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1. Yleistä 

 
Celotron Centro on täysin Suomalainen, monikäyttöinen etäohjausjärjestelmä,  johon voidaan kytkeä  
- valvontoja (esim. murto-, palo-, lämpötila – ym. hälytys) sekä  
- sähkölaitteiden etäohjauksia (esim. lämmitys tai valaistus). 
- maksuton soitto-ohjaus* (sähkötoiminen ovi/portti tai esim. valaistus ym.) 
 
Celotron Centro soveltuu myös GSM siirtolaitteeksi esim. olemassa oleviin hälytys- tai valvontajärjestelmiin. 
 
GSM Gate toiminto* (sähkölaitteen aktivointi maksuttomalla puhelinsoitolla) tapahtuu normaalilla puhelinsoitolla. 
Laitteen ohjelmointi sekä muut ohjaukset ja valvonnat suoritetaan tekstiviesteillä.  
 
Laitteen toiminta perustuu GSM-modeemin avulla tapahtuvaan kommunikointiin – kiinteätä puhelinlinjaa ei tarvita, ainostaan GSM-
liittymä/SIM-kortti, joka asennetaan laitteeseen. 

*lisävaruste RU-04 kortilla 

2.  Pakkauksen sisältö 

 
Celotron Centro laitepakkaus sisältää seuraavat osat: 

 Keskusyksikkö + virtajohto jossa sulakepesä & 2,5A sulake 

 Antenni 

 Käyttöohjeet 

 Pientarvikepussi 

Erillisenä lisävarusteena saatavissa:  virtalähde 230V/14V              

3.  SIM-kortin asennus 

 
Ennen SIM-kortin asentamista, on varmistettava seuraavat asiat. 
 

1. Laitteessa ei  ole käyttösähköt päällä. 
2. PIN-koodi kysely on pois käytöstä 
3. SIM kortti on tyhjä 
 

Käyttösähköjen on oltava pois kytkettyinä, koska laite suorittaa SIM-kortin asennuksen jälkeen ohjelmallisen alustuksen GSM-
modeemiin. 

PIN-koodin kysely ohjelmoitava pois käytöstä matkapuhelimella. Kun PIN-koodin kysely on pois käytöstä, laite palaa 
automaattisesti käyttökuntoon (samaan tilaan kuin katkon alkaessa) täydellisen sähkökatkon  jälkeen.  

 
SIM-kortin pidike on laitteen antennin puoleisessa päädyssä.  
 

1. Paina ohuella esineellä pientä pyöreää painiketta, jolloin kortin pidike tulee esiin.  
2. Vedä pidike ulos ja aseta kortti pidikkeeseen.  
3. Paina pidike paikalleen. 
4. Kytke virrat laitteeseen. 
5. voit nyt aloittaa ohjelmoimaan asetuksia. 

 

4.    Toiminnot, järjestelmän käyttöönotto ja ohjelmointi 

 

Kaikki asetukset laitteeseen tehdään tekstiviesteillä ns. PÄÄNUMEROSTA      

(Huom. isoilla tai pienillä kirjaimilla ei ole laitteen ohjelmoinnin / käytön kannalta merkitystä) 

 

Centrossa on neljä eri toimintoaluetta: 
- oven/portin (tai muun sähkölaitteen) ohjaus maksuttomalla puhelinsoitolla (lisärelekortilla) 
- hälytykset ja valvonnat tekstiviesteinä 
- hälytykset ja valvonnat äänisoitolla 
- sähkölaitteiden/releiden ohjaus tekstiviesteillä 
 

  4.1   Päänumero 
 

Päänumeron ohjelmointi tapahtuu käskyllä: 
 
##PÄÄNUMERO n           esim.     ##PÄÄNUMERO  040111222      
 
Päänumeron poisto:        ##PÄÄNUMERO 0                Kaikki asetukset tehdään siis tesktiviesteillä, päänumerosta. 
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(huom. päänumeroon tulee aina kaikki hälytykset ja päänumerosta voi myös suorittaa kaikki ohjaukset, sitä ei tarvitse 
erikseen enää lisätä muihin toimintoihin !) 

