #70#      (65) 

Vastaanotettuaan tekstiviestikomennon se vastaa tekstiviestiin näin: 

Main unit: ON  23C   H 

“Slave1”: OFF  30C   T 

“Slave2”: ON   23C   S 

“Slave3”: ON   25C   D 

“Slave4”: ON   25C   D 

 

Laitteiden yhteydessä olevien merkkien selitykset on seuraavat: 

 

“H” tarkoittaa Hälytystila aktiivinen ja langattomat sensorit voivat aiheuttaa hälytyksen. 

“D” tarkoittaa viivesäädön alla olevaa laitetta. 

“T” tarkoittaa lämpötilasäädön olevan käytössä. 

“S” tarkoittaa ajastuksen olevan käytössä. 
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Tarkista T40-pistorasian "viivästetty ohjaus" -parametrit:  #34#    (66) 

Tarkista Master-pistorasian "viivästetty ohjaus" -parametrit:  #63#nimi#  (67) 

 

Tarkista T40-pistorasian "ajastettu ohjaus" -parametrit:  #33#   (68) 

Tarkista T20-pistorasian "ajastettu ohjaus" -parametrit:  #64#nimi#   (69) 

 

Tarkista T40-pistorasian "lämpötila ohjaus" -parametrit:  #32#   (70) 

Tarkista T20-pistorasian "lämpötila ohjaus" -parametrit:  #66#nimi#  (71) 

 

Tarkista T40-pistorasian "lämpötila hälytys" -parametrit:  #35#   (72) 

Tarkista T20-pistorasian "lämpötila hälytys" -parametrit:  #68#nimi#  (73) 

 

3.16 Heikon GSM signaalin hälytys 

Pistorasia voi lähettää tekstiviesti-ilmoituksen, kun GSM-signaalin voimakkuus on liian heikko. 
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Pääkäyttäjä voi ottaa tämän tekstiviesti-ilmoituksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.  

 Toiminto 

Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Tarkista GSM signaali              #27#     (74) 

Heikon GSM signaalin hälytys - PÄÄLLÄ:   #27#1#    (75) 

Heikon GSM signaalin hälytys - POIS (Oletus):   #27#0#    (76) 

 

GSM-signaali esitetään CSQ arvona, CSQ-alue on 0-31, kun CSQ on pienempi kuin 14, se 

asettuu heikoksi GSM-signaaliksi. Kun CSQ on alle 10, laite lakkaa toimimasta. 

4. Resetoi tehdasasetuksiin 

 Kuvaus 

⚫ Tämä toiminto palauttaa kaikki ohjelmoidut asetukset alkuperäisiin arvoihinsa, mukaan 

lukien kaikkien käyttäjänumeroiden, ajoitus- ja lämpötilaparametrien tyhjennys. 

⚫ Jos epäilet toimintahäiriötä tai haluat tyhjätä Pääkäyttäjä käyttäjän tiedot niin tehdas 

resetointi voi korjata tilanteen. 
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⚫ SimPal-T20 pitää myös tehdas resetoida, ennen liittämistä uudelleen SimPal-T40 laitteelle. 

 

Simpal-T40 resetointi tehdasasetuksiin: 

Tapa 1: Kun laite normaalissa toimintatilassa, paina M näppäintä yli 10 sekuntia. 

Tapa 2: Pääkäyttäjä lähettää seuravan tekstiviestin: 

Simpal-T40 resetointi:       #08#1234#   (77) 

 

SimPal-20 resetointi tehdasasetuksiin: 

Toiminto: Kun laite on normaalissa toimintatilassa, paina M näppäintä yli 10 sekuntia. 

