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1. INTRODUÇÃO 

Os emissores EPX400-xC (5C com o modem 2G, 6C com o modem 3G) são uns 
dispositivos modernos com microprocessador, que permitem uma configuração à 

distância de painéis de alarma, graças à transmissão de dados em tempo real e a 
simulação de linhas de telefone. No caso de uma avaria da linha telefónica ou 

selecionar um prefixo adequado, os dispositivos ligam a conexão com a estação de 
vigilância permitindo o envio de dados desde o painel de alarma através do protocolo 
Contact ID (DTMF) ou SIA (FSK). 

 
Graças ao transmissor EPX400-xC, pode-se realizar uma configuração à distância 

do painel de alarma até quando a linha telefónica urbana não estiver conectada ao 
local protegido. Além disso, o instalador já não precisa do modem PSTN, nem acesso 
à linha de telefones. Os dados são transmitidos através da rede GPRS, o que reduz os 

custos. O instalador tem que ter acesso apenas ao dispositivo EPX400-xC a través do 
servidor OSM na estação de vigilância e ter desbloqueado o movimento de entrada 

TCP/IP desde o EPX400-xC (endereço IP público ou redirecionado TCP no caso de um 
APN público ou acesso a um APN privado). 

A configuração à distância do painel de alarma através do Ethernet y GPRS com 
o uso do EPX400-xC continua a ser realizada pelo fabricante do painel de firmware. 
Em vez do modem PSTN é usada a aplicação ModemEmu, fornecida pelo EBS, que é 

uma interface entre o firmware para a configuração dos painéis (emulador do PSTN) e 
o transmissor. A aplicação traduz a transmissão de modem para a transmissão GPRS. 

EPX400-xC traduz os dados enviados através do GPRS para o protocolo Bell103/V.21 
usado pelo painel de alarma. É possível programar qualquer painel de alarma com um 
dialer com o modem Bell103/V.21 300bps (para se certificar, contate com o nosso 

Departamento de Apoio Técnico para receber informação sobre o tipo de painéis que 
foram submetidos às provas). 

 
Os transmissores EPX400-xC permitem a mais alta segurança do envio de dados 

graças aos quatro canais de transmissão: ETHERNET, GPRS, SMS, PSTN. 

 
A segurança da transmissão de dados foi obtida com o uso de métodos novos de 

cifrado. Foi usada uma chave de 256 bits e um método conforme ao standard AES 
(ing. Advanced Encryption Standard). Por isso, a receção de uma transmissão 
preparada desta forma é possível com o uso de um recetor do sistema de vigilância 

OSM.Server. 
 

A programação dos emissores pode ser realizada: 
o De forma local 

▪ Com o uso do computador e o programa dedicado EBS Config 

(anteriormente configurador dos transmissores GPRS) 
▪ Com o uso de um computador e um navegador de internet, 

conectando-se pela rede ETHERNET com o servidor WWW incorporado 
no dispositivo. 

o À distância:  

▪ Através do GPRS 
▪ Comandos SMS 

▪ Transmissão no canal CSD 
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1.1. MODELOS DISPONÍVEIS 

MODELO MODEMS WITH BANDS 

EPX400-5C 
Cinterion BGS2-W; 

Quad-Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; 

EPX400-6C 

Cinterion EHS6;  

Quad-Band GSM: 850, 900 1800, 1900 MHz, 

Five Bands UMTS: 800, 850, 900, 1900 and 2100 MHz; 

EPX400-A10C 

Cinterion ELS61-E; 

Penta-Band LTE, Bands 1, 3, 8, 20, 28 (700,800,900,1800,2100MHz),  

Dual-Band UMTS/HSPA+: Bands 8, 1 (900, 2100 MHz), 

Dual-Band GSM: 900 and 1800 MHz; 

EPX400-A20C 

Cinterion ELS61-US;  

Quad-Band LTE: Bands 2, 4, 5, 12 (700, 850, 1700/2100 (AWS) and 

1900 MHz),  

Tri-Band UMTS: Bands 5,4,2 (WCDMA/FDD 850, 1700/2100 (AWS) and 

1900 MHz; 
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2. PARÂMETROS FUNCIONAIS E TÉCNICOS 

Canais de transmissão 
*transparente, requerido um dialer no 
painel de alarma 

ETHERNET, GPRS, SMS, PSTN*. 

Servidor de segurança SIM (GPRS, SMS, ETH) 

Notificações do usuário SMS (5 números de telefone) 

Watchdog da comunicação SIM 

Entradas 9 (NO/NC/EOL-NO/EOL-NC/DEOL-NO/DEOL-NC) 

Partições 2 

Linha PSTN simulada SIM 

Protocolos usados através da entrada de 
telefone 

SIA, ContactID 

Função de desconexão do dialer do painel 
de alarma 

NÃO (opcional) 

Função de porta de voz NÃO (opcional) 

Saídas 2 (OC, carga máx. 100mA) 

 1 transmissor (NO/NC, máx. carga 1A/30VDC ou 0,5A/125VAC) 

Funções das saídas - Sem sinal GSM ou ETH 
- deteção do bloqueio GSM (só para o modem BGS2-W) 
- desde o servidor ou com SMS 
- CLIP de entrada 
- em reação à ativação de algumas entradas 

Recetor RC: 434 MHz NÃO (opcional) 

Número de comandos compatíveis - 

Saída de alimentação +12V SIM (carga máx. 200mA) 

Interface em série RS232 / RS485 (linhas: RxD, TxD, RTS, CTS) transmissão até 
115200bps 

Volume do buffer de eventos - 

Quantidade dos eventos sistémicos 
armazenados na história 

mín. 5000 

Marcador de tempo do evento - 

Proteção da transmissão GPRS/SMS Encriptação AES 

Díodos de estado (funções) 4 díodos LED (sinalização desde o sinal GSM, estado do 
dispositivo, comunicação DTMF) 

Configuração À distância: GPRS, SMS, CSD, conduto ETHERNET através do 
navegador 

 Local: com o PC através do RS232 (cabo requerido: GD-PROG ou 
SP-PROG) 

Atualizar à distância do firmware SIM 

Acesso à distância aos painéis de alarma SIM 

Proteção da linha de telefone NÃO (opcional) 

Dual SIM NÃO (opcional) 

Saída de interconexão da antena GSM NÃO (opcional) 

Modems compatíveis Modelo EPX400-5C: Cinterion BGS2-W (Quad-Band GSM: 850, 
900, 1800, 1900 MHz) 

Modelo EPX400-6C: Cinterion EHS6 (Five Bands UMTS: 800, 850, 
900, 1900, 2100 MHz; Quad-Band GSM: 850, 900, 1800, 1900 
MHz) 

 modelo EPX400-A10C: Cinterion ELS61-E (Penta-Band LTE: 
Bands 1, 3, 8, 20, 28 (700, 800, 900, 1800, 2100 MHz), Dual-
Band UMTS/HSPA+: Bands 8, 1 (900, 2100 MHz), Dual-Band GSM 
900 and 1800 MHz); 

 modelo EPX400-A20C: ELS61-US: Quad-Band LTE: Bands 2, 4, 
5, 12 (700, 850,1700/2100 (AWS) and 1900 MHz), Tri-Band 
UMTS: Bands 5,4,2 (WCDMA/FDD 850, 1700/2100 (AWS) and 
1900 MHz 

Ethernet - 10BaseT/100Base-TX conforme a IEEE 802.3 

- negociação automática (rapidez, duplex) 
- deteção automática do tipo de cabo (com entrelaçado/simples) 

Parâmetros de 
alimentação 
- PCB (sem carcaça) 

Tensão de alimentação 18VAC (permitidos: 16-20VAC) 
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  Consumo de corrente 
contínua (AKU) 
(médio / máximo) 

100mA/170mA@13,8VDC* 
* na entrada ao acumulador, com modem  BGS2-W Cinterion 
 
120mA/205mA@13,8VDC* 

* na entrada ao acumulador, com modem EHS6-A Cinterion 

  Consumo de corrente 
alterna (AC) 
(médio / máximo) 

125mA/185mA@18VAC* 
* na entrada da alimentação, modem BGS2-W Cinterion 
 
156mA/235mA@18VAC* 
* na entrada da alimentação, modem EHS6-A Cinterion 

Parâmetros de 
alimentação 
- PCB em carcaça 

Tensão de alimentação 230VAC (permitidos: 190-250VAC) 

  Consumo de energia  
(médio / máximo) 

3W/13W@230VAC (transformador recomendado 20W) 

Funções do sistema de alimentação - Proteção contra a conexão reversa da bateria 
- sinalização da falta de alimentação 
- sinalização da falta/baixo carregamento da bateria 
- proteção contra o curto-circuito da saída da bateria 
- fusível automático 

Possibilidade de conectar a bateria SIM Ácido-chumbo 12V 

Corrente de carregamento da bateria: máx. 220mA 

Umbral de sinalização da alimentação de 
rede demasiado baixa 
(detrás do transformador / antes do 
transformador) 

13.5VAC / 160VAC (para o transformador EBS) 

Umbral de sinalização da tensão baixa da 
bateria 

11VDC 

Tensão da desconexão do acumulador 
(proteção contra o descarregamento 
excessivo) 

- 

Dimensões PCB: 159 x 73 x 35mm 

Temperatura de trabalho -10ºC … +55ºC 

Humidade de trabalho: 5% … 93% 

Normas - CE 
- projeto conforme à EN 50136-1-1 Grade 3 ATS Class 5 
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3. MONTAGEM E CABOS 

O transmissor pode ser entregue como uma placa individual com cabos para a conexão 
com a bateria ou em forma de uma carcaça de plástico OBDNA com o transformador 

dedicado (cf. desenho em baixo). Nesta versão, o fabricante instala os cabos 
necessários entre o transformador e o emissor. Por isso, os procedimentos descritos 

referem-se aos cabos da placa do emissor. 
 
Todas as conexões devem ser feitas com a energia e a bateria desconectadas. 

 
Atenção: 

Recomenda-se que os cabos entre o transmissor e o painel de alarma não sejam 
maiores de 3 m. 

3.1. EMISSOR EPX400-XC 

 

 
Fig. 1 Emissor EPX400 com transformador 

 
As conexões dos cabos devem ser realizadas de forma cuidadosa para evitar curtos-

circuitos ou interrupções. Os lugares de conexão devem ser protegidos contra as 
condições atmosféricas. Pelas questões de segurança, nos cabos de alimentação AC é 
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preciso montar um fusível 400mA/250VAC e um disjuntor bipolar que permita 

desconetar rapidamente a alimentação externa do painel. 

Com o uso da fig. 1, realizar as seguintes conexões às braçadeiras do emissor: 
 

Braçadeira Descrição das conexões 

AC, AC 
Duas braçadeiras para a conexão da tensão alterna 18V 

desde o transformador 

GND 
Peso do dispositivo, comum para as demais entradas e 
saídas 

+ACU 
Conexão do polo positivo da bateria. O polo negativo da 
bateria deve ser conectado à braçadeira GND 

IN1 – IN9 

Saídas de sinais. Podem-se conectar as saídas do painel de 

alarma ou os contatos dos detetores. As braçadeiras GND 
são comuns para todas as saídas. 

OUT1, OUT2 
Saída do tipo OC Pode controlar o dispositivo externo. Na 

ativação, fecha a saída do peso. 

NC3, NO3, 

C3 

Saídas do transmissor da saída adicional. A braçadeira C é 
uma saída comum, que no momento da saída é 

desconectada da braçadeira NC e conectada à braçadeira 
NO. 

AUX1+ saídas de cabo de eficiência 100mA 

R1, T1 
Braçadeiras para a conexão do comunicador de telefone do 
painel de alarma 

RING, TIP 
Braçadeiras para a conexão da linha de telefone externa 

(PSTN) 

PGND Proteção de terra da linha de telefone 

GSM Conexão da antena externa GSM 

 
 

 
 

COMENTÁRIOS: 
 
Saídas OUT1, OUT2 têm uma eficiência de corrente de 100mA. Não se devem 

fechar até conectar a alimentação porque podem ficar danificadas. 
 

Não conectar a alimentação de rede antes de conectar a antena GSM, porque 
se pode provocar a danificação do modem GSM. 

 
Depois de controlar as conexões, pode-se conectar a bateria (braçadeiras +ACU e 
GND), e depois a alimentação desde a rede ao transformador e iniciar a programação 

do emissor (cf. Capítulo 7.). 
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3.2. VERSÃO PCB 

Se o usuário escolher a opção de compra de apenas a placa do emissor, deverá 
organizar a alimentação por contra própria. Para isso servem as conexões AC. 

 
ATENÇÃO! 
 

O FABRICANTE DO DISPOSITIVO RESERVA-SE O DIREITO PARA MODIFICAR A FORMA DA 

PLACA IMPRESSA SEM MUDAR A FUNCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. 

3.3. CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS 

Todas as linhas de fio de entrada são completamente configuráveis e podem trabalhar 

como normalmente fechados (NC), ou normalmente abertos (NO), e como 
parametrizados (EOL-NO ou EOL-NC) com o uso de resistências 2,2kΩ ou duplamente 
parametrizados (DEOL-NO ou DEOL-NC) com o uso de resistências 1,1kΩ. Ambos os 

tipos de resistências se encontram no conjunto com o EPX400-xC. Várias configurações 
das linhas de entrada apresentam-se na figura 2. 

 

 
 

Fig. 2 Configuração de linhas de entrada 
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4. PROCEDIMENTO DE ARRANQUE RÁPIDO 

ATENÇÃO: 
Não coloque o cartão SIM antes da primeira programação do emissor porque 

pode ficar bloqueada no caso de se precisar introduzir o código PIN. 
 

Este capítulo serve para os usuários que têm experiência nos sistemas de 
transmissão de dados GPRS e trabalham com o servidor OSM.Server. Os 
demais devem omitir este fragmento e passar ao cap. 5. do manual. 

 
Dado que uma grande parte dos usuários possui edifícios de grande superfície, nem 

sempre é possível realizar uma programação local do emissor (com o uso de um 
computador e um cabo). Nestes casos, pode-se usar o firmware de programação. 
Neste opção, a programação fica dividida em duas etapas. 

a) Transmissão ao emissor (em forma de uma SMS) dos parâmetros básicos, que 
permitem a conexão através do GPRS ao servidor de comunicação (sistema 

OSM.Server) 
b) Configuração exaustiva do dispositivo através da opção de programação à distância 

(EBS Config e OSM.Server). 
 
