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O comunicador e controlador GSM 
universal GD-04K 

O GD-04K é um comunicador GSM universal. Controla e/ou reporta remotamente os 
estados de diferentes aparelhos. O controlo pode ser efetuado através de instruções por 
SMS ou acesso telefónico. O módulo está equipado com 2 saídas de potência com reação 
a estados ou a impulsos. Para monitorização do estado, o módulo GD-04K possui quatro 
terminais de entrada que reagem à ligação à terra (ligação com o terminal GND).  
A ativação/desativação de um terminal de entrada pode ser reportada sob a forma de 
SMS, acesso telefónico ou através de uma combinação destas duas opções para um 
número máximo de 100 números de telefone autorizados. O GD-04K também pode ser 
complementado com uma bateria de reserva GD-04A que assegura a alimentação do 
módulo quando a corrente é desligada. O módulo permite a configuração utilizando um PC 
com o software GD-Link 2.1.0 (ou superior) localmente através do cabo USB  
ou remotamente. Pode também ser configurado através de um SMS de programação. 

1. Utilização do GD-04K 
O módulo GD-04K utiliza quatro entradas (A – D) para emissão de relatórios via SMS 

(opcionalmente através de acesso telefónico) para números de telefone predefinidos. 
Disponibiliza também 2 relés de saída de energia com opções de controlo por comandos 
de SMS predefinidos ou por acesso telefónico de acordo com as definições dos números 
autorizados ou de quaisquer números (não-autorizados). 
Controlo do relé:   

− por instruções SMS que podem ser predefinidas independentemente para 
LIGAR/DESLIGAR cada saída de relé. Ambos os relés podem funcionar em modo 
estado ou impulso; o modo pode ser selecionado nas definições. Se for selecionado o 
modo impulso, a saída será ligada para um intervalo entre 1 segundo a 10 horas, com 
base num comando de ativação. 

− Acesso telefónico. Ambos os relés (X e Y) podem ser controlados por acesso 
telefónico a partir de um número de telefone conhecido. É possível armazenar até 100 
números no comunicador.O GD-04K não atende uma chamada recebida mas apenas 
verifica o número de telefone do autor da chamada. Se o número de telefone do autor 
da chamada estiver autorizado, a chamada é rejeitada e o relé é ativado/desativado 
conforme desejado (quando a reação por impulso é definida por um determinado 
período de tempo). 

− Acesso telefónico com utilização limitada. Ao introduzir números de telefone 
autorizados, o limite da sua utilização pode também ser definido para cada um deles. 
Quando é atingido o limite de utilização de um número predefinido, quaisquer outras 
chamadas são ignoradas. A reativação apenas pode ser autorizada por um 
administrador (por SMS). Esta função pode ser utilizada como subscrição para entrada 
em garagens e afins. 

Relatório de estado das entradas: 

− Envio de um relatório SMS sempre que alguma das entradas (A – D) é 
ativada/desativada (ligada ou desligada ao/do GND). Cada entrada tem uma opção 
para editar os textos que são reportados. É possível enviar um SMS para todos os 
números de telefone armazenados no comunicador. Para uma maior notificação de 
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alerta, um relatório SMS pode ser acompanhado de chamadas para os números para 
os quais foram enviados relatórios SMS. 

− Monitorização de estado. Com o comando SMS " ESTADO ", é possível 
verificar o estado de todas as entradas e saídas, sempre que necessário. Deste 
modo, é possível verificar, por exemplo, o estado de dispositivos ligados cuja 
alteração de estado não foi definida para ser reportada. 

Cuidado: O GD-04K não foi concebido, nem está certificado, como dispositivo de 
segurança para proteção de instalações. 

2. Descrição do dispositivo 

 
Figura 1: 1 – Antena GSM; 2 – Mini-conector USB para ligação ao PC; 3 – Jumper de 
reinicialização; 4 – Ranhura cartão SIM; 5 – Indicadores LED; 6 – Patilhas flexíveis;  

7 – Conector para a bateria de reserva – Cobertura GD-04A; 8 – Fusíveis do relé de saída 
9 – Terminais de entrada/saída e de potência 
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Descrições dos terminais: 
Terminais de baixa voltagem: 
+12 V   Terminal para conexão 12 V CC do adaptador incluído (ou outra 

fonte de alimentação externa que forneça uma corrente de, pelo 
menos, 0,5 A) 

GND  O terminal comum para as entradas A, B, C e D e GND para 12 V 
Terminais de entrada A, B, C, D: 

− As entradas reagem à conexão ou desconexão ao/do terminal GND. 
− Todas as entradas têm o seu próprio filtro de tempo (de 0,5 a 10 horas) 
− É possível conectar um máximo de 30 V de um dispositivo externo aos terminais  

de entrada (A – D). 
− Cada entrada pode ter o seu próprio nome. A ativação/desativação da entrada é 

reportada aos números de telefone predefinidos no histórico de eventos. É possível 
armazenar até 384 eventos com informação sobre a ativação/desativação de entradas 
ou saídas juntamente com a origem desse evento (quem/o que o causou). 