 
Mikäli ohjauskäsky tai ohjelmointikäsky on virheellinen, 
laite vastaa viestillä ”virheellinen ohjaus” tai  ”virheellinen ohjelmointi”.  
 
GSM kentän voimakkuuden tarkistus tapahtuu viestillä:       #KENTTÄ?       (lukeman tulee olla välillä 35 - 99) 

 

4.2   Soitto-ohjauksella (maksuton soitto) ohjattavat releet  (lisävaruste) 

 

GSM Gate toiminto – ohjaus maksuttomalla soitolla. Releen toiminta on joko aukeava tai sulkeutuva riippuen tekstiviestillä 
aikaisemmin samaisen releen ohjatusta tilasta.  Toiminto toimii seuraavalla ohjausreleellä: 
 

RE1 230 V / AC     sulkeutuva tai avautuva (NO / NC),  pulssi 2 sek. 

 

Pulssinpituus voidaan määrittää tekstiviestillä esim.   ##pulssipituus 10 (soitettaessa rele1 vaihtaa tilaa 10 minuutiksi) 

 

4.3   Numeroiden lisääminen valvontoihin- ja ohjauksiin  ( max 3 numeroa / toiminto ) 
 
SISÄÄNTULOT: Yksittäin:  ##IN1  040123456  tai useampi kerralla:  ##IN1 040123456,040223457,050123456 

 

LÄHDÖT: Huom. kaikkiin releisiin menee samat numerot yhdellä komennolla:  

 

Yksittäin:  ##RE 040123456    tai useampi kerralla:    ##RE 050123456,044123456,040012345 
 
Näillä numeroilla on RELEIDEN käyttöoikeus 
 
Huom!  Jos numeroita on useampi, ei pilkun (,) jälkeen tule sanaväliä. 
 
Käyttäjiä/numeroita voi PÄÄNUMERON  lisäksi olla maks. 3 eri numeroa ja yhden numeron maksimipituus on 15 merkkiä. 
Numeroissa ei käytetä +358… maatunnusta. 

                 

Kaikkien numeroiden poistaminen sisääntuloista tapahtuu aina sisääntulon nimellä (IN1,IN2,IN3 tai IN4) 
 
       Esim     ##IN1  0    

 

4.4     Tekstiviestillä ohjattavat releet 

 

Tekstiviesteillä ohjattava, laitteessa vakiona oleva rele (sähkölaite päälle/pois) on nimetty tehdasasetuksina seuraavasti: 

RE5       (Tällä potentiaalivapaalla kärjellä voi ohjata korkeintaan 50V dc jännitettä ja max 10A) 

   
  HUOM: jos haluat käyttää tätä relettä ohjaamaan automaattisesti torvea (murtohälytys) niin nimeä se:  ##RE5#SIREENI  
  (Hälytys tilanteessa sireeni huutaa noin 3 min.) 
 
  HUOM: Lisävarusteena myytävän RU-04 relekortin releet vastaavasti ovat: RE1,RE2,RE3 ja RE4 joista RE1 = soitto-ohjaus 

 
Numerot poistetaan ohjauksista lähettämällä päänumerosta tekstiviesti: 
 
                ##RE  0 
 
Huom!  Tämä käsky poistaa kaikki numerot, kaikista ohjauksista. 
 

Kaikkien kanavien tilatiedot on mahdollista saada selville yhdellä käskyllä. Tämän kyselyn voi tehdä van pääkäyttäjänumerosta. 
Komento on:             #? 

 
4.5 OHJAUSTEN & TULOJEN nimeäminen 
 
Kukin rele tai sisääntulo voidaan nimetä uudelleen (paitsi akkujännitemittauskanava, joka on nimetty nimelle Jännite) lähettämällä 
PÄÄNUMEROSTA tekstiviesti: 
 
esim. (ohjaus)      ##RE5#Valot                  esim. (valvonta)      ##IN3#Murtohälytys 
 
 
Nimen maksimipituus on 15 merkkiä.  Kiellettyjä merkkejä nimissä ovat 
tähti (*) ja pilkku (,). 