A realização do procedimento de arranque rápido requer: 

a) Introduzir o cartão SIM com o código PIN alterado para 1111 ou a solicitude do PIN 
desativada, 

b) Conexão da alimentação, 
c) Enviar o número do cartão SIM em forma de uma SMS, os parâmetros realizados 

com a conexão do dispositivo ao servidor de comunicação (OSM.Server), 

d) Esperar até ao momento quando o dispositivo assinalar a conexão ao servidor, 
Atenção: para o dispositivo se poder conectar ao servidor, primeiro deve ser 

registado. Este procedimento é descrito no Manual do OSM.Server. 
 
e) Programação exaustiva, à distância com o uso do EBS Config (anteriormente 

configurador dos transmissores GPRS). 
 

Forma requerida da SMS com todos os componentes necessários: 
 

<Código de serviço do emissor>█SERVIDOR=<endereço do 

servidor>█PORT=<porta do servidor>█ 
APN=<nome do ponto de acesso>█UN=<número ID do usuário>█ 
PW=<palavra-passe do usuário>  

 
onde: 

█ - espaço 
<código de serviço do emissor>: preconfigurado como 1111 
<Endereço do servidor>: endereço do servidor de comunicação, que serve para a 

transmissão desde o emissor p. ex. 89.123.115.8. Se o endereço for introduzido na 
forma de um domínio, p. ex. black.autostrada.com, à SMS enviada deve ser adicionado 

o parâmetro DNS1= (endereço do servidor básico DNS) 
<Porta do servidor>: número da porta, onde o servidor recebe comunicados desde o 
dispositivo. 

<Nome de um ponto de acesso>: determina o nome de um ponto de acesso à rede 
GSM 
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Se usarmos o acesso a uma rede privada, à mensagem SMS enviada devem-se 

adicionar os parâmetros: UN=<número ID do usuário> e PW=<palavra-passe do 
usuário>. 
 

Exemplo da SMS para a configuração da GPRS (usando uma rede pública e o endereço 
do servidor em forma de IP): 

 

1111█SERVIDOR=89.123.115.8█PORTA=6780█APN=internet█UN=█PW= 
 
Onde: 

█ - espaço 
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5. FORMA DE FUNCIONAMENTO 

O dispositivo pode-se comunicar através da transmissão GPRS, as SMS e a rede 
Ethernet. 

A prioridade da seleção da via comunicativa resulta da configuração, cf. Cap. 8. 
„Parâmetros programáveis”. Por isso, o emissor pode ser usado numa área coberta 

pelo operador da telefonia móvel ou com o acesso à Ethernet por cabo. 
 
Quando o estado das entradas estiver compatível com o determinado na programação 

(NO/NC, EOL-NO/NC, DEOL-NO/NC) o dispositivo permanecerá em repouso. A 
modificação do estado em qualquer entrada provocará uma reação do dispositivo 

transmitindo-se uma mensagem de notificação. 
 
Atenção: 

Todas as entradas do dispositivo (IN1 até IN9) podem ser definidas como 
habitualmente abertas (NO) ou habitualmente fechadas (NC) no modo normal, 

parametrizado (EOL) ou duplamente parametrizado (DEOL). Significa que no estado 
NO determinado para a entrada, o estado ativo será a fecho da entrada e no estado 

NC i estado ativo será a apertura. 
 
Para evitar os custos excessivos do uso, relacionados com as alarmas falsas, o 

dispositivo tem uma análise programável das saídas. 
Todas as saídas reagem só perante alterações de estado, pelo que a transmissão será 

realizada só quando na entrada aparecer um estado ativo e se se mantiver durante o 
tempo mínimo programado. A manutenção do estado ativo durante um tempo maior  
do que o mínimo provocará só uma reação singular. Uma segunda ativação da entrada 

(segunda transmissão) será possível só após a entrada voltar ao estado configurado. 
 

No modo SMS, o número das mensagens enviadas num intervalo de tempo é limitado 
(o limite refere-se também às mensagens de prova ou às respostas aos comandos 
enviados pelo usuário). Esta função permite reduzir os custos limitando o número de 

mensagens enviadas sem necessidade, p. ex. no caso de um sensor danificado ligado 
a uma das entradas. Depois do intervalo de tempo determinado, as novas SMS serão 

enviadas, mas só na quantidade limitada pelo usuário. 
O conteúdo da SMS com informação sobre os eventos, enviada aos números de 
telefone, é editável na íntegra. 

 
Todos os parâmetros programados são gravados numa memória permanente. Por isso, 

no caso da falta de alimentação, não serão perdidos. Quando a alimentação voltar, 
inicia-se automaticamente um emissor com as configurações gravadas. 
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6. CONFIGURAÇÃO INICIAL ATRAVÉS DA ETHERNET 

O emissor EPX400-xC para uma configuração correta requer a introdução dos 
parâmetros básicos das conexões com o servidor. O mais fácil é fazê-lo através do 

servidor HTTP incorporado. 
Assim, temos acesso ao dito conectando o EPX400 com um cabo de Ethernet e com o 

PC com conexão Ethernet do tipo RJ-45 e um navegador. 
O dispositivo tem uma função AutoMDI-MDIX – trabalha com o cabo simples e o 
crossover. A conexão não requer de usar nenhum switch de rede. 

Configurações preconfiguradas do dispositivo: IP=192.168.7.7, 
Máscara=255.255.255.0. A seguinte descrição refere-se às ditas configurações. 

 

6.1. INÍCIO DA SESSÃO 

É preciso configurar a interface Ethernet no PC, ao que foi conectado o dispositivo. 
Deve-se configurar manualmente o endereço IP do computador, p. ex. 192.168.7.42 
(Painel de configuração\Rede e Internet\Centro de rede e acesso->Conexões-

>Propriedades->Protocolo de internet na versão 4 (TCP/IPv4)->Propriedades – para 
Windows 10) e máscara 255.255.255.0. 

No navegador é preciso introduzir o endereço do dispositivo http://192.168.7.7. 
Aparecerá a página de início descrita em baixo. 
A página inicial e as outras páginas que servem para a configuração do dispositivo 

aparecem na versão inglesa. 
Para iniciar sessão no dispositivo, é preciso introduzir a palavra-passe no campo 

“Palavra-passe”. A palavra-passe é o código de serviço. 
 
ATENÇÃO: O endereço da rede EPX400 e do computador, ao qual o dispositivo está 

ligado deve ser igual e os endereços IP devem ser diferentes. 
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6.2. OPÇÃO “DESCRIPTION” 

Opção “Description” (“Descrição”) contém a descrição do dispositivo. 
Aparece informação sobre o tipo do dispositivo e o seu número de série. 

 

 

6.3. OPÇÃO “CONFIGURE GSM” 

A opção “Configure GSM” (“Configuração”) serve para definir os parâmetros básicos de 
comunicação do dispositivo. 
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6.3.1. Server Parameters – Parâmetros do servidor 

Nesta parte, definimos os parâmetros do servidor da estação de vigilância, com o qual 
se conectará o transmissor EPX400 com o uso do GPRS 

6.3.1.1. Server address – Endereço do servidor 

É o endereço IP do recetor do sistema de vigilância (OSM.Server), p. ex. 
“89.123.115.8”. Este endereço pode ser fornecido também na forma de um nome de 

domínio de servidor, p. ex. modul.gprs.com. Neste caso, é preciso fornecer um 
endereço DNS. 

6.3.1.2. Server Port – Porta do servidor 

Especifica a porta do servidor que foi usada no servidor para receber dados do 
transmissor. 

6.3.2. APN Parameters – Parâmetros APN 

Nesta parte apresentamos como definir os parâmetros APN para a conexão GPRS. 

6.3.2.1. APN 

No campo “APN” introduzimos o nome “APN”. O parâmetro depende do operário da 
GSM, que fornece serviço GPRS. Determina o nome do ponto de acesso GPRS. 

Pode-se obter um ponto privado de acesso. Neste caso, deve ser introduzido o nome 
do APN fornecido por um operário em concreto da rede GSM. 

Usando o APN público, habitualmente não é requerido introduzir o nome do APN. 

6.3.2.2. User ID – Nome do usuário 

Neste campo é preciso introduzir o nome do usuário, requerido para a conexão da rede 

GPRS. Usando o APN público, habitualmente não é requerido introduzir este parâmetro. 
Para o APN privado, este parâmetro deve ser obtido do operador. 

Atenção: O uso do APN privado aumenta a segurança do sistema. 

6.3.2.3. User password – Palavra-passe do usuário 

Neste campo é preciso introduzir a palavra-passe do usuário, requerido para a conexão 

da rede GPRS. Usando o APN público, habitualmente não é requerido. Para o APN 
privado, este parâmetro deve ser obtido do operador. 

Atenção: O uso do APN privado aumenta a segurança do sistema. 

6.3.2.4. DNS 

Neste campo introduzir o endereço do servidor DNS básico (sistema de nomes de 

domínio). Se o endereço do servidor foi introduzido na forma de domínio, é preciso 
fornecer pelo menos um endereço DNS. 

6.3.3. Access – Parâmetros de acesso 

Neste campo determinamos os parâmetros de acesso ao dispositivo. 

6.3.3.1. Service code – Código de serviço 
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Serve para proteger o dispositivo contra acesso não autorizado. Usado no processo de 

programação do dispositivo e no seu controlo à distância (no modo TCP/IP ou SMS). 
De fábrica está definido para 1111 . Modificá-lo ao primeiro uso (programação). Pode 
conter até sete caracteres alfanuméricos. 

6.3.3.2. SIM card PIN – Códigos PIN do cartão SIM 

Já que o dispositivo usa a rede GSM, é necessário um cartão SIM do operador da rede 

de telefonia móvel. O PIN do cartão SIM para um emissor em particular deve ser 
programado antes do primeiro uso. É necessário para uma ativação automática do 
sistema. No caso de ter um cartão sem o PIN (“cartão sem PIN”) pode-se introduzir 

qualquer valor, p. ex. 0000. 
Se o número PIN for introduzido de forma incorreta, depois de insertar o cartão e ligar 

a alimentação do emissor, o cartão SIM pode ficar bloqueado. Será possível usar o 
cartão SIM só depois de introduzir o número PUK (com o uso de qualquer telemóvel 

GSM). 
Na fábrica, no emissor EPX400 foi preconfigurado o número PIN: 1111. 
 

6.4. OPÇÃO “CONFIGURE ETHERNET” 

 

A opção “Configure Ethernet” (“Configuração”) serve para definir os parâmetros 
básicos de comunicação do dispositivo. 

 

Endereço do servidor de segurança 

É o endereço IP do recetor do sistema de seguimento (OSM.Server) ou do computador 
no qual é instalado o programa “Servidor de comunicação”, p. ex. 89.123.115.8. Este 

endereço pode ser fornecido também na forma de um nome de domínio de servidor, 
p. ex. modul.gprs.com. Neste caso, é preciso fornecer pelo menos um endereço DNS. 
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Porta do servidor principal 

Especifica o número da porta do servidor que foi usada no servidor para receber dados 
do transmissor. 

DHCP / Statico – DHCP / Estáticos 

Opção “DHCP”: endereço do dispositivo e outras configurações de rede do dispositivo 
EPX400 adscritas de forma predeterminada pelo servidor DHCP. 

Opção “Estáticos” permite definir configurações próprias. Neste momento ativam-se 
os demais campos do formulário, descritos em baixo. 

IP address - Endereço 

Endereço IP do EPX400 apropriado para a LAN com a qual o dispositivo deve cooperar. 

IP netmask - Máscara 

Máscara de endereço IP, por padrão: 255.255.255.0 

Gateway - Porta 

O endereço IP do computador na rede local intermediária em conexão com o servidor 
de comunicação. 

DNS1, DNS2 

Determina os endereços DNS (sistema de nomes de domínios). Se o endereço do 
servidor principal ou de segurança foi introduzido na forma de domínio, é preciso 

fornecer pelo menos um endereço DNS. 

6.5. OPÇÃO “UPDATE FIRMWARE” 

 

A opção “Update firmware” (“Atualização do firmware”) serve para modificar o 
firmware interno.  
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Para introduzir um novo firmware, é preciso realizar as seguintes atividades: 

a) Abrir o ficheiro com o firmware novo (botão “Ver”) permite indicar o local 
onde se encontra o ficheiro correto), onde se encontra o ficheiro adequado 
com a extensão „.efi2”, p. ex. epx400-2.1.7.efi2 

b) Apertar “Enviar”. O procedimento de substituição do firmware será iniciado. 
c) Depois de finalizar o processo de atualização, será apresentado o seu 

estado. 
• Sucesso: “The firmware has been updated successfully.” 
• Erro: “This operation has been canceled.” 

O novo firmware será ativado depois de voltar a conectar a alimentação ou reiniciar o 
dispositivo. 

 
Atenção: o procedimento acima deve ser realizado com especial cuidado, 

dado que a sua realização incorreta, e sobretudo a falta de alimentação 
antes da sua finalização, pode impedir o trabalho correto do dispositivo. 

6.6. OPÇÃO “CONTACT” 

Depois de selecionar a opção “Contact” (“Contato”) serão apresentados os dados de 
contato do fabricante. 
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7. PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO 

7.1. INTRODUÇÃO 

O firmware EBS Config (anteriormente configurador dos transmissores GPRS) pode 
ser descarregado desde o site http://www.ebssmart.com/ depois de fazer o registo. 
Execute a opção do instalador que executa o processo de instalação do programa. 

Encontra-se no catálogo C:\Program Files\EBS\. O instalador cria atalhos no escritório 
e no menu Windows. 

 
Se o dispositivo vai ser usado pela primeira vez, é preciso programá-lo com o firmware 
mencionado e depois colocar o cartão SIM no dispositivo. No caso contrário, o cartão 

SIM pode ser bloqueado na tentativa de introduzir um código PIN incorreto. Uma 
solução alternativa é usar o SIM com o PIN desativado. 

 
No caso de realizar a programação à distância, é preciso colocar o SIM antes de 
proceder ao envio de configurações. Neste caso, usar os cartões SIM com o código PIN 

desativado ou antes de o colocar no dispositivo modificar o código PIN com o telemóvel 
pelo: 1111. 

7.2. COMPUTADOR - REQUERIMENTOS 

Os requisitos mínimos para o sistema de computador no qual o firmware de 

configuração (EBS Config até a versão 1.3.69.022) será instalado são mostrados 
abaixo: 

Hardware: 

• Processador 1GHz ou melhor, 
• 1 GB da memória RAM, 

• 4GB HDD, 

Firmware: 
• Sistema operacional: Windows 7 ou mais recente, 

• Programa .NET Framework 4.5. 

7.3. FUNÇÕES DO PROGRAMA 

Depois de instalar e executar o programa, no ecrã aparecerá a janela principal. Por 
isso temos acesso tanto às funções do programa, como aos parâmetros configuráveis 

do dispositivo (cf. cap. 8.). 
A janela principal está dividida em várias zonas. 
 