5. Tekniset tiedot 

Tulovirtapistoke 
110~230V/50HZ,  
CEE 7/7 hybrid Schuko/French/American/Australia plug 

Lähtövirtapistoke 
110~ 230V/50HZ, 230V/30A(30s), 
16A  pitkäkesto,  
CEE7/4 German “Schuko”/ French/ American/Australia 
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Käyttölämpötila -10℃~+35℃ 

Varastointi lämpötila -20℃~+50℃ 

Suhteellinen kosteus 10-90%，ilman kondensaatiota 

Viestintäprotokollat GSM PHASE 2/2+ 

Data liitäntä GSM SIM 1.8V/3.0V liitäntä 

Langaton yhteys 434Mhz FSK 

Orjapistorasian kantama Jopa ~30 metriä 

Lämpötila sensorin 
mittausalue 

-10℃~50℃ 

GSM taajuusalueet 850/900/1800/1900Mhz 
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Liite: SMS-komentoluettelo 

Kategoria Toiminto Komento 

Käyttäjien 

määrittely 

Rekisteröi Pääkäyttäjä-numero (1) #00# 

Vaihda Pääkäyttäjä-numero (2) #14#UusiMasterNumero# 

Lisää Käyttäjä/Käyttäjänumero (3) #06#Käyttäjänumero# 

Tarkista Käyttäjä/Käyttäjänumero (4) #06# 

Poista Käyttäjä/Käyttäjänumero (5) #15#Käyttäjänumero# 

Poista kaikki Käyttäjä/Käyttäjänumerot (6) #15# 

Liitä T20 

orjapistorasia 

Liitä T20 orjapistorasia (7) #60# # 

Poista T20 orjapistorasia (8) #71#nimi# 

Poista kaikki T20 orjapistorasiat (9) #71# 

Ohjaus 
T40 pistorasia - PÄÄLLE (10) #01#0# 

T20 pistorasia - PÄÄLLE (11) #61#nimi# 
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Kategoria Toiminto Komento 

Kaikki pistorasiat - PÄÄLLE (12) #01# 

T40 pistorasia - POIS (13) #02#0# 

T20 pistorasia - POIS (14) #62#nimi# 

Kaikki pistorasiat - POIS (15) #02# 

Viivästetty 

ohjaus 

T40 kytkentä PÄÄLLE määritllyn ajan 

verran viivästettynä 
(16) #12#0#Minutes#1# 

T20 kytkentä PÄÄLLE määritllyn ajan 

verran viivästettynä 
(17) #63#nimi#Minutes#1# 

T40 kytkentä POIS määritllyn ajan 

verran viivästettynä 
(18) #12#0#Minutes#0# 

T20 kytkentä POIS määritllyn ajan 

verran viivästettynä 
(19) #63#nimi#Minutes#0# 

T40 viivästetty ohjaus – POIS (Oletus) (20) #11#0# 

T20 viivästetty ohjaus – POIS (Oletus) (21) #63#nimi#0# 

Ajastettu T40 ajastettu ohjaus - PÄÄLLÄ (22) #19#0#1# 
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Kategoria Toiminto Komento 

ohjaus T40 ajastettu ohjaus – POIS (Oletus) (23) #19#0#0# 

T20 ajastettu ohjaus - PÄÄLLÄ (24) #64#nimi#1# 

T20 ajastettu ohjaus – POIS (Oletus) (25) #64#nimi#0# 

Aseta T40 ajastettu ohjaus parametrit 
(26) #20#0#ID#TyöPäivä# 

AloitusAika#LopetusAika# 

Aseta T20 ajastettu ohjaus parametrit 

(27) 

#65#nimi#ID#TyöPäivä#Aloitus

Aika#LopetusAika# 

Lämpötila 

ohjaus 

T40 Lämpötilaohjaus - PÄÄLLÄ (28) #23#0#1# 

T40 Lämpötilaohjaus - POIS (Oletus) (29) #23#0#0# 

T20 Lämpötilaohjaus - PÄÄLLÄ (30) #66#nimi#1# 

T20 Lämpötilaohjaus – POIS (Oletus) (31) #66#nimi#0# 
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Kategoria Toiminto Komento 