Terminais de potência: 
X1, X2 (RELÉ X)  SEM contacto do relé de potência, 230 V/2,5 A. 
Y1, Y2 (RELÉ Y)  SEM contacto do relé de potência, 230 V/2,5 A. 
Indicadores LED:  
Vermelho indica a atividade recebida a partir do módulo GSM 
Verde indica a atividade de saída a partir do módulo GSM + indicação de 

RESET 
Propriedades comuns:  

− Ambas as saídas (X e Y) podem ser ligadas independentemente por um tempo pré-
determinado num intervalo de 1 segundo a 10 horas (impulso) ou permanentemente. 

− Ambos os relés são separados galvanicamente dos circuitos comunicadores de acordo 
com os requisitos de isolamento de segurança 4 kV. 

− Ambas as saídas (X e Y) ficam protegidas quando a tampa de acesso à bateria de 
reserva é utilizada e ocorre uma quebra da energia elétrica 

3. Instalação e definição inicial 
1. Selecione um local apropriado para a instalação do comunicador tendo em conta a força do 

sinal GSM. 
2. A placa principal do comunicador pode ser facilmente retirada, bastando premir as 

patilhas flexíveis (6) quando se abre a cobertura frontal. 
3. Prenda o plástico traseiro ao local selecionado. 
4. Coloque novamente o PCB principal na parte plástica traseira. 
5. Insira o cartão SIM - a orientação está indicada no PCB (ver também capítulo 8. 

cartão SIM e sua utilização) 
Nota: A antena GSM não deve ser suportada por objetos metálicos. A antena original 
pode ser substituída por uma externa concebida para a banda GSM 900/1800 MHz e 
equipada com um conector SMA, ligado a um cabo coaxial com uma impedância de 
50 Ω, se necessário. 
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6. Ligue a entrada/saída e os cabos de potência aos terminais do comunicador. 

Potência: Ligue o adaptador de corrente fornecido aos terminais +12 V e GND (o fio 
com uma risca cinzenta destina-se ao terminal +12 V). Se for utilizada outra fonte 
abastecimento de energia, esta deve fornecer 12 V CC e uma corrente de, pelo 
menos, 500 mA. Não o ligue ainda. 

 

 

Contactos de saída do relé: Estes estão ligados aos terminais etiquetados com X1, X2 
e Y1, Y2. Cada saída está protegida pelo fusível 5 A. Exemplo: Controlo de lâmpadas por 
relé Y: 
 

 
Terminais de entrada: etiquetado como de A - D reage à (e envia um SMS) conexão 

a/desconexão do terminal GND. Exemplo: um interruptor ligado ao terminal de entrada A: 
 

 

4. Tampa de acesso à bateria de reserva GD-04A 
Em caso de falha de CA, um módulo opcional GD-04A (uma bateria de reserva dentro 

da cobertura maior) garante 12 a 24 horas de tempo de reserva. O tempo exato depende 
da força do sinal GSM (quanto mais forte for o sinal, mais baixo será o consumo do 
dispositivo). 

− O conector de 2 pinos (7) no módulo GD-04 K serve para ligação da tampa de acesso 
à bateria de reserva. 

− A bateria incorporada é carregada a partir da unidade principal e fica totalmente 
carregada em aproximadamente 72 horas.  

− O módulo de reserva abastece apenas o comunicador GD-04K e os seus relés de 
saída. No entanto, não abastece dispositivos externos ligados ao terminal + 12 V. 
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− O módulo GD-04K envia o relatório SMS “FALHA CORRENTE ELETRICA” em 
caso de falha ou desconexão da corrente, após 30 minutos, e “ABAST.DE 
ENERGIA RESTABELECIDO” quando a corrente é restabelecida, após 5 
minutos, para todos os números de telefone de serviço (ver capítulo 6. 
Definições). Ambos os textos são editáveis. 