 

 Releen ohjaus päälle:             #Valot  päälle        Releen ohjaus pois päältä:            #Valot  pois   

 
HUOM. Releille on lisäksi mahdollista määritellä päälläoloaika päälle-komennon    yhteydessä.  Aika annetaan minuutteina ! 
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esim.      #RE5 päälle 2    tai jos kanava nimetty:        #valot päälle 2      jossa 2  =  2 minuuttia. 

 

 

Esim. toiminnon RE5 ”Valot” tilaa (onko toiminto päällä vai ei) voidaan kysyä sallitusta numerosta viestillä: 

 

                 #Valot  tila             laite lähettää vastauksen tekstiviestillä 

 

HUOM!  SMS OHJAUSKOMENTOJEN ETEEN TULEE VAIN YKSI #-MERKKI. 

 

4.6    Silmukat/valvonnat   (esim. murto-, palo-, lämpötila- ym. hälytykset) 

 

Kukin valvonta eli tulokanava otetaan käyttöön ohjelmoimalla ensin mittaustyyppi ja mahdollinen raja-arvo. Raja-arvo annetaan 
ainoastaan mittaustyypeille jännite ja lämpötila. Mittaustyypin valinta tapahtuu seuraavasti: 
 
##Laitenimi tyyppi hälytysraja 
 
Jossa laitenimiä ovat IN1, IN2, IN3, IN4 ja IN5 
 
Tyyppejä ovat  
 
A = avautuva 
S = sulkeutuva 
V = vastussilmukka 
M = murtohälytys (viiveellinen vastussilmukka), tulo 30s / poistuminen 60s 
L = lämpötila, alue –50 … 100 C 
J = jännite, alue = 0…20 V, annettava arvoalue 0…2000, jossa 2000 vastaa 20 V 
 
Mittaustyypeille jännite ja  lämpötila voidaan asettaa hälytykset  lähtemään vain rajan alituksesta (JA, LA) tai ylityksestä (JY, LY) 
 
Esim.  Valvonnan 1 tyyppi lämpötila, hälytysraja 5 C, hälytys lähtee vain kun raja ylitetään. 
##IN1 LY 5 
 
Valvonnan 2 tyyppi lämpötila, hälytysraja –10 C 
##IN2 LA –10  

 
Laitteen silmukat/valvonnat  on nimetty seuraavilla tehdasasetuksilla: 

Valvonnat/silmukat 

 

 

 

 

 

 

 

  HUOM1 Mikäli haluat kytkeä kerralla kaikki valvonnat päälle tai pois, tulee viesti 

  ketjuttaa: 

  #IN1 pois,IN2 pois,IN3 pois      #IN1 päälle,IN2 päälle,IN3 päälle 

   

  Sama ketjutusominaisuus pätee laitteen kaikkiin valvontoihin/ohjauksiin. 

 

HUOM2  Mikäli haluat, että laite myös soittaa hälytyksen, ohjelmoidaan se seuraavasti:  

##soittohälytys päälle           ##soittohälytys pois                    

  

HUOM3    Kuittaus tapahtuu vastaamalla puheluun ja sulkemalla puhelu.     

 

    

 4.5.1    Avainkytkimen lisääminen laitteeseen 

 

Mikäli valvonta IN4 nimetään uudelleen termillä:  
”Avain” ja mittaustavaksi valitaan viiveellinen vastussilmukka M (=murtohälytys), voidaan avainkytkin 
lisätä suoraan vastussilmukan päähän ilman lisäkytkentöjä. Kun avainkytkintä käytetään, kytkeytyvät 
kaikki valvonnat päälle ja pois 
 
Kärjen ollessa kiinni, on hälytykset poissa ja vastaavasti auki on hälytykset päällä. 
 