Menu principal: colocado na parte superior da janela, contém opções para controlo e 
configuração do programa. 

 

 

http://www.ebssmart.com/
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O conteúdo do menu principal é o seguinte: 

 

 

 

 

 
 

O menu principal existe também na forma de ícones, na barra de acesso: 
 

 
 

7.3.1. Ficheiro -> Novo 

Abre um novo conjunto de parâmetros. Com base nessa opção, podem ser editados os 
parâmetros de configuração do dispositivo. 

 

 
 
Selecionar o dispositivo EPX400-XC. 

7.3.2. Ficheiro -> Abrir 

Se temos um ficheiro com as configurações guardadas, podemos usar estes dados para 
configurar outro dispositivo. Primeiro é preciso indicar o catálogo onde foi guardado o 

ficheiro e depois indicar o nome do ficheiro. O conjunto de dados obtido pode ser 
modificado pelo usuário. Para que as alterações entrem em vigor, devem ser enviadas 
para o dispositivo. 

7.3.3. Ficheiro -> Guardar 

Se programamos vários dispositivos em várias configurações, não temos de nos 

lembrar de cada uma delas. Podem ser salvas todas as configurações do dispositivo 
num disco rígido ou outro suporte sob e lidas posteriormente. Esta função guarda no 
disco todas as informações das janelas do configurador. Depois de executar a função, 

aparece uma janela solicitando o nome do ficheiro. Os dados guardam-se com a 
extensão .cmi de forma predefinida. 
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7.3.4. Ficheiro -> Idioma 

Esta opção permite selecionar um dos idiomas disponíveis. 

7.3.5. Ficheiro -> Conexões 

Antes de proceder à programação dos dispositivos, é preciso definir o tipo de conexão 

que vamos usar. Há dois métodos de programação: local e à distância. 

7.3.5.1. Conexão local 

A conexão local significa que o firmware de configuração (o computador onde foi 
instalado) está conectado diretamente com a conexão adequada do painel com um 
cabo de programação especial RS-232(GD-PROG) ou o porto USB ou o Bluetooth 

(MINI-PROG-BT, SP-PROG-BT). Casa cabo de conexão (também USB e Bluetooth) 
“abre” os portos virtuais COM, que se usam na comunicação painel-configurador. 

Para poder programar o dispositivo ou realizar outras funções (p. ex. ler as 
configurações, modificar o firmware, etc.) primeiro é preciso definir os parâmetros da 

conexão. 
 
Para isso serve a seguinte janela, disponível depois de ativar a opção Ficheiro desde o 

Menu principal, e selecionar a função de Conexão ou depois de fazer clique no ícone 

 na barra de acesso e abrir RS232. 
 

 
 

 
Determinamos: 

• Nome da conexão p. ex. Local 

• Selecionamos a porta serial relacionada com a dada ligação p. ex. COM 1 
 

Ao clicar no botão [Adicionar], aprovamos as configurações. A conexão fica guardada 
(e colocada na tabela). A partir deste momento o programa permite a conexão ao 
dispositivo sem fio e ler e guardar os parâmetros na memória do dispositivo. 

 
Na opção “MINI-PROG” (o nome provém do programador) também é preciso definir os 

parâmetros da conexão. 
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O procedimento é como no caso de “RS232”. É preciso determinar o nome e a porta 

COM e adicionar a conexão. 
Os programadores MINI-PROG-BT e SP-PROG-BT têm uma conexão microUSB para o 
PC/portátil com a porta USB, mas também têm uma interface Bluetooth que permite 

a comunicação.  
 

Depois de conectar (através de USB ou Bluetooth) é preciso buscar a porta COM para 
o dispositivo em questão e selecioná-lo. 

7.3.5.2. Conexão à distância 

Como foi mencionado em cima, o dispositivos e o firmware permite realizar a 
configuração com a conexão GPRS ou no canal CSD. Para este modo de programação, 

é preciso definir os parâmetros de conexões. 
 

Conexão GPRS 

A configuração deste modo requer de ativar a opção Ficheiro desde o Menu principal, 

e selecionar a função de Conexão ou depois de fazer clique no ícone  na barra de 
acesso e abrir GPRS. 
 

Aparecerá a seguinte janela. 
 

 
 

Determinamos: 
➢ Nome da conexão p. ex. Local 
➢ Selecionamos o nome do analisador p. ex. primary 

➢ Digitamos o endereço do analisador, por exemplo, www.ebs.pl 
➢ Fornecemos a porta em que o analisador escuta comandos como 9000 
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Com a tecla [Adicionar] confirmamos a seleção. A conexão fica guardada (e colocada 
na tabela). A partir deste momento o programa permite a conexão ao dispositivo à 
distância e ler e guardar os parâmetros na memória do dispositivo. 

 
Atenção: os parâmetros tais como o nome do analisador, o endereço do 

analisador, a porta referem-se às configurações do recetor do sistema de 
vigilância OSM.Server. O firmware à distância estará disponível só no caso de 
se usar o firmware OSM.Server. 

 
Conexão CSD 

A configuração deste modo requer de ativar a opção Ficheiro desde o Menu principal, 

e selecionar a função de Conexão ou depois de fazer clique no ícone  na barra de 
acesso e abrir Modem GSM. 
 

No ecrã aparecerá uma janela, onde determinamos: 
 

➢ Nome da conexão p. ex. DistanciaCSD 

➢ Porta serial adequada à que está conectado o modem GSM (p. ex. Wavecom 
Fastrack) 

➢ O código PIN do cartão SIM instalado no modem GSM p. ex. 1111 
➢ Parâmetros da porta serial: Número de bits/seg. (P. ex. 115200), bits de dados 

(8), paridade (não há), Bits de stop (1). 
 

 
 
Com a tecla [Adicionar] confirmamos a seleção. A conexão fica guardada (e colocada 
na tabela). A partir deste momento o programa permite a conexão à distância e ler e 

guardar os parâmetros na memória do dispositivo. 
 

Atenção: A comunicação à distância com o canal CSD é possível só no caso de estar 
ativo o serviço de envio de dados CSD tanto do cartão SIM no dispositivo, como do 
cartão SIM instalado do modem GSM. Além disso, o emissor tem que ter ativada a 

permissão de receção de conexões CSD – cf. pto.8.5.1.2. Números autorizados dos 
modens GSM). 

 
A programação com o uso de CSD é possível quando temos instalado o sistema 
OSM.Server, ao qual está conectado pelo menos um modem GSM. Se o dispositivo está 
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na lista do servidor (no. série e no. De telefone SIM – cf. Manual OSM.Server, cf. Cap. 

3.1.3.1. Configurações e o cap. 3.1.3.2. Agregação e edição), podemos usar uma 
conexão via OSM. A condição é a falta de conexão GPRS com o dispositivo. A tentativa 
de programar (com a conexão GPRS – cf. acima) terminará com a pergunta se 

queremos usar um modem conectado ao servidor. Se respondermos positivamente, o 
procedimento seguirá tal como no caso de outros canais de programação. 

7.3.6. Ficheiro -> Arquivo 

Todas as configurações do configurador, tanto as lidas dos dispositivos, como as 
guardadas são guardadas automaticamente no disco duro. Se durante a instalação do 

configurador os catálogos não foram modificados, os ficheiros poderão ser encontrados 
nesta localização: 

C:\Program Files\EBS\KonfiguratorLX\configs\EPX400_20000 
O catálogo EPX400_20000 tem todos os ficheiros relacionados com a programação do 

dispositivo do tipo EPX400 com o número de série 20000. O seu nome inclui a data e 
hora da operação e o seu tipo (registo / leitura). Os ficheiros têm a extensão .cmi. 

7.3.7. Ficheiro -> Fim 

Finaliza o funcionamento do programa. 

7.3.8. Operações -> Ler 

A função lê os dados guardados na memória do módulo GPRS. O intercâmbio dos dados 
realiza-se na porta selecionada na seção “Selecionar tipo da conexão” (cf. Descrição 
da opção “Configuração” a seguir). Uma leitura correta será confirmada com um 

comunicado adequado. Os dados descarregados do dispositivo poderão ser guardados 
do ficheiro (cf. pto. 7.3.3), e depois usar para outros dispositivos. 

O uso desta função precisa de ser definido o tipo e os parâmetros da conexão. P. ex. 
para a conexão local aparecerá a seguinte janela: 
 

 
onde: 
Porta – a porta serial à qual está conectado o módulo. 

Código de acesso: código de serviço do transmissor. 
A descrição pormenorizada da configuração está no pto. 7.3.5. 

7.3.9. Operações -> Guardar 

A função é analógica à de cima sendo que permite guardar os dados na memória 
permanente do dispositivo EPX400-xC. Também é possível configurar o relógio interno 

no dispositivo. Para isso, é preciso selecionar a opção “Configurar tempo” e introduzir 
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a data adequada junto com a hora. Se os dados foram guardados corretamente, será 

enviado um comunicado adequado. 

 

7.3.10. Operações -> Ecrã do dispositivo 

A função permite controlar o estado do dispositivo. Ver cap. 8.11 Ecrã do dispositivo 

. 

7.3.11. Operações -> História de eventos 

A função permite ler os últimos eventos armazenados na memória do dispositivo. Ver 

cap. 8.12 História de EVENTOS 
. 

7.3.12. Operações -> Restabelecer configurações preconfiguradas 

Se a operação “Ler” finalizar com um erro (p. ex. porque não se conhece o código de 

acesso) pode-se voltar às configurações preconfiguradas. Para isso, selecionar esta 
opção. A mensagem "Deseja substituir os parâmetros do dispositivo por configurações 

padrão" aparecerá na tela. Após a sua confirmação, a janela de definição de conexão 
será exibida: 

 
Esta operação só é possível com uma conexão local. Depois de a finalizar, os 
parâmetros voltarão às preconfiguradas. 

7.3.13. Ajuda->Sobre o Programa 

Depois de selecionar esta função, aparecerá informação adicional sobre o programa. 
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8. PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS 

Os parâmetros disponíveis no programa de configuração estão divididos em grupos: 
Acesso, Transmissão, Entradas/Saídas, Vigilância, Limitações, Notificações, SMS, 

RS232, Controlo da conexão, Linha telefónica e Firmware. Cada um desses grupos será 
descrito em mais detalhes mais adiante neste manual. 

8.1. ACESSO 

8.1.1. Emissor 

 
 

Aqui temos os parâmetros referentes ao acesso ao emissor e ao cartão SIM. 

8.1.1.1. Código de serviço 

Tem o papel de proteção do dispositivo contra um acesso não autorizado. Usado no 
processo de programação do dispositivo e no seu controlo à distância (no modo TCP/IP 

ou SMS). De fábrica está definido para 1111 . Modificá-lo ao primeiro uso 
(programação). Pode conter até sete caracteres alfanuméricos. 

8.1.1.2. Código do instalador 

Permite um acesso limitado aos parâmetros programáveis do dispositivo. Desde este 
nível, não é possível realizar modificações de parâmetros nas seguintes seções: 

Acesso, Transmissão, Limitações, Notificações, SMS, RS232, Controlo da conexão, 
Linha telefónica. A tentativa de entrar nestas opções finalizará com um comunicado 
sobre a falta de autorizações. 
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Código preconfigurado: 2222. 

8.1.1.3. Código de atualização do firmware 

Esta opção protege o dispositivo contra uma atualização não autorizada à distância do 
firmware (p. Ex. pela estação de vigilância OSM depois do Ethernet ou GPRS). A 

ativação desta opção provocará a aparição de um campo, onde é preciso introduzir um 
código (de 4 a 7 cifras), que deve ser introduzido durante a atualização à distância do 

firmware. 
ATENÇÃO! O código de atualização do firmware deve ser diferente do código de 
serviço e do instalador. 

8.1.1.4. Código da vigilância do dispositivo 

Este código permite encriptar uma previsualização do estado do transmissor. A 

configuração do código da vigilância deve estar relacionada com a seleção da opção 
“Dados da vigilância são encriptador” na seção Vigilância do dispositivo (cf. Cap. 

8.11.1). Se o código for configurado no dispositivo e a Vigilância for ativada sem se 
introduzir a palavra-passe, não se poderá iniciar a previsualização do estado. 

8.1.1.5. PIN do cartão SIM 

Já que o dispositivo usa a rede GSM, é necessário um cartão SIM do operador da rede 
de telefonia móvel. O PIN do cartão SIM para um emissor em particular deve ser 

programado antes do primeiro uso. É necessário para uma ativação automática do 
sistema. No caso de ter um cartão sem o PIN, pode-se introduzir qualquer valor, p. 
ex. 0000. 

Se o PIN for introduzido incorretamente, depois de introduzir o cartão e ativar a 
alimentação do emissor, o sistema não se ativará e o uso do cartão só será possível 

depois de introduzir o PUK (com o uso de qualquer telefone GSM). 
Na fábrica, no emissor EXP400 foi preconfigurado o número PIN: 1111. 

8.1.1.6. Opção “Servidor HTTP integrado” 

Selecionando esta opção, pode-se configurar os parâmetros básicos referentes à 
conexão EPX400 com o servidor através do navegador. A sua configuração foi descrita 

no cap. 6 “Configuração inicial através da Ethernet” 
 
ATENÇÃO: Para evitar uma intervenção não autorizada no dispositivo, o fabricante 

recomenda: depois de instalar o EBS Config (anteriormente configurador dos 
transmissores GPRS) desativar a opção (o EPX400 tem ativada esta opção de forma 

preconfigurada). 

8.1.1.7. Bloqueio das configurações de comunicação 

O desbloqueio desta função restabelecerá as configurações do fabricante e das 

modificações: 
• código de serviço (ATS), 

• no. telefone do servidor, 
• Endereço do servidor básico, 
• Endereço do servidor de segurança, 

• parâmetros de rede da porta Ethernet (IP, máscara, porta),  
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• APN, ID do usuário, palavras-passe do usuário, 

• Porta do servidor básico, 
• Porta do servidor de segurança, 
• Chave de cifrado SMS, 

• Chave de cifrado GPRS, 
• Endereços dos servidores DNS, 

• Ativação/desativação da opção “Código de atualização do firmware”, 
ativação/desativação da opção “bloqueio das configurações”, 

Será necessário o conhecimento do código de serviço (ATS)! Além disso, serão 

bloqueados os comandos à distância que servem para configurar os ditos 
parâmetros. Esta proteção impede iniciar a sessão numa outra estação de vigilância. 

