
CODITEL 
Bruksanvisning 
 
 
 
 
 
 
CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til 
å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon.  
 
VIKTIG: 
 

Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende 
sikkerhetsinstrukser: 
 
Enheten må kun installeres av en kvalifisert person. 
Enheten må kun tilkobles og brukes med standardiserte elektriske systemer. 
Etter installasjonen er det viktig å montere avdekking/kapsling på enheten for å     
forhindre kontakt med strømførende deler. 
Ikke bruk enheten til andre formål enn beskrevet. 
Enheten skal monteres i et lukket elektrisk skap for maksimal beskyttelse. 
En all-polig bryter/sikring skal være forankoblet den elektriske kretsen. 
Det bør med fordel moneteres et overspenningsvern. 
Følg nøye koblingsskjema for tilkobling av enheten. 
Sørg for at nettspenning ikke er tilkoblet før du starter installasjonen. 
Nettspenning må ikke tilkobles i tilfelle synlige feil på enheten. 
GSM-enheten kan forårsake forstyrrelser i utstyr som ikke er skjermet for 
radiofrekvenssignaler (medisinsk utstyr, pacemaker, høreapparater, etc.) 
Utbedring av feil på denne enheten må kun utføres av godkjent 
elektroinstallatør. 
Enheten er ment for bruk i omgivelser med overspenningskategori III og 
forurensingsgrad 2, i henhold til EN 60730-1. 
 
 
 

BESKRIVELSE AV LED-STATUS 
 

Driftsstatusen blir indikert med flerfarget LED: 
AV: Enheten er ikke tilkoblet 
BLINKENDE RØD: SIM er ikke satt inn eller pinkode er aktivert 
FAST RØD: Ingen GSM-signalmottak 
FAST GRØNN: Starter systemet/nettverkssøk 
BLINKENDE GRØNN: Tilkoblet et GSM-nett  
RASK BLINKENDE GRØNN: Innkommende kommando (anrop eller SMS) 
BLINKENDE RØD/GRØNN: Programmeringsmodus aktivert 
RASK BLINKENDE RØD: Feil på modem eller enhet (hvis blinkingen vedvarer) 
Info: blinking = 1 blink i sekundet  
            Rask blinking = 5 blink i sekundet 
 
 



INSTALLASJON 
 

Klargjøring av SIM-kort. PIN-kode beskyttelse må være slått av (dette utføres 
på mobiltelefonen) før SIM-kortet installeres i enheten.  
 
Fjern SIM-kortholderdekslet med en skrutrekker. 
 

 
 
 
Sett SIM-kortet inn i kortsporet (press-press type) med “skråsiden” først inn mot 
venstre.  
NB: Sørg for at enheten ikke er tilkoblet nettspening før installering av SIM-kort. 
 
Sett SIM-kortholderdekslet på plass. 
 
Skru fast den medfølgende antennen i SMA-F kontakten på undersiden av 
enheten. 
NB. I tilfelle dårlig signaldekning, er det mulig å bytte den medfølgende 
antennen med en annen type med 3 meter kabel (tilbehør, bestilles separat) 
(v.nr. VE269700). Sørg for at enheten ikke er tilkoblet nettspenning før utskifting 
av antenne. 
 
Koble til spenningstilførsel og last som vist i figuren under.  
 
 

 
 
 
 
Etter at nettspenning har blitt tilkoblet, vil LED lyse fast grønn i ca. 30 sekunder 
og deretter blinke grønn 1 gang pr. sekund. Dette betyr at enheten har korrekt 
GSM signalmottak. I tilfelle LED ikke lyser som beskrevet over, se “Beskrivelse 
av LED-status”. 



PROGRAMMERING/FUNKSJONER 

 
 
LAGRE ADMINISTRATOR (ADMIN) –NUMMER 
 

For sikker drift av enheten er det nødvendig tildele et admin-nummer som har 
full kontrol over enhetens funksjoner. 
Hold funksjonsknappen på enheten inne i 5 sekunder til LED begynner å blinke 
rød/grønn. Ring fra det nummeret som du ønsker å bruke som administrator. 
Du vil motta en sms-melding med bekreftelse på at nummeret er aktivert. 
 
 
 
ADMINISTRERING AV BRUKER-NUMMER 
 

Lagre/slette bruker-nummer. 
Du kan lagre inntil 100 brukere (telefonnummer) som kan aktivere releutgangen 
ved hjelp av anrop eller sms-melding. 
Det er to måter å lagre et bruker-nummer: 
 
via anrop 
Hold funksjonsknappen på enheten inne i 5 sekunder til LED begynner å blinke 
rød/grønn. Ring fra det ønskede nummeret. Dette nummeret vil nå bli lagt inn 
som bruker. Hvis nummeret allerede er lagret, vil det bli slettet. Oppringer vil 
motta en bekreftelse via sms-melding. 
 
via SMS (kun admin) 
admin-nummeret kan til enhver tid legge til eller fjerne bruker-nummer ved å 
sende følgende sms-kommando: 
                        USERADD (mellomrom) [nummeret som skal legges til] 
                        USERDEL (mellomrom) [nummeret som skal fjernes] 
            (f.eks. USERADD 95959595). 
 