(HUOM: Vastusten minimi arvo piirroksesta poiketen 3,3k ja 33k) 
 

6.     =     RE1 

7.     =     RE2 

8.     =     RE3 

9.     =     RE4 

 10.     =     RE5 
 

1.     =     IN1 

2.     =     IN2 

3.     =     IN3 

4.     =     IN4 

   5.      =     jännite  (huom.  mittaa käyttö jännitteen 
                                 liittimessä:  -DC+ ) 
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4.5.2   Jännitteen valvonta   
 
 Laitteen valvonnassa/silmukassa IN5 on kiinteä jännitteen mittaus.  Laite ilmoittaa jännitteen laskusta päänumeroon tekstiviestillä  
esim.       ”Jännite 12,9”       viesti lähetetään, kun akun jännite on laskenut alarajalle.  
 
Jänniterajat voidaan ohjelmoida seuraavasti: 
esim.       ##IN5 B 105,115   ( jänniterajat 10,5V ja 11,5V ) 
 
Laite ilmoittaa myös kun jännite on noussut takaisin normaaliin. 
 
5.   Käyttöjännite 
 
Kortilla liitin:  ( - DC + )   =   käyttöjännite:  ( punainen johto +    /    musta johto - )   Sulake 2,5A 
 
6.   Paikannus 
 
Mikäli haluat paikantaa esim: auton jossa Centro on asennettuna, tulee sinun kytkeä ”sms-paikannus” palvelu gsm liittymääsi, kysy 
tarkemmat tiedot omalta operaattoriltasi.  (Huom. kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä palvelua) 
 
7.   Asennus 
 

- Käytä johdoissa aina ns: pääteholkkeja tai varmista muuten että johtoja ei ole oikosulussa. 
- kytke aina kaikki johdot, myös käyttöjännite Centroon ennen virtojen kytkemistä (poista esim sulake johdosta).  
- Modeemia ei saa asentaa sellaisenaan ulos! Lisävarusteena saatavissa IP56 / 66 kotelo (huom, lämpötila). 
- Asenna Centro aina kuivaan, liialta pölyltä suojattuun tilaan. 
- Älä asenna Centroa metallikaappiin, jos kuitenkin niin tehdään tulee antenni tuoda kaapin ulkopuolelle.  (lisävaruste) 
- Autossa suositellaan tuulilasiin kiinnitettävän ”tarra-antennin” käyttöä hyvän gsm kentän saamiseksi.  (lisävaruste)  
- Mikäli käytät tavallista DC muuntajaa, sen rinnalle ei saa kytkeä suoraan varakäyntiakkua. Kysy ohjeet.  (lisävaruste) 
- Mikäli viestin perässä on kirjain: B tai S on tällöin kyseessä vika hälytys: Liiketunnistimen kuori auki, oikosulku, katkos tms?  
- Tarkemmat ohjeet / uudet päivitykset:   www.celotron.com 

 

8.   Tekniset tiedot  

 

GSM-modeemi Centro       ver. Wismo       900/1800 MHz    (HYV: CE, R&TTE, EMC) 

Virransyöttö 9,0-17,0 V  DC  550mA / 1A 

Virrankulutus  
lepotilassa alle 10 mA 
hälyttäessä n. 500 mA      

  Relelähdöt   (tekstiviestiohjaus) 1 kpl 50 V AC / 10 A (DC 8A) 

Valvontatulot 
(hälytykset ja valvonnat) 

4 kpl analoginen tulo 

Mitat Keskusyksikkö:   115 x 100 x 27mm 

Lisävarusteet 
Virtalähde             230V/14V 
Relekortti      4kpl 230V/10A 

Takuu 
(Huom: Vain komponentti / valmistusviat) 

12 kuukautta        HUOM:   (Takuu ei kata asennuksesta tms. 
asiakkaalle, eikä kolmansille osapuolille aiheutuneita kuluja) 

Lämpötila Min:  – 20   /   max:  +60  C. 