O instalador poderá:  
Modificar os parâmetros relacionados com: usuários, entradas, saídas, dispositivos 

sem fio, partições, comandos, vigilância e algumas opções de sistema, 
Enviá-los ao painel, 
Atualizar o firmware, 

Ler as configurações guardados no dispositivo, 
Guardar as configurações do painel ao ficheiro com extensão emi, 

O código de serviço preconfigurado (ATS) é o 0000: recomenda-se modificar o código 
por um único, de preferência de 7 cifras.  
ATENÇÃO! No caso de perder o código, é preciso enviar i dispositivo à sede de EBS. 

8.1.1.8. Bloqueio das configurações predefinidas 

Esta função permite desativar a possibilidade de restabelecer o código preconfigurado 

do instalador. Na hora de restabelecer as configurações da fábrica, depois de selecionar 
a opção “Restabelecer as configurações da fábrica”, aparecerá uma solicitude de 
introduzir o código do instalador ou do serviço (ATS). Depois de ativar esta função, o 

fabricante recomenda modificar o código de acesso do instalador e de serviço (ATS).  

8.1.1.9. Bloqueio temporário depois de 3 tentativas falhadas de autorização com 

o código de serviço 

Se dentro de 60 segundos o código for introduzido 3 vezes de forma incorreta, o 
dispositivo bloqueará o acesso por 90 segundos. Só depois desse tempo se poderá 

tomar outra tentativa. 
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8.1.2. Conexão com o servidor 

 

Na seção “Servidor” podem-se ajustar as configurações básicas da conexão Ethernet 
e GPRS e as conexões SMS. 

8.1.2.1. Parâmetros Ethernet 

Endereço do servidor de segurança 
É o endereço IP do recetor do sistema de seguimento (OSM.Server) ou do computador 

no qual é instalado o programa “Servidor de comunicação”, p. ex. 89.123.115.8. Este 
endereço pode ser fornecido também na forma de um nome de domínio de servidor, 
p. ex. modul.gprs.com. Neste caso, é preciso fornecer pelo menos um endereço DNS. 

Porta do servidor principal 
Especifica o número da porta do servidor que foi usada no servidor para receber dados 

do transmissor. 

Endereço do servidor de segurança 
É o endereço IP do segundo recetor (de reserva) do sistema de monitoramento 

(OSM.Server) ou o computador no qual o programa "Communication Server" está 
instalado, por exemplo, 89.130.125.82. Este endereço pode ser fornecido também na 

forma de um nome de domínio de servidor, p. ex. monitor.gprs.com. Neste caso, é 
preciso fornecer pelo menos um endereço DNS. 

Porta do servidor de segurança 
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Especifica o número da porta do servidor de segurança que foi usada no servidor para 

receber dados do transmissor. 

IP 
Opção “DHCP”: endereço do dispositivo e outras configurações de rede do dispositivo 

EPX400 adscritas de forma predeterminada pelo servidor DHCP. 
Opção “Estáticos” permite definir configurações próprias. Neste momento ativam-se 

os demais campos do formulário, descritos em baixo. 

Endereço 
Endereço IP do EPX400 apropriado para a LAN com a qual o dispositivo deve cooperar. 

Máscara 
Máscara de endereço IP, por padrão: 255.255.255.0 

Porta 
O endereço IP do computador na rede local intermediária em conexão com o servidor 

de comunicação. 

DNS1, DNS2 
Determina os endereços DNS (sistema de nomes de domínios). Se o endereço do 

servidor principal ou de segurança foi introduzido na forma de domínio, é preciso 
fornecer pelo menos um endereço DNS. 

8.1.2.2. Parâmetros GPRS 

Endereço do servidor de segurança 
É o endereço IP do recetor do sistema de seguimento (OSM.Server) ou do computador 

no qual é instalado o programa “Servidor de comunicação”, p. ex. 89.123.115.8. Este 
endereço pode ser fornecido também na forma de um nome de domínio de servidor, 

p. ex. modul.gprs.com. Neste caso, é preciso fornecer pelo menos um endereço DNS. 

Porta do servidor principal 
Especifica a porta do servidor que foi usada no servidor para receber dados do 

transmissor. 

Endereço do servidor de segurança 

É o endereço IP do segundo recetor (de reserva) do sistema de monitoramento 
(OSM.Server) ou o computador no qual o programa "Communication Server" está 
instalado, por exemplo, 89.130.125.82. Este endereço pode ser fornecido também na 

forma de um nome de domínio de servidor, p. ex. monitor.gprs.com. Neste caso, é 
preciso fornecer pelo menos um endereço DNS. 

Porta do servidor de segurança 
Especifica a porta do servidor que foi usada no servidor para receber dados do 
transmissor. 

APN 
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O parâmetro depende do operário da GSM, que fornece serviço GPRS. Determina o 

nome do ponto de acesso GPRS. Pode-se obter um ponto privado de acesso. Neste 
caso, o seu nome será fornecido por um operário em concreto da rede GSM. 

ID do usuário 

Usando o APN público, habitualmente não é requerido. Para o APN privado, este 
parâmetro deve ser obtido para o operário (sem ele não se pode ter acesso à GPRS). 

Palavra-passe do usuário: 
Usando o APN público, habitualmente não é requerido. Para o APN privado, este 
parâmetro deve ser obtido para o operário (sem ele não se pode ter acesso à GPRS). 

 
Atenção: O uso do APN privado aumenta a segurança do sistema. 

DNS1, DNS2 
Determina o endereço do DNS básico e de segurança (sistema de nomes de domínios). 

Se o endereço do servidor foi introduzido na forma de domínio, é preciso fornecer pelo 
menos um endereço DNS. 
 

É preciso ter em conta que os endereços acima podem ser modificados em qualquer 
momento. 

 

8.1.2.3. Parâmetros SMS 

No. telefone do servidor 

Se à aplicação do servidor (p. ex. OSM.Server) estiver ligado  um modem GSM, neste 
espaço introduzimos o seu número. A este número serão enviadas as SMS no caso de 

o emissor ter problemas com a transmissão GPRS. 
Se o campo permanecer vazio ou se introduzir a cifra 0, o emissor não trabalhará só 
no modo SMS. 
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8.1.3. Comunicação 

 
 

8.1.3.1. Canais de transmissão do servidor com a estação de vigilância 

Como canal definimos um canal de transmissão de dados para a estação de vigilância. 

Como canal pode servir Ethernet, GPRS ou SMS. O transmissor, conectando-se com a 
estação de vigilância, tenta escolher primeiro o canal principal, depois o de segurança 

e depois de emergência. Por isso, se para o canal for definido o endereço e a porta do 
servidor de segurança, tentaremos usar esta solução de conexão antes de usar outro 
canal. Quando, depois da conexão na canal principal, usarmos o canal de prioridade 

mais baixa, será realizado um control de disponibilidade do canal principal. Se for 
reestabelecida a conexão, o transmissor conectar-se-á ao dito e tentará ficar aí. Depois 

de abrir a lista, poderá ver as seguintes opções. 
• ETH -> GPRS -> SMS (Ethernet - principal, GRPS – de segurança, SMS – de 

emergência) 

• ETH -> GPRS (Ethernet - principal, GRPS – de segurança) 
• ETH  

• Modo sem servidor 
• Configurações avançadas 

A seleção da posição “Configurações avançadas” provocará o desbloqueio dos campos 

para cada canal e uma priorização da transmissão. 
 

 
 

8.1.3.2. Parâmetros Ethernet e GPRS 
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O papel do canal (Prioridade do canal) 

A seleção de “Configurações avançadas” na posição “Canais de transmissão até o 
servidor da estação de vigilância” (capítulo 8.1.3.1) provocará o desbloqueio dos 
campos para cada canal e uma priorização individual da transmissão. Há 4 

possibilidades para selecionar: 
• principal, 

• de segurança, 
• de avaria, 
• não usado. 

Período dos eventos de teste 

O dispositivo envia, com um intervalo especificado, uma mensagem de "Teste" que 

informa à estação de seguimento que o dispositivo está a funcionar. Neste espaço, 
determina-se cada quantos segundos é enviado o tal comunicado. 

Parâmetros do servidor principal 

Intervalo entre as tentativas de conexão 

O dispositivo programado tentará conectar-se automaticamente com o servidor 

segundo as prioridades escolhidas. Aqui definimos o intervalo de tempo (em 
segundos), depois do qual se realizará outra tentativa de conexão, se a última tiver 

sido concluída sem êxito. 

Número de tentativas de conexão com o servidor. 

Determinamos o número de vezes que o dispositivo tentará conectar-se com o servidor 

principal. No caso de outras falhas, o dispositivo EPX400 após a implementação de um 
determinado número de tentativas iniciará o procedimento de conexão com o servidor 

secundário. 

Primeiro sempre se tente conectar com o servidor principal 

Se selecionarmos este campo, o dispositivo tentará primeiro conectar-se com o 

servidor básico independentemente da definição dos parâmetros para o servidor de 
segurança (sobretudo o número de tentativas de conexão). 

Parâmetros do servidor de segurança 

Intervalo entre as tentativas de conexão 

Aqui definimos o intervalo de tempo (em segundos), depois do qual se realizará outra 

tentativa de conexão com o servidor de segurança, se a última tiver sido concluída 
sem êxito. 
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Número de tentativas antes da troca pelo servidor principal 

Determinamos quantas vezes o dispositivo tentará conectar-se ao servidor secundário. 
No caso de outras falhas, o dispositivo após a implementação de um determinado 
número de tentativas retornará ao procedimento de conexão com o servidor principal. 

Desconectar depois do tempo determinado 

Com este campo selecionado, o dispositivo desconectar-se-á do servidor de segurança 

depois do tempo definido. Com esta opção ativa, o dispositivo tomará a tentativa de 
se conectar ao servidor principal. Com esta opção inativa, o dispositivo finalizará 
primeiro a conexão do servidor básico e, se a tentativa finalizar sem êxito, passará a 

conectar-se com o servidor principal. 

8.1.3.3. Parâmetros SMS 

O papel do canal (Prioridade do canal) 

São possíveis 4 configurações: 

• Não usado 

• Principal 

• De segurança 

• De avaria 

Período dos eventos de teste 

O dispositivo pode enviar através de uma SMS, uma informação de "Teste" que informa 
à estação de seguimento que o dispositivo está a funcionar. Neste espaço, determina-
se cada quantos minutos é enviado o tal comunicado. Normalmente não é desejado o 

envio da prova em forma de SMS com a frequência que se usa para a transmissão 
GPRS ou Ehternet. Este parâmetro permite prolongar consideravelmente o intervalo 

entre as provas (tempo em minutos) ou bloquear totalmente esta opção. 

Período de eventos rápidos 

Ao selecionar esta opção, enviam-se imediatamente os eventos submetidos à vigilância 

(e, por tanto, considerados mais importantes), se outros canais não realizarem 
conexão com o servidor. O dito significa que os eventos podem ser enviados através 

de um canal potencialmente mais caro e menos económico, ou seja, a SMS. No 
entanto, temos mais segurança de que a notificação alcançará o destino o mais rápido 
possível. Com esta opção desativada, o dispositivo parará o envio de eventos até ter 

conexão com o servidor. 

8.2. TRANSMISSÃO 

Para manter a máxima segurança dos dados transmitidos, foi introduzido o cifrado de 
dados com o uso da chave AES. Esta opção pode ser usada na transmissão de GPRS e 

de SMS. 
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Depois de selecionar a transmissão cifrada, pode-se introduzir a chave própria (256 

bits – caracteres 0-9 e A-F) ou usar preconfiguração. 
 

 
 

8.3. ENTRADAS / SAÍDAS 

O emissor tem 9 entradas de sinais. O módulo tem também duas saídas de transístores 

do tipo OC e uma saída de transmissão. A opção “Entradas/Saídas” permite configurar 
o emissor para funcionar de acordo com os requisitos do usuário. 

8.3.1. Configuração das entradas 

Para cada entrada, é preciso determinar por separado as configurações. 

8.3.1.1. Modo de entrada 

Este parâmetro permite determinar a configuração das entradas e o estado estável da 
entrada. A alteração desse estado envia informações sobre o alarma Podemos escolher 

entre os seguintes tipos de configuração: NO / NC / EOL-NO / EOL-NC / DEOL-NO / 
DEOL-NC. A entrada do tipo NC deve estar fechada todo o tempo. Ativa-se depois da 
desaparição do contato. A entrada do tipo NO permanece em estado aberto. No 

momento de fechar fica ativada. As versões EOL e DEOL (paramétrica e paramétrica 
dupla) têm uma diferença de uma ou duas resistências, que permitem distinguir uma 

alarma da sabotagem. Os esquemas elétricos de todos os tipos de configurações 
apresentam-se no capítulo  3.3 Configuração das entradas. 
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8.3.1.2. Sensibilidade 

O parâmetro significa o tempo mínimo para a manutenção da modificação numa dada 
entrada para que seja detetada pelo emissor. O valor preconfigurado do parâmetro é 

de 400 ms. 

8.3.1.3. Bloqueios 

Esta opção permite bloquear qualquer entrada de módulo, pelo que as modificações do 
seu estado serão ignoradas e não notificadas ao painel de vigilância. O bloqueio pode 
ser permanente ou temporário. 

 
No caso de um bloqueio temporário, é preciso determinar o número de violações, 

depois do qual haverá o bloqueio, contado desde o momento de aparecer a primeira 
violação. O mecanismo funciona segundo o esquema em baixo: 
 

Límite: N=3 violaciones durante TB 
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Eventos enviados al servidor 

 

 Violação e volta à entrada  Evento: violação da entrada 

 Violação e volta da entrada 
bloqueada:falta de reação do transmisor 

 Evento: volta da entrada 

 Bloqueio da entrada  Evento: bloqueio automático da entrada 

 

 Evento: desbloqueio automático da 
entrada 

- Los parámetros N y Tb se configuran independientemente para cada entrada. 
- Por lo general, puede haber 2x violaciones N-1. En la vista global, durante un período 

más largo, se mantendrá el número promedio de violaciones en un período 
determinado. 

- El bloqueo de entrada sigue al retorno. 

 
O bloqueio temporário pode ser desativado mediante um comando enviado através de 

uma SMS ou GPRS (cf. descrição do comando RLIMIT no cap. 10). 

8.3.2. Partições 

As entradas podem ser conectadas em grupos controlados de forma independente, 

chamadas partições. Com o uso das partições, podem-se determinar as entradas que 
serão vigiladas dependendo do estado da outra entrada (de armação). 