− Se a bateria de reserva descarregar, o módulo é desligado (ambos os relés são 
desligados). Assim que a corrente é restabelecida, é recuperado o estado anterior do 
relé e a bateria de reserva é carregada. 

5. Ligação inicial 
1. Ligue o dispositivo, o LED vermelho começa a piscar para indicar que está a registar 

o módulo na rede GSM (caso contrário, verifique se a alimentação elétrica está 
ligada). 

2. O indicador LED vermelho desliga-se assim que o dispositivo se regista na rede 
GSM (geralmente, demora cerca de 1 minuto). Se continuar a piscar significa que 
existe algum problema no registo (desligue o dispositivo e verifique se o cartão SIM 
está corretamente inserido, se foi ativado e se o sinal GSM tem força suficiente). 

3. Envie o comando SMS: ESTADO a partir do seu telemóvel para o cartão SIM inserido 
no comunicador GSM. 

4. O comunicador responde por SMS do seguinte modo: STATUS: A0,B0,C0,D0,X0,Y0, 
GSM:80%, Vcc:12.1 V (que significa que todas as entradas e ambas as saídas de relé 
estão desativadas/desligadas, a força do sinal é de 80% e a voltagem é de 12,1 V). A 
velocidade de resposta depende do tráfego atual da rede GSM. Se não obtiver 
resposta, verifique se o texto " ESTADO " foi escrito corretamente e enviado para o 
número de telefone correto. 

6. Definições 
 

6.1. Configuração local utilizando um PC 

A forma mais simples de configurar o GD-04K é através do computador e do software 
GD-Link 2.1.0 (ou superior) que permite carregar, alterar e guardar as definições para 
posterior utilização. O software de programação está disponível para download gratuito 
em www.jablotron.com, na secção Para os nossos parceiros / Downloads / Software. O 
software requer o sistema operativo Windows XP ou mais recente. Siga as instruções do 
guia de instalação durante o procedimento de instalação. É gerado um atalho no ambiente 
de trabalho para o SW GD-Link 2.1.0 assim que termina o procedimento de instalação. 

O software também pode ser utilizado para atualizações de firmware e não apenas para 
configurar o módulo GD-04K. Sempre que ligado à Internet, o GD-Link versão 2.1.0 (ou 
superior) verifica se está disponível uma nova versão do GD-Link. Neste caso, é 
apresentada de imediato uma atualização (configuração opcional). O FW atual que está 
incluído no pacote GD Link também é descarregado e, assim que o GD-04K é ligado ao 
PC, é apresentada uma atualização automática. Isto garante a compatibilidade do SW 
com o PC e que o FW no transmissor GSM se encontra sempre atualizado. Também é 
possível efetuar manualmente um upgrade de FW, clicando na opção Dispositivo/Atualizar 
Firmware do ficheiro. 
 
 

http://www.jablotron.com/
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Procedimento de conexão: 

− Ligue um PC utilizando o cabo USB fornecido com o mini-conector USB (2) na placa 
principal do comunicador. 

− Inicie o SW GD-Link 2.1.0 ou 
superior. 

− De acordo com as definições, a ação 
solicitada na janela inicial pode ser 
escolhida ou o comunicador é 
automaticamente conectado. 

− Se a configuração for modificada 
offline sem um GD-04K estar 
conectado, aceda à Internet, prima o 
botão "Online" na barra de 
ferramentas superior quando a 
unidade estiver conectada. 

 
 

 Figura 2 
 

O software inclui 7 separadores:  

Utilizadores Um separador para definir até 100 utilizadores com números de telefone, 
relatórios e autorização de controlo. 

Entradas  Um separador no qual é possível configurar todos os parâmetros 
relacionados com as entradas A, B, C, D tais como o texto de controlo das 
saídas, reações, etc.  

Saídas Um separador no qual é possível configurar todos os parâmetros 
relacionados com as saídas X e Y tais como o texto de controlo das saídas, 
reações, etc. 

Definições Um separador que inclui definições avançadas do comunicador, por 
exemplo, números de telefone de serviço, saldo de créditos do cartão SIM 
pré-pago, etc. 

Textos  Um separador concebido para a edição de textos de sistema reportados 
através de SMS de acordo com os requisitos do utilizador. Por defeito, os 
textos estão em língua inglesa. 

Informação Um separador no qual estão armazenados os códigos de produção e a 
chave de registo. A chave de registo é necessária para estabelecer acesso 
remoto através do software GD-Link 2.1.0 (ou superior). 