 

9.   Keskusyksikön valvontatulojen mittausalueet ja niiden maksimipoikkeamat 

 

Mittausalue Alue Tyypillinen virhemarginaali 
(mittaustarkkuus) 

Maksimivirhe 

0...20 V  0...21V 2 %  
  2...18 V 2 % 7%+0,5%* 
Lämpötila -20...+80 ºC 0,3 ºC 1,5 ºC 

 -40...+100 ºC 1 ºC  
 -50...+100 ºC 2 ºC  

* Merkintä tarkoittaa % lukemasta ja + % täydestä näyttämästä 
Huom. Mittauksen ollessa alueella, jossa maksimivirhettä ei ole määritelty, ei mittauksen luotettavuutta voida taata kaikissa 
olosuhteissa, eikä laitetta suositella käytettäväksi kriittisissä hälytystehtävissä tällä alueella. 
 

Valmistaja: 
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  Celotron Oy  p.  +358 3 2831 555      mail.  info@celotron.com 

  Yrittäjänkulma 5  f.  +358 3 2831 500      web.  www.celotron.com 

  33710 Tampere 

 

 

Esimerkki: 

 

Laite varustetaan liiketunnistimella (in1) , palovaroittimella (in2), lämpötila-anturilla (in3) ja sireenillä (re5). 

Hälytykset halutaan päänumeron lisäksi 2 muuhun numeroon. 

Ensimmäiseksi asiakkaan tulee hankkia laitteeseen GSM-liittymä. Minkä jälkeen asennettava SIM kortti omaan 
matkapuhelimeen ja turvavalikosta otettava PIN koodin kysely pois päältä! 

Tämän jälkeen SIM  kortti asennetaan virrattomaan Centroon. 

SIM kortin asennuksen jälkeen laitteeseen kytketään virrat ja voimme aloittaa ohjelmoinnin!  

 

Laitteen ohjelmointi: 

 

- ##PÄÄNUMERO 040123123       ( annetaan päänumero ) 

- #KENTTÄ?                ( kysytään kentän voimakkuus, arvon tulee olla välillä 35-99 ) 

- ##IN1 040234234,040345345     ( lisätään 2 muuta numeroa käytettäviin valvontoihin ) 

- ##IN2 040234234,040345345                                    ----  ”  ----   

- ##IN3 040234234,040345345                    ----  ”  ----  

- ##RE5#SIREENI                      ( kytketään sireeni ) 

- ##IN1#MURTO      ( nimetään valvonta1 ) 

- ##IN2#PALO                       ( nimetään valvonta2 ) 

- ##IN3#LÄMPÖ       ( nimetään valvonta3 ) 

- ##IN1 M       ( ohjelmoidaan valvonta1 viiveelliseksi vastussilmukaksi ) 

- ##IN2 A        ( ohjelmoidaan valvonta2 avautuvaksi kärjeksi ) 

- ##IN3 LA 10       ( ohjelmoidaan valvonta3 lämpötilaksi, hälytysraja 10 astetta ) 

- #MURTO päälle,PALO päälle,LÄMPÖ päälle   ( kytketään kaikki valvonnat päälle ) 

 

LOPUKSI SUORITA VIELÄ LAITTEEN TESTAUS !!!   

(  mikäli kaikki valvonnat toimivat, murtohälytys voidaan ottaa pois päältä komennolla:  #MURTO POIS  )     

    

 

CENTRO ON NYT KÄYTTÖVALMIS! 
 

 

Kytkentäkaavio: 
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LISÄYS OHJEESEEN 28.11.06:      Huom:    (R1) minimi koko = 3,3k ohm.     (R2) minimi koko = 33K ohm. 

                Virtalähteen  napaisuus tulee aina tarkistaa valmistajasta riippumatta ! 

 

 

 

TAKUU EHDOT 

 

Celotron Oy ei vastaa virheistä tukkurin, eikä myyjän itse kentälle ilmoittamissa 
hinnoissa. Mahdollisista virheistä johtuneista asiakkaiden lisäkustannuksista, 
myyjän mahdollisissa verojen laskennassa tapahtuneista tai muista hintavirheistä 
tuotetiedoissa. 

Varaamme oikeuden tuote, hinta- ja valikoimamuutoksiin. 

Tuotteiden ulkonäkö saattaa vaihtuneesta toimittajasta, tuotannollisesta tms. 
syystä johtuen muuttua, ilman eri ilmoitusta.  Mikäli jonkin tuotteen perus 
ominaisuuksissa ilmenee selkeä muutos, ilmoittaa Celotron Oy asiasta aina 
julkisesti ennakkoon.   