Se a entrada de armação estiver no estado não ativado (partição não armada), o 
câmbio do estado da entrada adscrita à partição será ignorado. Se a partição estiver 
no estado armado, cada câmbio do estado de entrada adscrito à partição será registado 

e processado de forma normal. 
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8.3.2.1. Entrada de armação da partição 

Com o uso desta opção, pode-se selecionar a entrada de armação/desarmação da 
partição. Para uma entrada selecionada, pode-se conectar um dispositivo de armação 

(p. ex. selecionador ou fechadura encriptada). Quando a entrada for violada, a partição 
adequada fica armada (depois do tempo para sair desde a violação). Quando a entrada 

de armadura não for violada, a partição fica desarmada. 

8.3.2.2. Entradas adscritas à partição 

Depois de adscrever à partição, a entrada fica ativa (vigilância através do transmissor) 

se a sua partição estiver armada. A entrada pode ser adscrita a um máximo de uma 
partição. Se a entrada não for adscrita a nenhuma partição, será uma entrada de 24 

horas e será vigilada de forma independente do estado da partição. 

8.3.2.3. Entradas esvaziadas 

Aqui se podem definir as entradas esvaziadas. Uma entrada esvaziada ativa a saída 

relacionada (gera um alarma) depois do intervalo “Tempo para a entrada”, mas só 
quando a partição, à qual está adscrita entrada não for desarmada antes do tempo 

para a entrada. 

8.3.2.4. Tempo para a saída 
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Tempo para a saída da partição. As entradas estarão ativadas (vigiladas) quando 

passar o tempo, contando desde o momento da violação da entrada de armação. 

8.3.2.5. Tempo para a entrada 

Tempo, depois do qual será emitido um alarma depois da violação da entrada esvaziada 

se a partição não for desarmada. 

8.3.3. Configuração de saídas 

Seções “Saída 1 (OUT1)” , “Saída 2 (OUT2)” e “Saída 3 (NC-NO-C)” 
Determinam as condições de ativação das entradas. As opções para estas saídas são 
comuns e serão descritas num capítulo. 

 

 
 

8.3.3.1. Modo e tempo de funcionamento 

Esta opção permite selecionar o modo de trabalho da saída. Estão disponíveis dois 
modos de trabalho: 

o biestável: ativação por tempo indeterminado, até o momento de desativar a 
alimentação do dispositivo ou a desativação à distância da saída com o uso do 

comando enviado desde o servidor através da conexão GPRS ou SMS, 
o monoestável: ativação durante o tempo determinado pelo usuário, com um 

intervalo de 100 ms. 
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8.3.3.2. Condições 

Determina as condições de ativação de uma das saídas. Pode-se ativar uma saídas nos 
seguintes casos: 
• Depois da desaparição da conexão com o servidor (imediatamente depois de ser 

detetada); 
• Depois da desaparição do sinal da rede GSM (imediatamente depois de ser 

detetada); 
• Depois de detetar uma tentativa de conexão entrante desde um número 

determinado; 

Depois de selecionar esta opção, pode ser gerado um evento CLIP se for 
configurada uma posição adequada na opção Monitoring (cf. ponto 8.4.7. 

Evento: CLIP.). Pode-se introduzir o número inteiro ou só um fragmento, p. ex. 
1234. Neste caso, a saída será ativada para todos os números que contenham 

uma dada sequência, p. ex. 123456789 ou 600123456. Atenção: ponha o 
número de telefone sem o prefixo do país (p. ex. sem 0048, +48). 

• Dependendo da ativação de uma das entradas. 

As saídas também podem ser ativadas depois de se usar o watchdog (cf. cap. 8.8. 
Controlo da ligação 

.). 

8.3.3.3. Condições adicionais 

No caso de selecionar “Dependendo da ativação de uma das entradas” podemos 

configurar condições adicionais para a saída ativada: 
o Falta de rede: a violação da entrada provoca a ativação da saída no caso 

quando não for possível o envio de informação ao servidor 
o Nunca: a violação da entrada não provoca a ativação da saída 
o Sempre: todas as violações da entrada provocam a ativação da saída 

o Rede disponível: a violação da entrada provoca a ativação da saída no caso 
quando não for possível o envio de informação ao servidor 

 
Atenção: As saídas podem ser controladas através dos comandos SMS. 
As saídas também podem ser ativadas depois de se usar o watchdog configurado na 

seção (cf. cap. 8.8. Controlo da ligação. 

8.3.4. Controlo avançado das saídas 

O usuário pode determinar uma maneira alternativa do funcionamento das saída 
quanto às funções8.3.3. Configuração de saídas. 
Na seção “Controlo avançado das saídas” definimos o comportamento de todas as 

saídas dependendo dos eventos que tiverem lugar. O controlo avançado das saídas 
difere da função existente da configuração das saídas: 

o Pode-se nem só ativar as saídas, mas também desativar, 
o A saída pode ser desativada durante um tempo determinado por um parâmetro 

diferente, 

o Está disponível uma lista completa de eventos para os quais podem ser definidos 
os comportamentos para as saídas. 

 
Atenção: Não se pode usar ao mesmo tempo da configuração básica das 
saídas (8.3.3. Configuração de saídas) e o controlo avançado das saídas! 

Em particular, as opções existentes para a configuração básica das saídas: “Depois da 
desaparição da conexão com o servidor (imediatamente depois de ser detetada)”, 

“depois da desaparição do sinal da rede GSM (imediatamente depois de ser detetada)” 
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e “Dependendo da ativação de uma das entradas” não se devem confundir com 

“[Desact] Servidor”, “[Desact] GSM” e “[Activ] Entrada x”. O uso de uma opção 
pertencente à configuração básica das saídas e ao controlo avançado das saídas pode 
provocar um comportamento inesperado do transmissor. 

 

 
 

8.3.4.1. Saídas 1 / Saída 2 /  / Saída 3 

Nestas colunas, definimos que eventos podem ter influência sobre o estado de uma 
dada saída e a forna do funcionamento da saída. Opções possíveis: 

o Não fazer nada: o estado da saída não muda (ação preconfigurada) 
o Ativar a saída de forma permanente: a saída é desativada de forma permanente 

o Ativar a saída de forma temporária: a saída é ativada durante o tempo 
determinado com o parâmetro 8.3.4.2 Tempo da ativação da saída 

o Desativar a saída: saída fica desativada. 

 
A tecla [Reiniciar] guarda a ação “Não fazer nada” para cada um dos eventos. 

O estado da saída não muda se o estado atual é igual que o resultado da ação. 

8.3.4.2. Tempo da ativação da saída 

Parâmetro que determina o tempo, durante o qual a saída deve ser ativada para a 

função de controlo avançado das saídas. 

8.3.4.3. Evento: CLIP 
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Evento de deteção da conexão entrante desde o número de telefone definido na opção 

Entradas/Saídas–> Saída 1 / Saída2 / Saída3. O número de telefone fica guardado 
junto à opção selecionada “Depois de detetar uma tentativa de conexão entrante desde 
o número” (cf. pto 8.3.3.2.). 

8.4. VIGILÂNCIA 

Esta opção permite determinar quais dos eventos disponíveis, gerados pelo dispositivo, 

serão transmitidos à estação de vigilância. 
 

ATENÇÃO: Evento “Modificação da configuração” refere-se só à modificação 
da configuração via SMS ou as ordens GPRS. 
 

 
 

8.4.1. Activar eventos FIFO não-volãteis 

Esta opção protege a memória os eventos próprios não enviados contra o apagamento 
p. ex. no caso de um reinício ou perda de alimentação. 
 

A opção “Activar eventos FIFO não-volãteis” faz o seguinte: 
o Nenhum evento gerado pelo dispositivo não poderá ser perdido. 

O Todos os eventos serão registados no servidor OSM junto com o tempo da sua 
produção com uma frequência de 10msec. 

o os eventos são enviados ao servidor de forma cronológica. 

o Comando FLUSH=0 apaga só os eventos guardados na fila não permanente e 
gera o evento  EVENT_FIFO_FLUSHED. 

o Não funciona a função de omitir os estados iniciais. 
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o a função de limitação das SMS enviadas pode não oferecer grandes vantagens. 

Exemplo: Uma entrada danificada emite sinal de violação todos os 30 seg. O 
transmissor no modo SMS envia um grande número de mensagens, p. ex. 60, 
o que provoca uma paragem do envio por 30 minutos. Depois de reiniciar o 

envio, serão enviadas várias SMS juntas com 60 eventos com marcações de 
tempo. Pressupondo que uma SMS pode conter aprox. 7 eventos, teremos 9 

SMS. Quando a fila estiver desativada, será enviada uma SMS com o evento: 
entrada X violada 60 vezes. 

 

Se a opção “Usar fila permanente de eventos” não for selecionada: 
o O reinício do transmissor provoca a perda de todos os eventos não enviados. Os 

únicos eventos que não se perdem são: 
o EVENT_CONFIGURATION_CHANGED 

o EVENT_SERVICE_BEGIN 
o EVENT_SERVICE_BEGIN 
o EVENT_INCOMING_DATACALL_BEGIN 

o EVENT_INCOMING_DATACALL_END 
o EVENT_FIRMWARE_CHANGED. 

o Ao servidor GSM é enviada uma informação sobre a produção de um 
evento junto com o número de eventos sem os tempos (p. ex. violação 
entrada 2: 14 vezes). 

o Os eventos podem não ser enviados de forma cronológica, apesar de que o 
transmissor tenta enviar os pares de eventos de tal forma que o evento anterior 

seja enviado antes.  
o O comando FLUSH=0 apaga só os eventos guardados na fila não temporária e 

gera o evento  EVENT_FIFO_FLUSHED. 

 
Independentemente da seleção da opção “Usar fila temporária de eventos” 

o Se no buffer houver comunicados não enviados do painel de alarma e o buffer 
for desativado mudando-se a configuração, os eventos em espera poderão ser 
enviados só quando o buffer for ativado outra vez. 

 
Com a fila de eventos estão relacionados os seguintes eventos próprios: 

o EVENT_FIFO_FAILURE - gerado quado a fila for danificada. 
o EVENT_FIFO_OVERFLOW - quando a fila ficar cheia. 
o EVENT_FIFO_FLUSHED - quando a fila fica apagada com o comando à distância 

FLUSH=0. 
De forma preconfigurada, têm uma bandeira de permissão para o envio de OSM por 

SMS e GPRS. 

8.4.2. Ethernet 

Nas colunas “Início” e “Fim” baixo o lema “Ethernet” definimos que eventos devem ser 

registados para a estação de vigilância com o uso da transmissão por Enthernet. 
Podemos enviar informação tanto sobre os alarmas (modificação do estado de stand-

by pelo ativo), tanto como sobre as voltas do estado ativo ao stand-by (normalização). 
Para que o evento seja transmitido, basta selecioná-lo (clicando no quadrado à direita). 
O botão “Apagar” provoca a desaparição de todos os elementos selecionados no canal 

de transmissão. 
O botão [Inverter] mudará a seleção para o oposto. 

8.4.3. GPRS 

Nas colunas “Início” e “Fim” baixo o lema “GPRS” definimos que eventos devem ser 

registados para a estação de vigilância com o uso da transmissão por GPRS. Podemos 
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enviar informação tanto sobre os alarmas (modificação do estado de stand-by pelo 

ativo), tanto como sobre as voltas do estado ativo ao stand-by (normalização). Para 
que o evento seja transmitido, basta selecioná-lo (clicando no quadrado à direita). 
O botão “Apagar” provoca a desaparição de todos os elementos selecionados no canal 

de transmissão. 
O botão [Inverter] mudará a seleção para o oposto. 

8.4.4. SMS 

Nas colunas “Início” e “Fim”, baixo o lema “SMS” definimos que sobre eventos se deve 
informar à estação de vigilância com o uso de mensagens SMS. Quando o emissor não 

tem conexão com o servidor com o Ethernet GPRS. Podemos enviar informação tanto 
sobre os alarmas (modificação do estado de stand-by pelo ativo), tanto como sobre as 

voltas do estado ativo ao stand-by (normalização). 
Para que o evento seja transmitido, basta selecioná-lo (clicando no quadrado à direita). 

O botão “Apagar” provoca a desaparição de todos os elementos selecionados no canal 
de transmissão. 
O botão [Inverter] mudará a seleção para o oposto. 

8.4.5. Omitir o estado inicial 

Esta opção permite bloquear o envio da informação sobre o estado das entradas ativas 

na hora de conectar a alimentação. A informação sobre as entradas serão enviadas ao 
servidor só depois da primeira mudança do estado de entrada do ativo pelo inativo. 
Para os eventos “Alimentação” e “Bateria”, se não se selecionar “Omitir estado inicial”, 

será enviada a informação sobre a alimentação/bateria durante o arranque do 
dispositivo independentemente do estado da alimentação/bateria. 

8.4.6. Falta de alimentação 

Uma das opções do dispositivo é o controlo da presença da tensão de alimentação. Já 
que os apagões curtos podem ocorrer em alguns locais, podemos evitar informes 

desnecessários introduzindo o tempo depois do qual a informação será enviada. O valor 
do parâmetro significa que a falta de alimentação deve durar um tempo definido para 

que o dispositivo reconheça que é um apagão e para que se notifique o dito evento. 

8.4.7. Evento: CLIP 

Evento de deteção da conexão entrante desde o número de telefone definido na opção 

Entradas/Saídas–> Saída 1 / Saída2 / Saída3. O número de telefone fica guardado 
junto à opção selecionada “Depois de detetar uma tentativa de conexão entrante desde 

o número” (cf. pto 8.3.3.2.). 

8.4.8. Passar ao modo de espera na tensão da bateria ficar por baixo 
de... 

Depois de selecionar a opção “Modo de espera na tensão da bateria ficar por baixo 
de...” ficará disponível o campo do limite de tensão da bateria, no qual o emissor passar 

ao modo de espera. Devido às caraterísticas do funcionamento da bateria, o modo de 
espera do dispositivo deve garantir o seu trabalho correto no caso de a bateria ficar a 
única fonte de alimentação num dado momento. Se a opção “Modo de espera na tensão 

da bateria ficar por baixo de...” não ficar selecionada, o emissor trabalhará até quando 
o permitir a bateria. O dito pode ter um impacto desfavorável sobre a capacidade da 

bateria durante a explotação e provocar a geração de alarmas falsas. 
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Passo ao modo de espera produz-se quando a tensão da bateria ficar por baixo do nível 

definido (são tomadas em conta 3 seguintes medições num intervalo de 10 segundos). 
Neste caso, serão realizados os seguintes procedimentos: 
1. Gera-se o evento “Tensão demasiado baixa - modo de espera”. 

2. O emissor, durante 30 segundo, tenta enviar uma notificação “Tensão 
demasiado baixa – modo de espera” ao firmware de receção. 

3. Depois, passa-se ao modo de espera, isto é, desativa-se o modem, as reações 
às entradas, desativam-se as saídas, ativa-se a linha telefónica externa. 
 