Eventos  Apresenta um histórico de eventos com a data de criação e a origem do 
evento.  

Nota: Consulte as Sugestões para descrições detalhadas de todas as opções. Estas 
estão visíveis sempre que mover o cursor sobre qualquer parâmetro. 

6.2. Acesso remoto através de um PC 

O dispositivo GD-04K também pode ser configurado através de um PC, utilizando o 
software GD-Link 2.1.0 (ou superior) remotamente através da Internet. Para tal, é 



GD-04K - 7 - MNY51607 

necessário saber o código de registo e o número de telefone do cartão SIM utilizado no 
comunicador (figura 3). 

Utilize o botão "Internet" na barra de ferramentas superior do software para estabelecer 
uma ligação remota.  

Para estabelecer acesso remoto e definições subsequentes utilizando o SW GD-Link é 
necessário permitir uma das seguintes opções. Ver Definições → Comunicação remota e, 
aqui, configurar o GD-Link ou MyJABLOTRON (ver figura 2). 

Aviso: durante o acesso 
remoto através do SW GD-
Link 2.1.0 são utilizados 
dados GPRS, que podem ser 
carregados pelo seu 
fornecedor de GSM. Assim, 
antes de efetuar o acesso 
remoto, verifique os detalhes 
de pagamento de dados 
GPRS junto do fornecedor de 
GSM. 

A programação remota 
permite que todos os 
parâmetros sejam definidos 
como se estivesse conectado 
localmente através de um 
cabo USB.  
 Figura 3 

6.3. Configuração remota através da aplicação MyJABLOTRON 

A programação completa das opções do módulo GD-04K GSM também está disponível 
através da aplicação MyJABLOTRON. Para efetuar a configuração, vá a 
Definições → Configuração (figura 4). 

 
Figura 4 
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A aplicação web MyJABLOTRON é disponibilizada gratuitamente. O acesso a 
MyJABLOTRON (registo do dispositivo e criação de conta) pode ser efetuado pelo próprio 
utilizador ou pela empresa responsável pela instalação do módulo GD-04K. 

Procedimento de registo: 

1. Utilizando o SW GD-Link, abra as definições de comunicação remota e 
selecione o parâmetro MyJABLOTRON (ver figura 2). 

2. Vá a www.jablotron.com e escolha MyJABLOTRON. 
3. Clique no botão “Registar novo dispositivo” localizado no fundo da página. Inicia 

um novo assistente de registo. 
4. Proceda de acordo com as instruções. 

Durante o registo pode iniciar sessão numa conta existente ou pode criar uma conta 
totalmente nova. 

6.4. Configuração remota através da página Web de configuração 

O módulo GD-04K também pode ser programado com opções limitadas pela página 
Web de configuração david.jablotron.cz/gd-04/ onde pode preencher os parâmetros 
básicos e enviar essas definições para o comunicador. As opções assinaladas a vermelho 
não são suportadas pelo GD-04K. 

A página de configuração permite-lhe enviar apenas uma nova definição, mas não 
permite ler as definições atuais de um dispositivo. Por esse motivo, recomendamos-lhe 
estritamente que guarde as definições atuais prontas para serem enviadas para o GD-04K 
antes de abandonar a página Web (”Guardar as definições no seu computador para futura 
utilização -> Guardar). 

Sempre que o comunicador recebe uma nova definição, é efetuada uma REPOSIÇÃO 
das definições de fábrica e a configuração é carregada. Todas as opções de programação 
que não estejam preenchidas serão apagadas. Portanto, é sempre necessário preencher 
todas as opções solicitadas e não apenas a que se destina a ser modificada. A melhor 
forma de programar remotamente o GD-04K é utilizando o software GD-Link 2.1.0 e 
superior, ver capítulo 6.2. 

6.5. Configuração através de SMS 

As funções básicas do GD-04K também podem ser programadas por instruções SMS, 
conforme o seguinte exemplo: 

PC, ARX, heating ON, DRX, heating OFF 
em que:  

PC deve ser a palavra-passe inicial de qualquer SMS de programação (a 
palavra-passe por defeito é PC, pode ser modificada, 2-30 caracteres no 
máximo, sem diacríticos)  

, é uma vírgula que separa cada instrução ou forma de comando 
ARX É a instrução para LIGAR o relé X, seguido de uma vírgula 
ARX É a instrução para DESLIGAR o relé X, seguido de uma vírgula 

Este SMS de programação define o relé X para ser LIGADO/DESLIGADO pelos 
comandos SMS “heating ON” e “heating OFF". 

http://www.jablotron.com/
http://david.jablotron.cz/gd-04/
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É fornecida uma visão geral de todas as instruções de programação na tabela 1 (no 
final deste manual de instruções). 
Regras válidas para utilização de instruções de configuração por SMS: 
1. Se pretende enviar mais do que um SMS de programação, todos os SMS devem 

iniciar com uma palava-passe válida. 
2. É possível incluir mais instruções num SMS de programação. O dispositivo é capaz 

de gerir um “SMS longo”, o que significa que um SMS de programação pode incluir 
até 2400 caracteres sem diacríticos ou 1050 caracteres com diacríticos.  