Endre admin-nummer (kun admin). 
Admin-nummeret kan endres ved å sende følgende sms-kommando: 
            ADMIN [nytt admin-nummer] 
(f.eks. ADMIN 95959595). 
 
Det nye admin-nummeret vil motta en bekreftelse via sms-melding. 
NB: I tilfelle du mister admin-nummeret, er det kun mulig å endre det ved å 
foreta en “reset” av enheten. Alle nummer og innstillinger vil bli slettet. For å 
unngå manuelt oppsett av alle bruker-nummer, se “Administrering av SIM-kort”. 
 
 
 
ADMINISTRERING AV SIM-KORT 
(kun admin) 
 

Alle telefonnummer er lagret i enheten, d.v.s. i tilfelle en “reset” vil alle brukere 
og admin bli slettet. For å unngå manuelt oppsett av alle brukere, kan du ta en 
sikkerhetskopi ved hjelp av følgende sms-kommando: 
            STORE oppretter en kopi av alle bruker-nummer på SIM. 



            RESTORE gjennoppretter alle lagrede bruker-nummer på SIM. 
Det anbefales å ta en sikkerhetskopi når alle bruker-nummer er tildelt/lagret. 
 
 
 
VISE LAGREDE BRUKER-NUMMER 
(kun admin) 
 

Du kan få en oversikt over lagrede bruker-nummer (lagret i blokker på 8) ved å 
taste følgende sms-kommando: 
            USERVIEW (mellomrom) [minnelokasjon]: 
F.eks. kommando - USERVIEW 2 - vil vise alle nummer som er lagret i 
minnelokasjon 2. 
 
 
 
AKTIVERING AV RELEUTGANG 
 

Det er mulig å aktivere releutgangen på følgende måte: 
− Trykke på funksjonsknappen i fronten på enheten. 
− Anrop fra et lagret nummer. 
− SMS-melding fra et lagret nummer (uten passord) eller et ulagret nummer 
(med passord). 
 
Aktivering av releutgang via sms-melding 
Det er mulig å aktivere releutgangen med følgende sms-kommando: 
            OUT [releutgangsfunksjon][funksjonens varighet][tidsberegning], 
Tilgjenglige verdier:  
− [releutgangsfunksjon] → ON eller OFF F 
− [funksjonens varighet] → maks. (232 -1) sekunder (valgfritt parameter) 
− [tidsberegning] → s sekunder, m minutter, h timer (valgfritt parameter) 
 
Eksempel:  
OUT ON - releutgang på  
OUT ON 10 s – releutgang på i 10 sekunder  
 
 
 
OPPSETT AV SMS-MELDING 
 

Oppsettet for alle kommandoer er: 
[passord] [mellomrom] [kommando] [mellomrom] [parameter1] 
[mellomrom]…[parameter2] 
 
Forklaring: 
[passord]: Tallbasert passord med maks. 8 tall.  
[mellomrom]: ett eller flere tegn avstand. 
[kommando]: kommando som gjennkjennes av enheten. 
[parameter..]: serie parametere som er aktuelle for kommando. 
“Passord” kan utelates hvis kommando blir sendt fra et lagret nummer. 
Noen kommandoer kan kun sendes fra admin-nummer. 
 



 
Flere kommandoer kan sendes i samme sms-melding (standard melding=160 
tegn). Oppsettet på mottak av tilbakemelding på en kommando er lignende 
selve kommandoen, med “=” tegn i tillegg som indikerer gjeldende status.  
Eksempel: 
            OUTKEY BLOCK → OUTKEY=BLOCK 
 
 
 
OPPSETT AV FUNKSJONSKNAPP 
(kun admin) 
 

Et kort trykk på funksjonsknappen  i front av enheten tillater styring av 
releutgang. 
For å definere funksjon, bruk følgende kommando: 
            OUTKEY (mellomrom) [funksjon]  - Følgende funksjoner kan velges: 
− RING → tilsvarer samme funksjon som ved et anrop. 
− TOGGLE → fungerer som en av/på knapp (bistabil). 
− BLOCK → deaktiverer knappen (du har ingen tilgang til 
programmeringsmodus når denne funksjonen er valgt.  
Standardfunksjon er “RING” 
 
 
 
AKTIVERE/DEAKTIVERE KONTROLL AV ANROP 
(kun admin) 
 

Det er mulig å midlertidig slå av kontroll av anropsnummer. På denne måten 
kan hvem som helst aktivere releutgangen med anrop.  
Kommando: 
            RINGCONTROL [status] – med status menes følgende verdier: 
− ON → kontrollerer at alle anrop er godkjente/lagrede bruker-nummer.  
− OFF → kontroll av anrop er deaktivert. 
 
 
 
AKTIVERE/DEAKTIVERE BEKREFTELSE TIL BRUKER 
(kun admin) 
 

Anrop 
Ved aktivering av releutgang via anrop, er det mulig for brukere å motta 
bekreftelser via sms-melding med følgende kommando: 
            RINGRISP [status] – med status menes følgende verdier: 
− ON → bruker mottar bekreftelser via sms-melding. 
− OFF → ingen bekreftelser blir sendt til bruker. 
 