Modo de espera é assinalado pelos díodos LED piscando: OK e ERR.  
 

A desativação do modo de espera realiza-se numa das seguintes situações: 
• Conexão da alimentação de rede e ultrapasso da tensão da bateria com o valor de 

“Nível do modo de espera”+ 0,6V 
• Desconexão total da alimentação e uma segunda conexão da bateria e/ou da 

alimentação de rede.  

Para as entradas do emissor, são registadas só as mudanças quanto ao estado de antes 
do modo de espera. 

8.5. LIMITAÇÕES 

8.5.1. SMS e modens GSM 

Nesta parte, podem-se definir as limitações para os números, dos quais são enviadas 

para o emissor as mensagens SMS com comandos e são realizadas as conexões CSD. 
Podem-se também determinar os períodos de vigência e os limites dos comunicados 

SMS enviados pelo dispositivo. 
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8.5.1.1. Telefones autorizados SMS 

O usuário pode limitar o acesso à distância ao dispositivo (via SMS) a alguns números 
determinados. A lista de número (até 5) significa que será possível controlar o 
dispositivo desde o emissor. 

 
Opções disponíveis: 

o Proibir a todos: falta de possibilidade de se comunicar com o dispositivo. 
o Permitido a todos: a comunicação é possível desde qualquer número de 

telefone. 

o Permitir aos selecionados: a comunicação é possível só desde os números que 
se encontram na lista. Permite-se definir até 5 números. 

Depois de selecionar “Permitir aos selecionados” obtém-se acesso ao espaço de edição. 
Mais números devem ser introduzidos no campo. Depois, o botão “Adicionar”, 

transmitirá o número à tabela em baixo. Com o cursor numa dada linha com um 
número, fazendo um clique no botão “Apagar’ eliminará o número da tabela. 
A opção “Apagar todos” eliminará todo o conteúdo da tabela. 

 
Atenção:  

a) A autorização de um SMS de chegada consiste em comparar o número, desde o 
que chegou com os que estão na tabela. Permite-se introduzir na tabela só uma 
parte do número. Assim, serão autorizados todos os números que tenham a 

sequência introduzida, p. ex. 600123456 ou 601234567. 
b) Se, para o envio das SMS, usarmos um modem conectado a um servidor 

OSM.Server, o seu número de telefone deve estar na lista mencionada. 

8.5.1.2. Números autorizados dos modens GSM 

Para as conexões no canal CSD, o usuário pode limitar o acesso à distância aos 

dispositivos desde os modens GSM. A lista de número (até 5) significa que será possível 
conectar-se com o emissor só desde estes números. 

 
Opções disponíveis: 

o Proibir a todos: falta de possibilidade de se comunicar com o dispositivo. 

o Permitido a todos: A comunicação é possível desde qualquer modem (número 
de telefone). 

o Permitir aos selecionados: a comunicação é possível só desde os modens 
(números) que se encontram na lista. Permite-se definir até 5 números. 

Depois de selecionar “Permitir aos selecionados” obtém-se acesso ao espaço de edição. 

Mais números devem ser introduzidos no campo. Depois, o botão “Adicionar”, 
transmitirá o número à tabela em baixo. Com o cursor numa dada linha com um 

número, fazendo um clique no botão “Apagar’ eliminará o número da tabela. 
A opção “Apagar todos” eliminará todo o conteúdo da tabela. 
 

Atenção:  
a) A autorização de uma conexão CSD de chegada consiste em comparar o número, 

desde o que chegou com os que estão na tabela. Permite-se introduzir na tabela 
só uma parte do número. Assim, serão autorizados todos os números que 
tenham a sequência introduzida, p. ex. 600123456 ou 601234567. 

b) Se, para uma conexão de chegada CSD, usarmos um modem conectado a um 
servidor OSM.Server, o seu número de telefone deve estar na lista mencionada. 

8.5.1.3. Períodos de validez das SMS de saída 



EPX400-xC – Manual de instalação e programação Página 50 / 75 

 

O usuário pode determinar o tempo que o GSM tem para entregar informação em 

forma de SMS no caso de problemas com o fornecimento da mensagem ao destinatário. 
O período de validez é definido por separado para os seguintes grupos de informação: 

o Testes SMS ao servidor 

o Eventos SMS enviados ao servidor 
o Eventos SMS enviados ao usuário 

o Respostas às ordens 
 
A seleção realiza-se de entre os valores que se encontram na lista selecionando a 

opção desejada. Opções disponíveis: 5, 10, 15, 30 minutos; 1, 2, 6, 12 horas; 1, 7 
dias; MAX (sem período de validez). 

8.5.1.4. Limitações das SMS de saída 

O usuário pode limitar o número de SMS que o emissor vai enviar. Dado que a forma 

básica da transmissão deve ser o Ethernet e GPRS, esta limitação é importante do 
ponto de vista económico. 
 

Selecionando o campo “Ativar notificações SMS” ativará o acesso aos grupos de 
informações que se submeterão às limitações: 

o Testes SMS ao servidor 
o Eventos SMS enviados ao servidor 
o Eventos SMS enviados ao usuário 

o Respostas às ordens 
 

As limitações são definidas mediante a introdução de dois valores: 
Número máximo das SMS: Determina o número máximo das mensagens SMS enviadas 
por unidade de tempo (cf. Parâmetro “Reinicialização do contador”). A opção protege 

o usuário contra o envio de demasiadas mensagens, p. ex. no caso de uma avaria.  
Reinicialização do contador: Determina o intervalo de tempo (em minutos) segundo o 

qual se reinicializará o contador das SMS enviadas. 

8.6. NOTIFICAÇÕES SMS 

O usuário tem a possibilidade de definir os comunicados que, no caso de haver um 
evento (p. ex. modificação do estado da entrada) serão enviadas para os números de 
telefone privados. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar sobre a limitação que existe 

neste aspeto. 

8.6.1. Telefones 

Uma das maneiras para limitar o envio de informação sobre os eventos (via SMS) é 
determinar uma lista de 5 números de telefone privados. A lista criada significa que o 
emissor enviará SMS só a estes números. 

 
O procedimento de edição e o seguinte: 

o No campo da edição de “Introduzir número de telefone” introduzimos o número 
adequado. 

o Fazendo clique na tecla [Adicionar] passamos o número para a tabela em baixo 

o Continuamos o procedimento dependendo das necessidades (máx. 5 números). 
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Com o cursor numa dada linha com um número, fazendo um clique no botão “Apagar’ 
eliminará o número da tabela. 
A opção “Apagar todos” eliminará todo o conteúdo da tabela. 

8.6.2. Eventos 

Esta seção permite configurar e editar os comunicados SMS enviados aos números de 

telefone definidos. 
Para cada evento da lista (Entrada 1: Violação, Volta; Entrada 2: Violação, Volta, etc.) 
podem-se definir os comunicados SMS enviados no caso de se produzir um evento. 

Para isso servem os campos de edição que se encontram à direita, na lista de eventos. 
 

O procedimento e o seguinte: 
a) Selecionar da lista um evento que se deseja editar, 
b) Selecionar o quadrado no número de telefone, ao que será enviada a SMS 

c) Ficará ativado o campo de texto, no que é preciso introduzir o conteúdo da SMS 
relacionada com o evento 

d) Se o campo “Copiar conteúdos da primeira mensagem” for selecionado, para os 
seguintes números os conteúdos de SMS serão copiados da primeira mensagem. 
No caso contrário, é preciso repetir os procedimentos para os seguintes 

números. 
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Atenção: 
o Em total, a quantidade de carateres para todas as mensagens SMS não pode ser 

superior aos 2000 carateres. 

o Os dados incorretos podem-se apagar selecionando-se o texto e usando-se a 
tecla “DEL”. 

o O texto do campo pode ser copiado. 

8.6.2.1. Testes SMS do usuário 

Os testes SMS enviados para os números indicados serão realizados 

independentemente do modo de trabalho (GPRS/SMS/GRPS & SMS/sem servidor). 
Para desativar a função de envio periódico de testes, Notificações SMS introduzir até 5 

números que podem receber testes SMS desde o emissor. 
 
A seguir, para o evento “Mensagem de teste” é preciso introduzir o conteúdo da 

mensagem de teste e determinar o intervalo de teste. Para isso, é preciso selecionar a 
opção “Intervalo de teste” e introduzir o intervalo de teste que se encontra no campo 

ao lado. O formato do campo: “Número total dias, número horas:número minutos”. Se 
não se selecionar o campo “Intervalo do teste” as mensagens de teste não serão 
enviadas. 

8.6.3. Estado 

O dispositivo permite perguntar à distância sobre o estado. Nesta janela, podemos 

editar os componentes do comunicado, que será enviado ao usuário como resposta 
para o comando de controle do estado. 
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Os números de telefone que são autorizados para enviar o pedido do estado são 

definidos na opção Limitações > Telefones autorizados SMS. A resposta do dispositivo 
será enviada para o número, desde o que se recebeu o pedido. 
 

Em resposta ao pedido de estado, o dispositivo enviará uma mensagem SMS que 
conterá os textos que determinam o estado atual as entradas, das saídas e da 

alimentação. 
 
Atenção:  

1. O contador Carateres permitidos informa sobre a quantidade total dos carateres 
que se podem introduzir na tabela.  

2. Para as entradas paramétricas EOL e DEOL o comunicado configurado do Estado de 
alarma será enviado tanto durante a violação, como a sabotagem. 

 

 
 

8.6.4. Desvio de SMS 

O dispositivo pode desviar as SMS recebidas a números determinados segundo as 
regras configuradas. Esta função pode resultar necessária por exemplo no caso de 
notificações SMS sobre o estado da conta. Nesta janela pode-se introduzir até 5 regras 

que servem para desviar comunicados SMS. 
 

Cada regra consiste num par: um fragmento do número de telefone do remetente e 
do número de telefone do destinatário. O fragmento do telefone do remetente pode, 
em casos extremos, consistir num conjunto vazio, o que significa a compatibilidade 

com qualquer telefone. A gestão de regras realiza-se segundo o ordem configurado do 
começo ao fim, isto é, o resultado da computação de uma regra não tem influência 
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sobre a computação das seguintes. Isto significa também que a mensagem SMS pode 

ser enviada a vários números de telefone ou que a mesma mensagem pode ser enviada 
várias vezes ao mesmo número. Este caso ocorre quando a condição relacionada com 
o número de telefone do remetente for concluída para um mínimo de duas regras que 

têm o mesmo número de destinatário. 
 

Atenção: O usuário tem responsabilidade sobre a introdução de números corretos, 
graças ao que não haverá nenhum loop no envio das SMS. 
 

 
 

8.7. RS232 

Para garantir mais possibilidades do envio da informação, o dispositivo tem uma porta 

serial RS-232 no standard 3.3V TTL. Para a colaboração com os dispositivos com a 
porta standard RS-232 ou RS-485, requerem-se cabos adequados de conexão e 

conversores. 
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8.7.1. Parâmetros da porta serial 

As configurações da conexão devem adequar-se às configurações da porta RS-232 no 
dispositivo, com o qual colaborará o emissor. Os parâmetros disponíveis apresentam-

se na seguinte tabela: 
 

Parâmetro Valor 

Rapidez da transmissão (bit/s) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200 

Quantidade de bits de dados 8 

Paridade Sem paridade, par, ímpar 

Bits de paragem 1, 2 

Controlo do fluxo Sem controlo, RTS, CTS, RTS/CTS 

 
Se a porta serial (opção RS232) não for ativada, para a porta do dispositivo serão 
enviadas as informações até a vigilância de eventos. Neste caso, pode-se controlar o 

funcionamento do dispositivo com a palavra-passe GD-PROG e da aplicação 
EBS  Config (anteriormente configurador dos transmissores GPRS)– opção Controlo 

descrita no ponto 8.11. 

8.7.2. Envio de dados desde o buffer 

Os dados recebidos desde o dispositivo conectado são armazenados no buffer do 

emissor. O buffer tem uma capacidade de 511 bytes. É preciso definir o critério que se 
deve cumprir para realizar a transmissão de dados até o recetor do sistema de 

vigilância. São disponíveis as seguintes opções: 
o Depois de receber um carácter com o código ASCII selecionado 
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o Depois de um determinado tempo – tempo disponível 1-9999 s 

o Depois de receber um determinado número de carateres: valores disponíveis: 1 
-255 carateres. 

 

Para cada opção, foi criada uma lista de valores que se podem ver na lista fazendo 
clique na seta correspondente. 

 
O emissor controlar o conteúdo do buffer quanto às condições determinadas. O dite 
realiza-se na seguinte ordem: carácter selecionado, tempo, número de carateres. O 

esvaziamento do buffer (transmissão) será realizado ao cumprir com um mínimo de 
uma condição. 

8.7.3. Opções avançadas da porta 

8.7.3.1. Bloqueio da receção de dados 

Opção que serve para bloquear a receção de dados desde um dispositivo conectado à 
porta RS-232 do emissor EPX400-xC. Usada por exemplo no caso de uma avaria ou 
quando o transmissor EPX400-xC for usado para controlar outro dispositivo. 

8.7.3.2. Bloqueio do envio de dados 

Opção que serve para bloquear o envio de dados até um dispositivo conectado à porta 

RS-232 do emissor. Impede um controlo não autorizado ou acidental do dispositivo. 

8.7.3.3. Modo half duplex 

Opção consistente num bloqueio automático da receção de dados (através do RTS) 

quando o emissor começa a transmissão dos dados até ao dispositivo. Útil no caso 
dalguns conversores RS-485 

8.7.3.4. Controlo dos testes do dispositivo conectado à porta 

Se o dispositivo conectado à porta do emissor gerar testes de conexão periódicos, o 
transmissor pode controlar a sua incidência.  Para o poder fazer (depois de ativar esta 

opção), é preciso introduzir o conteúdo da mensagem de teste e determinar a 
frequência da sua incidência (na opção “Controlar teste todos os [s]”). 

Além disso, podemos decidir se as mensagens de teste serão enviadas para o servidor. 
Se selecionarmos a falta deste tipo de transmissões, é preciso assegurar-se de que, 
no caso de conectar o dispositivo à porta do transmissor, não se enviará a mensagem 

de teste à transmissor, o último enviará ao servidor um comunicado adequado (cf. 
Cap. 8.11. Ecrã do dispositivo – opção “Testes RS232”). 