3. Qualquer instrução deve ser separada por uma vírgula e não deve ser colocada 
nenhuma no final do comando de instrução. 

4. Os espaços no SMS de programação são ignorados exceto os espaços nos textos 
programados. 
5. Sempre que um SMS de programação é recebido e processado, o comunicador 

GSM responde com PROGRAMACAO OK (este texto pode ser editado). 
6. Se o comunicador GSM detetar um erro de sintaxe, responde com ERRO DE 

PROGRAMACAO (este texto pode ser editado) e encaminha novamente a 
sintaxe inválida para o remetente. Todas as instruções válidas são cumpridas e 
as partes não reconhecidas dos textos são ignoradas. 

7. Letras maiúsculas e minúsculas são tratadas da mesma forma. 
8. Os diacríticos também não são reconhecidos. 

9. Após receber um SMS de programação, o GD-04K desliga ambos os relés (X e Y). 

7. Controlo remoto 
 

7.1. Controlo remoto de relé utilizando a aplicação MyJABLOTRON 

A aplicação web chamada MyJABLOTRON assegura-lhe máximo conforto no controlo 
dos aparelhos do seu PC, tablet ou smartphone. Para smartphones equipados com 
sistema operativo iOS (iPhone), Android ou Windows Phone, está disponível uma 
aplicação inteligente chamada MyJABLOTRON. 
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Graças a esta aplicação o utilizador pode controlar as saídas, verificar os seus estados e 

também verificar os estados das entradas, explorar o histórico e gerir totalmente o 
dispositivo de forma remota. Qualquer ação efetuada pelo MyJABLOTRON é confirmada 
imediatamente para que o utilizador tenha feedback imediato sobre a correta execução do 
comando. Através de MyJABLOTRON o acesso ao módulo GD-04K pode ser partilhado 
com outros utilizadores predefinidos. 

Nota: É necessário configurar o módulo GSM e o seu registo em MyJABLOTRON para 
poder aceder ao mesmo através da aplicação (ver capítulo 6.3). 
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7.2. Controlo remoto de relé através de instruções por SMS 

É possível personalizar os comandos de texto para controlo (LIGAR/DESLIGAR) das 
saídas por SMS. Podem ser utilizados até 30 caracteres. Os textos predefinidos podem 
ser utilizados como comandos sob as seguintes condições: 
− O comando SMS não contém uma palavra-passe e deve corresponder exatamente ao 

texto predefinido. Letras maiúsculas e minúsculas são tratadas da mesma forma. 
− Com o software GD-Link 2.1.0 (ou superior) pode definir a utilização para SMS e para 

chamada a uma central automática remota para cada relé quer possa ser controlado 
por qualquer pessoa ou apenas por números autorizados gravados no dispositivo.  
É possível atribuir uma autorização especialmente para SMS e acesso telefónico para 
cada número de telefone numa lista comum. 

− Múltiplos comandos de SMS podem ser escritos num SMS, os comandos são 
separados por uma vírgula.  

− Exemplo: HEATING ON, LIGHTS OFF, ESTADO 
− O comunicador confirma o processamento do comando através de um SMS de 

confirmação. 
− Um SMS não reconhecido pode ser encaminhado para o número de serviço (ver 

Definições). 
− Ao utilizar um gateway para SMS, um SMS pode ter outro texto adicionado ao 

comando pretendido. Para tal é necessário marcar o início do comando com o símbolo 
% e terminar com %%. Por exemplo, um SMS com o texto: www: %heating on%% -- 
SMS enviado pelo seu fornecedor de Internet. - é processado pelo comunicador 
como o comando: heating on. 