Set T40 Lämpötilaohjaus parametrit 
(32) #24#0#mode#low-

temp#high-temp# 

Set T20 Lämpötilaohjaus parametrit 
(33) #67#nimi#mode#low-

temp#high-temp# 

Lämpötila 

hälytys 

T40 lämpötilahälytys - PÄÄLLÄ (34) #21#0#1# 

T20 lämpötilahälytys - PÄÄLLÄ (35) #68#nimi#1# 

Aseta SimPal-T40 lämpötilahälytys alue (36) #22#0#MinTemp#MaxTemp# 

Aseta SimPal-T20 lämpötilahälytys alue (37) #69#nimi#MinTemp#MaxTemp# 

T40 lämpötilahälytys - POIS (Oletus) (38) #21#0#0# 

T20 lämpötilahälytys - POIS (Oletus) (39) #68#nimi#0# 

Langattomat Liitä langaton hälytys sensori (40) #30#1#nimi# 
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Kategoria Toiminto Komento 

sensorit Liitä langaton hätäpainike (41) #30#2#nimi# 

Liitä kaukosäädin (42) #30#3# 

Tarkista liitetyt sensorit (43) #30# 

Poista yksittäinen sensori (44) #44#nimi# 

Poista kaikki sensorit (45) #44# 

Poista kaikki kaukosäätimet (46) #45# 

Hälytystila – PÄÄLLÄ (47) #40#1# 

Hälytystila – POIS (Oletus) (48) #40#0# 

Aseta ajastetun hälytyksen parametrit 

(51) 

#46#ID#TyöPäivä#AloitusAika
#LopetusAika#   

Liitä langaton sireeni (52) #43# 

Aseta hälytyksen kestoaika (53) #50#aika# 
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Kategoria Toiminto Komento 

SMS 

ilmoitukset 

SMS viesti PÄÄLLE/POIS-painikeen 

käytöstä - PÄÄLLÄ (Oletus) 
(54) #03#1# 

SMS viesti PÄÄLLE/POIS-painikeen 

käytöstä - POIS  
(55) #03#0# 

SMS virtakatkosta – PÄÄLLÄ (Oletus) (56) #05#1# 

SMS virtakatkosta – POIS (57) #05#0# 

Puhelu ohjaus 

SMS ilmoitus puhelu ohjauksesta – 

PÄÄLLÄ (Oletus) 
(58) #49#1# 

SMS ilmoitus puhelu ohjauksesta – 

POIS 
(59) #49#0# 

Puheluohjaus – PÄÄLLÄ (Oletus) (60) #09#1# 

Puheluohjaus – POIS (61) #09#0# 

SMS käyttäjille 
SMS käyttäjille – PÄÄLLÄ (Oletus) (62) #16#1# 

SMS käyttäjille – POIS (63) #16#0# 

Laitteen tilan Tarkista T40 pistorasian tila (64) #07# 
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Kategoria Toiminto Komento 

tarkistus Tarkista T20 pistorasian tila (65) #70# 

Tarkista T40 “Viivästetty ohjaus” 

asetukset 
(66) #34# 

Tarkista T20 “Viivästetty ohjaus” 

asetukset 
(67) #63#nimi# 

Tarkista T40 “Ajastettuohjaus” asetukset (68) #33# 

Tarkista T20 “Ajastettuohjaus” asetukset (69) #64#nimi# 

Tarkista T40 “Lämpötilaohjaus” 

asetukset 
(70) #32# 

Tarkista T20 “Lämpötilaohjaus” 

asetukset 
(71) #66#nimi# 

Tarkista T40 “Lämpötilahälytys” 

asetukset 
(72) #35# 

Tarkista T20 “Lämpötilahälytys” 

asetukset 
(73) #68#nimi# 
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Kategoria Toiminto Komento 

Tarkista GSM signaali (74) #27# 

Heikon GSM signaalin hälytys – PÄÄLLE (75) #27#1# 

Heikon GSM signaalin hälytys – POIS 

(Oletus) 
(76) #27#0# 

Resetointi Alusta T40 tehdasasetuksille (77) #08#1234# 
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