SMS 
Ved aktivering av releutgang via sms, er det mulig for brukere å motta 
bekreftelser via sms-melding med følgende kommando: 
            OUTRISP [status]  – med status menes følgende verdier: 
− ON → bruker mottar bekreftelser via sms-melding. 
− OFF → ingen bekreftelser blir sendt til bruker. 



INNSTILLING AV RELEUTGANG 
(kun admin) 
 

Det er mulig å sette opp ønsket funksjon for releutgangen ved anrop med 
følgende sms-kommando: 
            OUTRING [releutgangsfunksjon] [funksjonens varighet] [tidsberegning] – 
de forskjellige parametere kan settes opp med følgende verdier:  
− [releutgangsfunksjon] → ON, OFF, TOGGLE, DISABLE. 
− [funksjonens varighet] → maks. (232 -1) sekunder (valgfritt parameter). 
− [tidsberegning] → s sekunder, m minutter, h timer (valgfritt parameter). 
 
Eksempel: 
            OUTRING ON                      Ved anrop, aktiveres releutgangen. 
            OUTRING OFF 10 S            Ved anrop, deaktiveres releutgangen i 10 
 sekunder.   
 
 
 
VISE STATUS PÅ RELEUTGANG OG INNSTILLINGER 
 

Det er mulig å motta en oversikt over gjeldende innstillinger ved å sende 
følgende sms-kommando: 
            OUTINFO 
Eksempel på tilbakemelding: 
OUT=ON OUTRING=ON 5 S OUTRISP=ON RINGRISP=OFF 
OUTKEY=TOGGLE E 
 
 
 
ENDRE NAVN PÅ RELEUTGANG 
(kun admin) 
 

Det er mulig å endre navnet på releutgangen med følgende sms-kommando: 
            OUTTXT [nytt navn] 
Eksempel: 
OUTTXT porta          navnet er endret fra “OUT” til “PORTA” 
Navnet kan inneholde maks. 10 tegn uten mellomrom. For å tilbakestille til 
opprinelig navn, send en sms-kommando - OUTTXT NO. 
 
 
 
AKTIVERE VIDERESENDINGSFUNKSJON 
(kun admin) 
 

Det er mulig å motta sms-melding i tillfelle et ukjent nummer prøver å sende 
sms-kommando til enheten. 
Send følgende sms-kommando: 
            FORWARD [tlf.nummer] 
Eksempel: 
FORWARD +4792929292 
 
 



Denne funksjonen er aktivet fra fabrikk med administrator som standard 
mottager av meldinger. 
FORWARD OFF deaktiverer denne funksjonen. 
SMS-melding fra enheten starter med “FW: ”. 
 
 
 
ENDRE PASSORD 
(kun admin) 
 

Det er mulig å endre passordbeskyttelsen i enheten med følgende sms-
kommando: 
            PASS [nytt passord (maks 8 tall)] 
Eksempel: 
PASS 11223344 
 
 
 
TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINSTILLINGER: 
 

Tilbakestilling av enheten sletter alle data og innstillinger som er lagret og 
aktiverer standard innstillinger fra fabrikk.  
Tilbakestilling utføres på følgende måte: 
Koble enheten til nettspenning og umiddelbart trykk på funksjonsknappen på 
enheten 2-3 ganger (denne operasjonen må utføre i løpet av 3 sekunder etter at 
enheten er tilkoblet nettspenning). LED for releutgang vil blinke i noen 
sekunder. 
 

Standard instillinger: 
 

Passord – 12345678 
Releutgang –  Av 
ADMIN nummer – Udefinert  
USER – Udefinert   
Anropskontroll – På 
Automatisk anropssvarer – Av 
Aktivering via sms-kommando – På 
Videresend ukjent SMS – På 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 
 

Driftsspenning: 230 V ac (-10% ÷ +10%) 50Hz 
Eget forbruk: 30mA max 
Tilkobling: Ledning med maks. 6 mm2 tverrsnitt. 
Utgang: 
            Bistabilt rele med vekselkontakt 
            Bryteevne: 8(5)A / 250V ac  
            Rød LED for indikasjon av funksjonsstatus 
Signalstatus: 
            Flerfarget grønn/rød LED 
GSM Qual Band modul (900-950-1800-1900 MHz) 
SMA-F kontakt for ekstern antenne (inkludert i esken) 
Du kan lagre inntil 100 nummer 
Omgivelsestemperatur:  0 ÷ 50 ° C 
Luftfuktighet: 10 ÷ 90% ikke-kondenserende 
Lagringstemperatur: -10 ÷ +65°C 
Kapsling: IP40 
Beskyttelsesklasse: II 
Størrelse: 4 DIN moduler 
 
 
DIMENSJONER: 
 

 
 
 
STANDARD: 
I henhold til EU direktivet: 
1999/5/EC R&TTE 
I henold til “harmonised standards”: 
EN 60950-1 
EN 301489-1, EN 301489-7 

 

 