7.3. Controlo remoto do relé por acesso telefónico 

É possível definir números de telefone para controlar relés de saída por acesso 
telefónico. Se este número autorizado ligar (chamar), o relé reage da seguinte forma: 
− Se o relé tiver um tempo de ligação limitado predefinido (reação por impulso), ao 

ocorrer o acesso telefónico, este liga-se por esse período de tempo. Se o tempo de 
ligação estiver definido para zero, o acesso telefónico liga-o até que seja de novo 
acedido telefonicamente. Depois, o relé desliga-se (ou pode também ser desligado 
através do envio de um SMS com um comando concebido para desligar). 

− Com o software GD-Link 2.1.0 (ou superior) pode definir a utilização para SMS e para 
chamada a uma central automática remota para cada relé quer possa ser controlado 
por qualquer pessoa ou apenas por números autorizados gravados no dispositivo. É 
possível atribuir uma autorização especialmente para SMS e acesso telefónico para 
cada número de telefone numa lista comum. 

− Se esta opção estiver ativada é possível controlar ambos os relés através de até 100 
números de telefone. 

− Pode definir o número máximo de utilizações para cada número de telefone. Assim 
que for atingido um limite predefinido, o número de telefone não pode mais ser 
utilizado para controlo. 

− O controlo por acesso telefónico só pode ser efetuado por números de telefone 
identificados (o número de telefone não pode estar não identificado). 

− Pode definir o envio de um SMS sempre que o relé tenha sido controlado por acesso 
telefónico. 
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8. Cartão SIM e sua utilização 
− É possível utilizar um cartão SIM normal 2G de qualquer fornecedor. Quando é 

necessário acesso remoto através do SW GD-Link ou gestão através da aplicação 
MyJABLOTRON, solicite ao seu distribuidor Jablotron autorizado que lhe recomende 
um cartão SIM fiável com um tarifário de dados adequado. 

− Antes de iniciar a utilização do cartão SIM com o comunicador GSM, verifique a 
funcionalidade do cartão SIM no seu telemóvel, efetuando uma chamada (não apenas 
marcando o número) e enviando um SMS. 

− Desative o pedido de código PIN no cartão SIM ou predefina o código PIN para 1234. 
− Verifique a força do sinal GSM no local de instalação. 

Não é recomendável a utilização de cartões SIM pré-pagos, uma vez que isto 
aumenta o risco de falha devido a esgotamento ou expiração da validade dos créditos. 

Se decidir utilizar um cartão SIM pré-pago, o dispositivo pode verificar automaticamente 
o saldo de créditos. O comunicador verifica (com uma frequência predefinida) o saldo de 
créditos e se este for inferior ao mínimo predefinido, o extrato é encaminhado para o 
número de telefone de serviço. Para um correto funcionamento, deve ser definido de 
acordo com os parâmetros fornecidos pelo seu fornecedor de GSM. A configuração é 
efetuada através da instrução:  

PC, CRD, xxxx, dd, hhh, pp 
em que:   

PC é a palavra-passe de programação 
CRD é o comando para obtenção do saldo de créditos 
xxxx é o comando USSD para solicitar o saldo de créditos, depende do 

fornecedor de GSM 
dd é a frequência com a qual o saldo de créditos é verificado (em dias) 
hhh é o saldo mínimo 
pp é a posição da informação sobre crédito no texto da resposta do fornecedor 

de GSM 

Exemplo: Para verificar um saldo mínimo de 30 EUR, uma vez por semana, defina da 
seguinte forma: 

PC, CRD, *104*#, 7, 30, 1 

Para verificar o saldo de créditos atual, utilize o comando SMS: 

PC, CRD 

Para apagar a verificação automática de saldo, programe todas as opções para 0, do 
seguinte modo: 

PC, CRD, *104*#, 0, 0, 0 

Aviso: Os exemplos aqui mencionados para verificação de saldo de créditos podem não 
funcionar se o fornecedor de GSM modificar o seu formato. Verifique o modo como pode 
solicitar um saldo de créditos e em que formato o fornecedor de GSM responde ao pedido. 
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9. Reposição de fábrica 
Pode ser efetuada remotamente através da instrução por SMS PC, RST, em que PC é a 

palavra-chave de programação - ver tabela 1. 
Opcionalmente, poderá efetuá-la utilizando o jumper de RESET (localizado junto ao 

suporte de cartão SIM). 
− Desligue o dispositivo (também a tampa de acesso à bateria de reserva, se utilizada). 
− Coloque o jumper nos pinos de RESET 
− Ligue o dispositivo (o LED verde começa a piscar) e  
− Aguarde até que o LED permaneça fixo (após aproximadamente 5 segundos) e, em 

seguida, remova o jumper dos pinos de reinicialização.  
Sempre que é efetuada uma reinicialização, todas as definições são apagadas, incluindo 

números de telefone e textos. 