 

8.8. CONTROLO DA LIGAÇÃO 

Estas opções permitem uma reação automática do dispositivo no caso de se perder a 
conexão com a estação de vigilância. O dito refere-se à situação quando o dispositivo 
perdeu contato com a rede GSM, a transmissão GPRS é impossível ou a Ethernet não 

funciona. 
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8.8.1. Watchdog 

Nesta parte pode-se ativar um sistema que vigila o transmissor, ou seja o watchdog. 
O sistema pode controlar o estado de três canais de transmissão: Ethernet, GPRS e 

GSM. 
Podemos ativar de forma independente o sistema de controle para cada canal de 

transmissão através da opção “Ativar watchdog” na coluna adequada. 
No campo [Reação depois de um tempo de inatividade] determinamos, após o tempo 
da perda de comunicação, que o transmissor deve realizar ações para recuperá-la. 

Tempo em minutos. 
No caso de falta de conexão com o canal adequado, o dispositivo, depois de detetar 

este estado, esperará o período configurado e realizará os procedimentos configurados. 
Podemos escolher de entre as seguintes ações: 

o Reinício do módulo 

o Reinício do dispositivo 
o Ativação saída 1 

o Ativação saída 2 
o Ativação saída 3 

A seleção realiza-se marcando o quadrado adequado junto à descrição da reação: 

“Reinício do módulo” significa um reinício do módulo de comunicação, adequado para 
o canal usado. Para o canal Ethernet, será reiniciado o assim chamado módulo PHY, 

para o canal GPRS e GSM será reiniciado o modem GSM/GPRS. 
A seleção do “Reinício do dispositivo” não é recomendável. A ativação desta opção 
pode ser necessária em situações excecionais. 
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8.9. LINHA DE TELEFONE 

O dispositivo está conectado à linha telefónica externa. A linha pode ser usada para a 
transmissão de dados desde a central de alarma. Além disso, o emissor pode receber 

informações do painel de alarma através do comunicador telefónico e depois transmitir 
os dados através de uma das seguintes conexões: PSTN / GPRS / SMS. Para um 
trabalho adequado do dispositivo, é preciso definir os parâmetros descrito em baixo: 

8.9.1. Configurações da linha de telefone 

Esta seção permite definir as configurações da linha de telefone. 

 

 
 

8.9.1.1. Usar a linha de telefone externa 

A seleção (ativação) desta função significa que o emissor colaborará com a linha PSTN. 
Desta forma, temos a possibilidade de realizar uma transmissão de dados desde o 

painel de alarma por duas vias: conexão GPRS e a linha de telefone standard.  

8.9.1.2. Desconectar a linha de telefone externa 

A opção “Desconectar a linha de telefone externa quando for conectada ao servidor” 

permite desconectar a linha PSTN das braçadeiras T1-R1, quando for estabelecida a 
conexão com o servidor. Desta forma, pode-se separar a linha urbana do painel de 

alarma quando os eventos registados pelo painel tiverem  de ser registados via GPRS. 
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8.9.1.3. Controlar faltas de tensão da linha externa 

Se for realizada uma opção de transmissão por duas vias, é importante que o operador 
do sistema de vigilância obtenha informação sobre a acessibilidade da linha de telefone 
externa. O uso desta opção provoca que uma baixada da tensão da linha de telefone 

(que dura mais do que o tempo mínimo definido) será sinalizado por um comunicado 
adequado via GPRS. 

 
Atenção: o emissor simula a presença da linha urbana de telefone quando: 
o A linha urbana não estiver conectada, 

o A linha urbana estiver conectada, mas não for ativada a opção do pto  8.9.1.1. 
Usar a linha de telefone externa, 

o Opções do pto. 8.9.1.1 E pto. 8.9.1.3. São ativas e a tensão das braçadeiras TIP 
– RING por baixo dos 8V. 

8.9.1.4. Registar quando a chamada for atendida 

Se, em paralelo com a saída do comunicador do painel de alarma (conectado às 
braçadeiras T1-R1 do emissor) for conectado um aparelho telefónico, o facto de 

atender a chamada impedirá a troca de dados entre o painel e o emissor. Pode-se 
controla esta situação. Assim, à estação de vigilância envia-se uma informação 

adequada baixo a condição de que o tempo para atender a chamada ultrapassar o 
período definido para este parâmetro. 

8.9.1.5. Registar o intervalo entre a seleção de cada cifra 

Opção usada no caso de que, no sistema Linha urbana – Transmissor -Painel de alarma 
não há dispositivos de comunicação. No caso de conectar o tal dispositivo e depois 

marcar nele um número de telefone (e, por exemplo, realizada uma chamada), depois 
do tempo determinado (contado desde a finalização da marcação da última cifra) o 
emissor emitirá uma notificação adequada. O dito protege contra a instalação não 

autorizada de dispositivos. 

8.9.1.6. Gerar o dialtone de frequência... 

Alguns painéis de alarma requerem que, no momento de atender a chamada, na linha 
telefónica apareça o tono de marcação. Para permitir a sua colaboração com o emissor, 
pode-se forçar que o emissor gere o tal tono de uma frequência determinada. 

8.9.1.7. Usar uma fila permanente para os comunicados do painel de alarma 

Esta opção protege a memória os eventos próprios não enviados desde o painel de 

alarma contra o apagamento p. ex. no caso de um reinício ou perda de alimentação. 
 
A opção “Usar fila permanente para os comunicados do painel de alarma” faz o 

seguinte: 
o O comunicado recebido do painel de alarma fica guardado na memória 

permanente junto com o tempo da receção. Com este tempo, é enviado até o 
OSM. 

o Comando FLUSH=4 apaga só os eventos guardados na fila não permanente e 

gera o evento  EVENT_FIFO_FLUSHED. 
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Se a opção “Usar fila permanente para os comunicados do painel de alarma” não for 

selecionada: 
o O comunicado recebido do painel de alarma fica guardado na memória 

temporária sem guardar o tempo da receção. Para o OSM é enviado junto com 

o tempo de envio do transmissor.  
o O comando FLUSH=4 apaga só os eventos guardados na fila não temporária e 

gera o evento  EVENT_FIFO_FLUSHED. 
 
Independentemente da seleção “Usar uma fila permanente para os comunicados do 

painel de alarma” 
o Cada comunicado do painel de alarma é registado no servidor OSM num quadro 

separado/uma SMS separada. 
o Se no buffer existirem comunicados não enviados do painel de alarma, o número 

de telefone recentemente marcado não é aceite. 
Se no buffer estiverem comunicados não enviados do painel de alarma e o buffer for 
desativado mudando-se a configuração, os eventos em espera poderão ser enviados 

só quando o buffer for ativado outra vez. 

8.9.1.8. Deteção do facto de atender a chamada 

O valor preconfigurado do retardo da deteção do facto de atender a chamada é de 
100ms. Pode-se definir o valor próprio do retardo selecionando a opção “Ao cabo de” i 
e introduzindo o tempo em segundos. 

 

8.9.2. Número 1 e número 2  

Para garantir uma colaboração adequada do emissor com o painel de alarma no modo 
DTMF, é preciso definir uma série de parâmetros. As funções descritas em baixo estão 
disponíveis para ambos os números de telefone que se podem guardar na memória do 

dispositivo. 

8.9.2.1. Número de telefone DTMF 

É um número que foi guardado na memória do painel de alarma. Se o painel de alarma 
tiver uma informação sobre um enviar que se deva enviar, é preciso usar este número. 
Só quando o número for idêntico com o registado no emissor, será possível transmitir 

a informação via GSM (GPRS). 

8.9.2.2. Retardo da confirmação 

Define o tempo, depois do qual o emissor gera para a central uma confirmação de que 
o painel de alarma marcou o número de telefone da estação de vigilância (sinal 
Handshake). De forma preconfigurada, este tempo é de 2,0 s. A norma referente aos 

sistema de alarma determina este tempo entre 0,5 a 12,5 segundos. 

8.9.2.3. Protocolo 

Aqui selecionamos o protocolo de transmissão de dados que usa o painel de alarma e 
o protocolo entendível para a estação de vigilância. Pode-se selecionar o protocolo 
ContactID e SIA. 
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Atenção:  
1) Para todos os protocolos podemos usar as opções: 

o “Permitir o envio como SMS”, que significa que, no caso de uma falta de conexão 

de GPRS, os dados serão enviados via SMS (se este modo estiver disponível). 
o “Não enviar dados se a linha externa estiver disponível”, que significa que, no 

caso de a linha externa PSTN estiver disponível, será usada durante a 
transmissão desde o painel de alarma. 

 

2) Para o formato ContactID podemos ativar a opção “Não usar a suma de controlo”. 
Dado que alguns painéis de alarma geram um comunicado inadequado referente à 

suma de controlo para os dados enviados, o dispositivo não pode confirmar a receção 
dos dados e, por conseguinte, o painel não os pode transmitir de novo (até terminar o 
contador de repetições das tentativas de transmissão). Para o evitar, é preciso usar 

esta opção. 
 

8.10. FIRMWARE 

O dispositivo tem um mecanismo que permite mudar o firmware interno. Durante a 

operação, serão visualizadas as informações sobre o transcurso desta operação. 
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É preciso realizar as seguintes atividades: 
a) Iniciar o programa de configuração 
b) Ir para a opção "Firmware" do configurador 

c) Abrir o arquivo com o novo firmware (clicando no botão [Abrir], isso permitirá 
indicar onde o arquivo correto está localizado) 

d) Selecionar o método de transmissão de arquivos: local ou à distância. 
 

Atenção: o procedimento de leitura do firmware no dispositivo parece-se com 

o procedimento de programação do dispositivo (carregamento da 
configuração). A sua descrição foi apresentada no capítulo 9. PROGRAMAÇÃO 

DO DISPOSITIVO. 

 

e) Clique no botão [Iniciar]. O procedimento de substituição do firmware será 
iniciado. 

f) O processo de gravação é apresentado numa janela especial do programa. 
g) Depois de finalizar, fechar o programa. 

 

Desde este momento, o dispositivo ficará a trabalhar baixo a vigilância do novo 
firmware. 

 
Atenção: O procedimento deve ser realizado com devido cuidado porque a sua 
realização incorreta pode impedir o trabalho adequado do dispositivo.  
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8.11. ECRÃ DO DISPOSITIVO 

 

A função permite controlar o estado do dispositivo. Para usar a funcionalidade, conecte 
o transmissor EPX400-xC ao PC usando o cabo GD-PROG e selecione a porta RS232 

apropriada no campo "Porta". O cabo GD-PROG deve estar no modo Debug. O vigilância 
permite controlar os seguintes parâmetros: 

o Estado de alimentação de rede e de bateria 

o Estado da linha de telefone (PSTN) 
o Nível de sinal GSM e taxa de erro de bit BER 

o Estado das entradas  
o Estado das saídas 
o Tipo de dispositivo / número de série 

o Versão PCB 
o Hora do dispositivo 

Alterações em todos os parâmetros também são visíveis em forma de texto no campo 
LOG. 
 

Atenção: Saída de transmissão “NC-NO-C” na janela de Vigilância do dispositivo é 
apresentada como o OUT3. 

8.11.1. Os dados da vigilância são encriptados 

Se no dispositivo for configurado o código de vigilância do dispositivo (cf. cap. 8.1.1.4 
Código da vigilância do dispositivo), é preciso selecionar esta opção. Depois de 

selecionar e apertar “Play” aparecerá uma janela solicitando o código da vigilância do 
dispositivo. Um código corretamente introduzido permite previsualizar o estado do 

dispositivo. 
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8.12. HISTÓRIA DE EVENTOS 

 
 

A função permite ler os últimos eventos guardados na memória do dispositivo. O 
emissor tem um registo de eventos de um volume até 5000 eventos. Pode-se ler a 
história tanto com o conexão GPRS e RS232. No segundo caso, primeiro é preciso 

conectar o dispositivo ao computador PC com o fio GD-PROG com o seletor na posição 
PROG. Em seguida, na janela "Histórico de eventos", selecione a porta RS232 

apropriada ou a conexão GPRS, insira o código de acesso e clique em "Ler". Depois de 
ler os dados de forma correta, haverá acesso a funções tais como “Filtragem” e 

“Diagramas", graças às quais podemos diagnosticar o dispositivo rapidamente. 
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9. PROGRAMAÇÃO DO DISPOSITIVO 

A programação do dispositivo é realizada usando o programa de configuração 
EBS Config (anteriormente configurador dos transmissores GPRS)descrito no 

capítulo7. PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO. Para programar, é necessário estabelecer 
uma conexão com o dispositivo. Dependendo do tipo da conexão, podem ser 

selecionados dois modos de programação: local e à distância. 

9.1. PROGRAMAÇÃO LOCAL 

Para executar a programação local do dispositivo: 
 

a) Conectar a linha de serviço entre o conector PROG (na placa impressa do 

dispositivo) e a porta COM do computador definida na opção Conexão -> RS-
232. 

b) Conectar a alimentação às braçadeiras +12V e GND. Depois de conectar a 
alimentação e detetar o fio de programação, o módulo vai indicar o dito com os 
díodos LED: o verde emitirá a luz vermelha e começará a piscar rapidamente. 

c) Executar o firmware e definir as opções do dispositivo (descrição no cap. 7.). 
Introduzir o PIN correto para o cartão SIM usado. 

d) Reescrever as configurações à memória do dispositivo. O processo de gravação 
é apresentado numa janela especial do programa. 

 

 
 
e) Depois de finalizar o guardado, pode-se desconectar a alimentação do 

dispositivo e desconectar o cabo de serviço. 
f) Introduzir o cartão SIM. Realizar a instalação dos cabos adequados do módulo, 

de acordo com as instruções do cap. 3. Ativar a alimentação. 

g) O dispositivo está pronto para transmissão de dados. 

9.2. PROGRAMAÇÃO À DISTÂNCIA 

A programação à distância do dispositivo é possível em dois casos: 
o O usuário usa o EBS Config (anteriormente configurador dos transmissores 

GPRS) e o modem GSM ligado ao computador. 
o O usuário trabalha com o recetor do sistema de seguimento OSM.Server. 

 

No primeiro caso, a programação realiza-se no canal CSD e o procedimento é analógico 
como no caso da programação local com a diferença de que nas opções de conexão se 

seleciona “Modem GSM” (cf. cap. 7.3.5.2. Conexão à distância Conexão CSD) 
 
Atenção: A comunicação à distância com o canal CSD é possível só no caso de estar 

ativo o serviço de envio de dados CSD tanto do cartão SIM no dispositivo, como do 
cartão SIM instalado do modem GSM. 

 
No segundo caso, a descrição pode ser consultada no cap. 7.3.5.2. Conexão à distância 

– conexão GPRS, é preciso definir a conexão à distância com os parâmetros 
OSM.Server. Como o OSM.Server recebe (e envia) informações apenas de dispositivos 
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armazenados no seu banco de dados, a primeira etapa da programação remota é 

registar adequadamente o dispositivo. Este procedimento é descrito no Manual do 
OSM.Server. 