Celotron Oy noudattaa poikkeuksetta Suomessa yleisesti käytössä olevia, 
valmistajien- ja maahantuojien takuu ehtoja. 

Kaikilla Celotron Oy:n itse valmistamilla tuotteilla on 24kk valmistus- ja materiaali 
(komponentti) viat kattava takuu.  

Kaikilla Celotron Oy:n itse valmistamilla ja maahantuomilla, keskuksiimme 
kaapelein kytkettävillä antureilla on 24kk valmistus- ja materiaali (komponentti) 
viat kattava takuu.  

Kaikilla Celotron Oy:n itse maahantuomilla videovalvonta tuotteilla on 12kk 
valmistus- ja materiaali (komponentti) viat kattava takuu ja tuon ajan jälkeen 
vielä erillinen 12KK tehdas takuu. Erillisen tehdas takuun edellytyksenä on että 
asiakas lähettää laitteen omakustanteisesti valmistajalle korjattavaksi / 
vaihdettavaksi. 

Takuu ei kata:  asiakkaan / loppukäyttäjän itse aiheuttamia vikoja / vahinkoja 
(väärä kytkentä, asennus tapa, paikka tms.) eli asiakkaan omasta syystä 
rikkoontuneita laitteita tai järjestelmiä. Takuu ei myöskään korvaa viallisen 
laitteen asennuksesta, purusta, vaihdosta, matkoista tms. laitteen omistajalle tai 
mahdollisille muille osapuolille syntyneitä suoria eikä epäsuoria kuluja. 

Takuu korvaa rikkoutuneen / rikkinäisen tuotteen tilalle uuden laitteen mikäli 
viallinen laite on alle 6kk vanha, videotallennus tuotteissa 4kk ja sitä 
vanhemmissa tapauksissa, tapauskohtaisesti joko laite huolletaan Celotron Oy:llä, 
vaihdetaan välittömästi tehdas huollettuun takuun alaiseen tuotteeseen tai 
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kokonaan uuteen tuotteeseen Celotron Oy:n parhaaksi katsomalla tavalla, 
kuitenkin siten että viallisen laitteen omistava asiakas kärsii takuun alaisesta 
viasta / sen aiheuttamasta katkoksesta ym käytöstä vahinkoa mahdollisimman 
vähän (yksittäiskomponentti vaihto, laitteen omistajan omasta toimesta tms. 
ratkaisu). Celotron Oy varaa oikeuden neuvotella viallisen laitteen omistajan 
kanssa aina suoraan jotta voidaan sopia asiakkaan kannalta helpoimmasta ja 
Celotron Oy:n näkökannalta järkevimmästä mahdollisesta tavasta hoitaa laite 
nopeasti ja kuntoon. 

Viallisen tuotteen tilalle luovutetun laitteen takuu aika määräytyy aina 
poikkeuksetta alkuperäisen järjestelmän, asiakkaan virallisen ostokuitin, 
ostopäivän mukaan. 

Voimassa olevan takuun / tuotteen vaihdon ehtona on myyjäliikkeen aito, 
päivätty ostokuittikopio liitettynä viallisen tuotteen palautuksen mukana. 

Kaikki vialliset tuotteet kerätään tarkan laadunvalvonnan / siitä johtuvien 
jatkotutkimusten takia Celotron Oy:lle takaisin. 

Mikäli jälleenmyyjä vaihtaa ilman viallisen tuotteen palautusta ja / tai  Celotron 
Oy:n erillistä suostumusta / konsultointia, tuotteen itse asiakkaalleen uuteen, ei 
Celotron Oy ole tällöin millään tapaa velvoitettu korvaamaan ko. tuotetta / 
tuotteita, saatikka vaihdosta mahdollisesti syntyneitä asennus, matka tai muita 
kuluja. Myyjä / vaihdon suorittanut taho on tällöin itse vastuussa tekemisistään. 

 

Copyright. Celotron Oy 