10. Especificações técnicas 
Potência 10.5 ÷ 15 V CC 
Consumo em modo de espera aprox. 25 mA (+17 mA por relé) 
Consumo máximo do dispositivo durante comunicação GSM 200 mA 
Banda E-GSM para operação do módulo GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
Potência de saída GSM RF  2 W para GSM 850 / 900  
 1 W para GSM 1800 / 1900 
Acionamento de entradas A, B, C, D conexão a GND 
Cargas de saída X e Y: 

- carga resistiva  máx. 2.5 A / 250 V CA 
- indutivo (capacitivo), carga lâmpada máx. 0.5 A / 250 V CA 

Segurança EN 60950-1 
EMC   EN 301489-7, EN 55022 e EN 61000-6-3 
Emissões rádio  ETSI EN 301511 
Ambiente de funcionamento  II. Interior geral (-10 °C a +40 °C) 
Dimensões (sem antena): 76 x 110 x 33 mm 
Conexão antena GSM através de conector SMA 
 

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da: 
Diretiva RTTE 1999/5/EC, 2011/65/EU, quanto utilizado para a finalidade 
pretendida. O original da avaliação de conformidade pode ser consultado 
em www.jablotron.com, secção de Apoio Técnico. 
 
Nota: Embora este produto não contenha materiais perigosos 
sugerimos que devolva o produto ao comerciante ou diretamente ao 
fabricante após a sua utilização.  
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11. Tabela 1 – Visão geral das instruções de programação SMS 
Um SMS de programação deve sempre iniciar com a palavra-passe (ver 6.4). 
Exemplo: PC, ARX, heating ON, DRX, heating OFF 
 

Finalidade/funç
ão Instrução Descrição Definições 

de fábrica 
Controlo de relé X e Y 

SMS para ligar 
relé 

ARX, xxx..x Para o relé Y introduza ARY, 
xxx..x = texto até 30 caracteres,  
Apague o texto, introduzindo ARX,  
Exemplo: ARY,ventilation ON  

Nenhum 

SMS para 
desligar relé 

DRX, xxx..x Para o relé Y introduza DRY, 
xxx..x = texto até 30 caracteres,  
Apague texto, introduzindo DRX,  
Exemplo: DRY, ventilation OFF  

Nenhum 

Período de 
ativação de relé 

TMX, t..t Para o relé Y, introduza TMY, t..t = 
tempo de ativação em segundos 
ou minutos (m) ou horas (h) de 1 a 
10 horas (3600 = 60 m = 1 h).  
Quando o tempo é definido, o relé 
começa a funcionar como um 
interruptor de tempo, ativado 
através de SMS de ligação ou 
acesso telefónico e desativado ao 
ser atingido o tempo limite ou 
através de SMS de desativação. 
Quando o tempo é definido para 
0, o relé funciona como contacto 
de mudança de modo: on, off, on, 
… 
Exemplo: TMX, 777123456, 5m 

0  
(sem limite) 

Números de 
telefone 
autorizados 
para controlo de 
relé 

ADX, x..x,x..x  Para o relé Y, introduza ADY, x..x 
= núm. de telefone, é possível 
adicionar até 100 números de 
telefone (numa única instrução ou 
gradualmente). Os números são 
adicionados à lista de números 
autorizados.  
Exemplo: adicione novos números 
para o controlo do relé X: 
ADX, 777123456, +420608503211 

Nenhum 

Números de 
telefone 
autorizados 
para controlo de 
relé com 
validade 
limitada 

LDX, x..x,n, 
x..x,n 

Para o relé Y, introduza LDY, x..x, 
n, sendo que:  
x..x = núm. de telefone (podem 
ser adicionados até 100 nº. de 
telefone), os números são 
adicionados à lista de números 
autorizados,  

Nenhum 



GD-04K - 15 - MNY51607 

n = limite do número de chamadas 
(1 a 99). Ao exceder o limite, o 
número é removido da lista e 
reporta, através de SMS para o 
número de serviço, a mensagem 
"número apagado".  
Exemplo: adicione os números para 
o controlo do relé X para um máximo 
de 31 chamadas: LDX, 777123457, 
31 