9.2.1. Primeira programação do dispositivo 

Já que o dispositivo não tem definidos nenhuns parâmetros de acesso nem da rede 
GPRS, nem do OSM.Server, a programação deve iniciar-se por os definir. 

Independentemente da forma de realizar a tal definição, primeiro é preciso registar o 
dispositivo na base de dados de OSM.Server. 
antes de proceder à programação à distância, é preciso verificar que o dispositivo tem 

um cartão SIM (com as exceções presentadas no cap.1.1.1.1.) e ligado à alimentação. 
O usuário deve conhecer o número de lote do dispositivo e o número de telefone do 

cartão SIM. 
 

O procedimento e o seguinte: 
 

a) Com o uso do OSM.Server, no menu “Dispositivos”, indicar com o cursor o 

dispositivo correto. 
b) Selecionar a opção “Config” e a função “Set configuration”. Aparecerá uma lista 

de parâmetros. 
c) Introduzir o endereço do servidor, a porta do servidor e o APN. Depois de 

selecionar OK o sistema enviará os parâmetros guardados (SMS). 

d) Esperar até o dispositivo se conectar com o servidor (no menu Dispositivos 
aparecerá em verde). 

e) Executar o firmware e definir as opções do dispositivo (descrição no cap. 8.). 
f) Selecione a função de envio. Aparecerá uma janela na qual é necessário 

selecionar uma conexão remota (secção GPRS). Reescrever as configurações à 

memória do dispositivo. O processo de gravação é apresentado numa janela 
especial do programa. 

g) Quando terminar de gravar, feche o programa do configurador. 
h) O dispositivo está pronto para a transmissão de dados. 

9.2.2. Modificação da programação do dispositivo. 

Já que o dispositivo tem definidos os parâmetros de acesso à rede GPRS e ao 
OSM.Server, pode-se defini-los em qualquer momento. 

Se o dispositivo estiver instalado num local protegido, isto é, tiver um cartão SIM e 
estiver conectado à alimentação, o procedimento é o seguinte: 

a) Executar o firmware EBS Config (anteriormente configurador dos transmissores 

GPRS)e definir as opções do dispositivo (descrição no cap. 8.). 
b) Selecionar a função. Enviar. Aparecerá uma janela na qual é necessário 

selecionar uma conexão remota (secção GPRS). Reescrever as configurações à 
memória do dispositivo. O processo de gravação é apresentado numa janela 
especial do programa. 

c) Quando terminar de gravar, feche o programa do configurador. 
d) O dispositivo está pronto para a transmissão de dados de acordo com os 

parâmetros novos. 
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10. RECEPÇÃO DAS MENSAGENS SMS 

O módulo GPRS recebe as SMS numa forma especialmente preparada. Se a SMS 
recebida pelo dispositivo não é correta, será automaticamente apagada e o dispositivo 

não realizará nenhuma atividade. O dispositivo para a transmissão de dados usa um 
protocolo encriptado. 

Se no dispositivo estiver ativada a opção “Bloqueio de configurações de comunicação” 
(cf. Cap. 8.1.1.7 Bloqueio das configurações de comunicação) os comandos tais como 
APN= , PORT= , SERVER= etc. serão rejeitados pelo dispositivo. 

10.1. DESCRIÇÃO DO FORMATO DOS COMANDOS À DISTÂNCIA 

É aceitável o seguinte formato de mensagens, que permite enviar várias ordens com 

o uso de uma mensagem SMS sendo que cada uma tem que estar separada com um 
ESPAÇO: 

 

CÓDIGO DE SERVIÇO█COMANDO█COMANDO█……… 
 

onde: 
 

CÓDIGO DE 
SERVIÇO 

- Código de serviço do dispositivo 

█ - Espaço 
COMANDO - Ordem (cf. Tabela em baixo) 

 

Lista de comandos: 
DISC Desconexão de uma conexão ativa TCP. 

KILL Reinício do modem; depois da execução, é enviada uma 

confirmação. 

REINÍCIO Reinício de dispositivo. Atenção: todos os eventos não 

enviados serão perdidos. 

OUT=no.saída,estado Ativa ou desativa as saídas. no.Saída é o número da saída 

(1 – OUT1, 2 – OUT2, 3 – OUT3), estado determina o 

estado da saída (0 – desativado, 1 – ativado). 

EXEMPLOS: 

OUT=1,0     – desativação da saída OUT1 

OUT=3,1     – ativação da saída OUT3 

CMD=[timeout],comando Realiza o comando AT e retorna a resposta. O parâmetro 

opcional timeout determina o tempo de espera para a 

resposta. Este tempo é apresentado em segundos e fica 

entre 1 e 30 s. Se o timeout não for determinado, o valor 

predeterminado é de 3s. 

DESC Devolve o nome do dispositivo, o número de série (cifra 

hexadecimal) e uma versão do firmware. 

GETSTATUS Devolve o estado do dispositivo. O comando devolve o texto 

de acordo com a definição do cap. 8.6.3. Estado 
 

GETPARAM=nome_paramet

ro 

Descarrega o parâmetro que pedimos: SERVER, PORT, APN, 

UN, PW, DNS1, DNS2, SMS, SMSPERIOD. 

GETCFG Descarrega os parâmetros básicos de configuração do 

dispositivo e apresenta-os da seguinte forma: 

SERVER:PORT,APN UN PW,DNS1 

APN=apn Ponto de acesso à rede GPRS. O parâmetro deve ser obtido 

do operador da telefonia móvel. Se o APN tem um espaço, 
é preciso colocá-lo entre aspas, p. ex. ”meu apn”. 
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UN=un nome do usuário APN O parâmetro deve ser obtido do 

operador da telefonia móvel. Se o APN tem um espaço, é 
preciso colocá-lo entre aspas, p. ex. ”meu usuário”. 

PW=pw Palavra-passe APN. O parâmetro deve ser obtido do 

operador da telefonia móvel. Se a palavra-passe tem um 
espaço, é preciso colocá-lo entre aspas, p. ex. 

”meu usuário”. 

SERVER=endereco servidor 

 

 

 

 

SERVER= 

(Assim chamado string 

vazio, sem parâmetros) 

Se o papel do canal GPRS for configurado como “Não usado”, 

o comando determina o endereço do servidor e o papel do 

canal GPRS como “secundário”. 

Se o papel do canal GPRS é OUTRO que “Não usado” (ou 

seja, está ativado), o comando determina só o endereço do 

servidor. 

Apaga o endereço do servidor. 

ATENÇÃO: O dispositivo não tomará tentativas de conexão 

com o servidor via GPRS. 

PORT=porta No. da porta do servidor 

DNS1=dns1 Determina o endereço do DNS básico (requerido só quando o 

“SERVER” estiver guardado em forma de domínio). 

DNS2=dns2 Determina o endereço do DNS de segurança (requerido só 

quando o “SERVER” estiver guardado em forma de 

domínio). 

SMS=no. telefone 

 

 

SMS= 

(Assim chamado string 

vazio, sem parâmetros) 

Se o papel do canal SMS for configurado como “Não usado”, 

o comando determina número de telefone do servidor e o 

papel do canal SMS como “de avaria”. 

Apaga o número de telefone. 

ATENÇÃO: O dispositivo não entrará no modo SMS. 

  

SMSPERIOD=tempo Determina em minutos o intervalo entre as provas 

consecutivas enviadas para o servidor através do SMS. 

RLIMIT Cancela todos os bloqueios automáticos de todas as saídas. 

RLIMIT=máscara_entrada Provoca o apagamento dalguns bloqueios automáticos 

temporários. O parâmetro é o décimo número criado da 

palavra de 10-bits: A10… A2, A1, onde A1 é sempre 0, A2 

significa a entrada 1, A3 a entrada 2, e A10 a entrada 9. 

EXEMPLO: 

RLIMIT=6 provoca a eliminação do bloqueio das entradas: 

IN1, IN2 

RLIMIT=2 provoca a eliminação do bloqueio da entrada IN1: 

DT=YY/MM/DD,hh:mm:ss Configura o tempo no emissor. O tempo em formato 

conforme à tabela à esquerda. 

FLUSH=x Cancela o buffer dos eventos, onde x: 

• 2 - Histórico de sistema de eventos 

ETHSERVER=endereco_serv

idor:porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETHSERVER= 

(assim chamado string vazio 

) 

Endereço do servidor e a porta, com qual o emissor EPX se 

conectará . Se o papel do canal ETHERNET foi configurado 

como “Não usado”, agora ficará como “Principal”. 

Exemplo: 

ETHSERVER=89.123.115.8:9000 

 

A ordem devolve: 

EOK – foram introduzidos valores corretos; 

EFORMAT – formato incorreto do comando; 

EINVALID – no caso de estar incompleto (p. ex. falta da 

porta) ou introduzir depois dos dois pontos carateres outros 

que cifras. 

Apagamento do endereço configurado do servidor. 
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ETHCONFIG=parâmetro Serve para a configuração da interface ETHERNET, onde um 

parâmetro pode ter o valor: 

 

DHCP – interface ETH no modo DHCP; 

 

IP,MASK,GATEWAY[,DNS1,DNS2] – o comando configura o 

IP estático com MASK, GATEWAY e, opcionalmente, DNS1 e 

DNS2 (quando o endereço for introduzido em forma de 

domínio, p. ex. black.autostrada.com) 

Exemplo: 

ETHCONFIG=192.168.7.7,255.255.255.0,192.168.7.5 

 

A ordem devolve: 

EOK – foram introduzidos valores corretos; 

EINVALID – quando os parâmetros não corresponderem com 

o formato do endereço IP; 

EFORMAT – quando os valores dos parâmetros forem baixos 

demais. 

 
Nota:  

1. Se no dispositivo estiver ativada a opção “Bloqueio de configurações de 

comunicação” (cf. Cap. 8.1.1.7 Bloqueio das configurações de comunicação) os 
comandos tais como APN= , PORT= , SERVER= , DNS1= , SERVER= etc. serão 

rejeitados pelo dispositivo. 
2. Para os comandos DESC, CMD, GETSTATUS, GETPARAM, GETCFG é requerido 

um SMS separado, ou seja, um comando numa SMS. 

3. Os comandos SERVER e SMS não servem para configurar prioridades do canal, 
mas apenas para a configuração secundária (ou de avaria) do canal de 

transmissão no caso da perda da conexão com a estação de vigilância no canal 
principal.  

Exemplos de comandos e reações do dispositivo: 

 
Configuração dos parâmetros:  

1111█APN=erainternet█SERVIDOR=89.112.43.78█PORTA=6670█SMS=500445566█ 

SMSPERIOD=25 

 
Verificação dos parâmetros: 

pedido: 1111█GETCFG  

resposta: 89.112.43.78:6670,erainternet██, 
 

pedido: 1111█GETPARAM=SMS 

resposta: 500445566 
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11. SINALIZAÇÃO COM OS DÍODOS LED 

O dispositivo indica o seu estado atual com o uso dos díodos LED, montados 
diretamente sobre uma placa impressa. 

 

11.1. INÍCIO DE SESSÃO NA REDE 

Depois de introduzir o cartão SIM ao dispositivo e ativar a alimentação, tentar-se-á 
conectar com o sistema GSM. 

 

Descrição 

díodos LED 

 
Verde Vermelho 

Tentativa de login 

à rede GSM 

 

 

 
 

 

 
 

 

11.2. ALCANCE DA GSM 

A força do sinal GSM apresenta-se com as luzes do díodo verde (1-8 luzes 
intermitentes). O díodo indica o modo de trabalho emitindo uma luz durante 2 

segundos depois de apresentar a força do sinal. No caso de o díodo não emitir luz 
durante 2 segundos, o dispositivo está no modo SMS. A sinalização da rede interrompe-

se durante a transmissão de dados e depois de enviar os dados a força do sinal GSM 
apresenta-se de novo. 
 

Descrição 

díodos LED 

 
Verde Vermelho 

Força do sinal 

GSM = 8 

Modo GPRS 

 

 
 

 
 
 

 

Força do sinal 

GSM = 6 

Modo SMS 

 

 
 

 
 
 

 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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11.3. TRANSMISSÃO 

Durante o envio dos dados, o díodo verde sinaliza a transmissão. 
 

Descrição 

díodos LED 

 
Verde Vermelho 

Transmissão 

GPRS 

 

        

 
 
 

 

Transmissão SMS 

 

 
 

 
 
 

 

 

11.4. RECEPÇÃO DE DADOS DTMF 

Durante a receção de dados desde o painel de alarma através da entrada DTMF, o 

estado atual é sinalizado pelos díodos DTMF (amarelo) e ESTADO (azul). 
 

díodo LED Sinalização 

 

ESTADO 

 

 

 

 

 

DTMF 

 

 

                      (HandShake)                                                   (KissOff) 

 

 
6 cifras do telefone                                   16 cifras ContactID 

 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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11.5. PROGRAMAÇÃO 

Depois de se detetar o cabo de programação, os díodos começam a assinalar o modo 
de programação. 

 

Descrição 

díodos LED 

 
Verde Vermelho 

conectado 

cabo 

de serviço 

 

 

 

 

Programação 

no modo CSD 

 

 

 

 

 

11.6. ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE 

Durante a programação, indica-se o funcionamento do bootloader. No caso de erro 
durante a atualização, no dispositivo permanece o bootloader e pode-se programar o 

dispositivo outra vez. 
 

Descrição 

díodos LED 

 
Verde Vermelho 

Falta do programa 

no dispositivo 

 

 
(1/seg) 

 

 

Atualização 

Do firmware 

 

 

 
 

 

 

Desencriptação 

do 

Firmware recebido 

10 seg 

 

 

 

 

 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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11.7. SEM CARTÃO SIM OU ERRO NO CARTÃO SIM 

Os problemas com o cartão SIM indicam-se com o díodo vermelho “ERROR” e o verde 
“OK”. 

 

díodo LED 

Sinalização 

 

OK 

(verde)  
 

ERROR 

(vermelho) 
 

 

11.8. ERRO GERAL  

Durante o trabalho do dispositivo, pode haver erros. A aparição de erro assinala-se 

com a emissão da luz vermelha de forma constante e, na maioria dos casos, significa 
um problema na comunicação com o modem ou o cartão SIM. 

 

DTMF   ERR    OK  STATUS 
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12. HISTÓRIA DE MODIFICAÇÕES 

Data / Versão Descrição 

25.06.2019 / v2.0 Primeira versão do manual EPX400-xC com a função 

downloading 

06.09.2019 / v2.1 Correção do esquema do dispositivo 

21.07.2020 / v2.2 Adicionadas informações sobre novos modelos do 
dispositivo. 

07.06.2021 / v2.3 Atualização do site 
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