Apagar 
números de 
telefone 
autorizados 
para controlo de 
relé 

EDX, x..x, x..x  Para o relé Y, introduza EDY, x..x 
= núm. de telefone (podem ser 
apagados até 100 números).  
Exemplo: apagar número de 
telefone para relé X controlado 
através de acesso telefónico: 
EDX, 777123457 

Nenhum 

Relatório SMS iniciado por acionamento das entradas A – D 
Texto de 
ativação de 
entrada 

ATA, xx..x Para a entrada B introduza ATB 
etc., xxx..x = texto até 30 
caracteres  
Para apagar texto: ATA , , (sem 
texto = nenhum relatório de 
ativação) 
Exemplo: ATC, heating on 

A1,  
B1,  
C1,  
D1 

Texto de 
desativação de 
entrada 

DTA, xx..x Para a entrada B introduza DTB 
etc., xxx..x = texto até 30 
caracteres  
Para apagar texto, introduza: DTA 
, , (sem texto = nenhum relatório 
de desativação) 
Exemplo: DTC, heating off  

A0,  
B0,  
C0,  
D0 

Números de 
telefone para 
relatórios de 
entrada 

TNA, x..x, x..x Para a entrada B, introduza TNB, 
etc., x..x = núm. de telefone, até 
100 para cada entrada. Todos os 
números previamente 
armazenados são apagados.  
Para apagar todos os números da 
entrada, introduza: TNA,., 
Exemplo: TND, 777123456, 
608123456, 775145522 configura o 
GD-04K para reportar eventos da 
entrada D a 2 números 

Nenhum 

Entrada – 
chamadas de 
evento 

DNA, n Para a entrada B, introduza DNB 
etc., n = 1 (ON), 0 (OFF). Se 
definido para ON, todos os 
relatórios SMS são seguidos de 
uma chamada. 
Exemplo: DND, 1  

Desativado 
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Outras funções 
Nova palavra-
passe de 
programação 

NPC, xx…x xx…x = nova palavra-passe de 
programação, de 2 a 30 
caracteres 
Exemplo: NPC, MARTIN27 

PC 

SMS para obter 
estado GD-
04K – alteração 
de texto 

STS, xx..x xxx..x = texto, até 30 caracteres* 
Exemplo: STS, HOW ARE YOU 

ESTADO 

Números de 
telefone de 
serviço 

STN, x..x, x..x xxx..x = nº. de telefone, podem 
ser definidos até 2 números, os 
números definidos anteriormente 
são apagados. Os números de 
serviço são utilizados para 
reportar avarias: 
FALHA CORRENTE ELETRICA / 
ABAST.DE ENERGIA 
RESTABELECIDO 
GSM RESTABELECIDA (sinal de 
recuperação de GSM) 
Outros eventos - ver Funções 
opcionais 
Para apagar o número de serviço: 
STN,., 

Nenhum 

Funções 
opcionais 

DIP,a,b,c,d,e,f,g Os valores dos parâmetros a a f 
podem ser: 1=ON, 0=OFF, 
x=inalterado. Descrição dos 
parâmetros: 
a Encaminha SMS não 

reconhecidos para o número 
de serviço 

b Chamadas periódicas para o 
número de serviço a cada 24 
horas (a partir do momento 
em que é definido) 

c Encaminha todos os SMS 
para o número de serviço 

d Máx. 10 SMS num período de 
15 minutos (todos os pedidos 
de SMS subsequentes 
ignorados durante 1 hora) 

e Relatório SMS de controlo de 
relé por acesso telefónico 

f Relatório SMS de controlo de 
relé por SMS (ex.: "heating 
OFF" OK 

g Não utilizado (introduza 
sempre 0) 

Exemplo: DIP,1,x,x,x,x,1,x 

0000000 
Todos 

desativados 
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Reinicialização 
do módulo de 
GSM 

GSM O GD-04K irá terminar sessão e, 
em seguida, registar-se na rede 
GSM. Isto pode ser útil depois de 
um cartão SIM bloqueado ter sido 
desbloqueado. A reinicialização 
também é acionada ao conectar 
brevemente o jumper de RESET 
enquanto o GD-04K está a ser 
ligado. 

 

Informação 
sobre o 
comunicador 

PC DINFO O módulo devolve um SMS com 
informação sobre HW, FW, chave 
de registo, força do sinal GSM e 
também IMEI. 

 

Reinicialização RST Reponha as definições de fábrica 
do GD-04K - pode também ser 
efetuado conectando o jumper de 
RESET durante a ligação - 
(desconecte o jumper após aprox. 
5 segundos) 

 

 
NOTAS: 
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