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HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY 
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Giới thiệu tính năng: 
 Tương ứng với 2 băng tần GSM. 
 Trung tâm có màn hình màu LCD, bàn phím rất dễ thao tác. 
 Kết nối tối đa 10 vùng bảo vệ không dây: 1 vùng SOS, 1 vùng báo cháy, và 8 vùng khác tùy 

theo người dùng. 
 1 vùng báo động khi mất nguồn điện cung cấp cho trung tâm. 
 Tự động gửi tin nhắn SMS tới tối đa 3 số điện thoại đăng ký khi có báo động. 
 Tự động gọi tới 3 số điện thoại đã đăng ký và giám sát được vùng có báo động. 
 Tùy chỉnh thời gian kích hoạt/  tắt hệ thống báo động. 
 3 cách kích hoạt/ tắt hệ thống: điều khiển từ xa, SMS hoặc bàn phím trên trung tâm. 
 Lập trình trung tâm báo động bằng bàn phím hoặc SMS. 
 Dùng tin nhắn SMS để thay đổi tên của 8 vùng bảo vệ và kiểm tra trạng thái hoạt động của 

trung tâm báo động. 
 Sử dụng pin sạc. 
 Trung tâm báo động tự động lưu lại trạng thái hệ thống hiện tại khi mất nguồn. 
 Kết nối với trung tâm báo động (trạm cảnh sát,…) qua mạng GSM. 

Thông số kỹ thuật: 
- GSM: tần số 900/1800 MHz hoặc 850/1900MHz. 
- Dòng tiêu thụ: 1W (khi gửi tin nhắn). 
- Tần số làm việc của các thiết bị phát hiện: 315MHz và 433MHz (tùy chọn). 
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- Báo mất nguồn, thời gian <2s. 
- Âm lượng chuông  > 110db. 
- Nguồn điện yêu cầu: AC 110-220V 50Hz hoặc 60Hz. 
- Dòng tiêu thu khi làm việc: < 3W. 
- Pin DC 8.4V. 
- Thời gian làm việc liên tục của pin: > 15 giờ. 
- Điều kiện hoạt động: nhiệt độ -20ºC~60ºC, độ ẩm 20% đến 95%. 

Lắp đặt thiết bị: 

 
Hệ thống G20E: 1. Trung tâm; 2. Mắt cảm biến hồng ngoại; 3. Chuông báo động; 4. Adapter nguồn trung tâm; 5. Cảm biến 
từ mở cửa; 6. Điều khiển từ xa 

 
Trung tâm:  

 
H1. Trung tâm 
1 – Ăng ten 2 – Màn hình LCD 3 – Tổ hợp phím 
5 – Mic 6,7 – Ext Mic 8 – Siren: kết nối với chuông báo động 
9 – Power: kết nối 
với nguồn điện 

10 – Nút gạt ON/OFF 11 – Tổ hợp kích hoạt/ hủy bỏ hệ thống báo động 
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H2. Màn hình LCD 
Khi các chức năng được kích hoạt thì đèn báo trên màn hình LCD sẽ hiển thị tương 
ứng như sau: 
1 – Đã kích hoạt hệ thống 2 – Hiển thị độ mạnh yếu sóng GSM 
3 – Có báo động 4 – Bật/ tắt chuông 
5 – Hẹn giờ 6 – Hiển thị khi cài đặt 
7 – SMS 8 – Telephone 
9 – Password 10 – Record: ghi âm 
11 – ID: Định danh 12 – Type: kiểu 
13 – Communication: liên lạc 14 – Power: nguồn 
15 – Tắt hệ thống báo động 16 – Kích hoạt báo động từng phần 

a) Trước khi kích hoạt hệ thống, cần lắp SIM vào bộ trung tâm: 

b)  
c) Khởi động: 
d) Khi trung tâm được lắp sim và cung cấp nguồn điện, bật gạt ON, trung tâm sẽ tự 

động tìm mạng GSM trong khoảng 25 giây sau khi nó khởi động. Màn hình LCD 
sáng, hiển thị thời gian và trạng thái kích hoạt / chưa kích hoạt, tín hiệu sóng 
GSM,… Đèn COM nhấp nháy. Nếu nguồn điện vẫn được cắm vào liên tục thì màn 
hình LCD sáng liên tục, còn nếu không có sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. 

Mã hóa các cảm biến bảo vệ không dây và điều khiển để tương thích với trung tâm: 
Trên mỗi cảm biến bảo vệ đều có sơ đồ để cắm Jam từ A0-A7 và D0-D3, cách cắm theo 
bảng sau: 

Tên 

Địa chỉ mã không dây cài đặt từ A0 
đến A7. 
Có thể xem mã A0-A7 mặt sau 
trung tâm 

D0 
(13) 

D1 
(12) 

D2 
(11) 

D3 
(10) 

Trung tâm 
Mã địa chỉ wireless được dán phía 
sau. Tương ứng với A0-A7 từ phải 
qua trái. 
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Điều khiển 

A0-A7: tương ứng với địa chỉ 
wireless trên trung tâm. 

    
Vùng 1 1 1 1 0 
Vùng 2 1 0 0 1 
Vùng 3 0 1 0 1 
Vùng 4 1 1 0 1 
Vùng 5 0 0 1 1 
Vùng 6 1 0 1 1 
Vùng 7 0 1 1 1 
Vùng 8 1 1 1 1 
Báo khói 0 1 1 0 
Báo khí ga 0 1 1 0 
Nút khẩn cấp 0 0 0 1 
Ghi chú: Cách cắm jăm: 

Số 1 = Cắm jam nối N-H. 
Số 0 = Cắm jam nối N-L 
Số 2 = Không cắm jam. 

 
Các bước hoạt động của hệ thống: 
Ghi chú: Khi cài đặt bằng bàn phím, mỗi lần ấn phím sẽ có 1 tiếng “di”, nếu không có cần ấn lại. Để hủy bỏ 
số vừa nhập, ấn nút “CLS” trước khi ấn “OK”. Nếu màn hình hiển thị “FAIL”, kiểm tra lại và khởi động lại 
trung tâm. 
4. Cài đặt bằng bàn phím trên trung tâm: 
4.1 Xác nhận Mật khẩu: 
 Ấn nút “SET”, nhập mật khẩu + OK, sau đó nghe 2 tiếng “di,di” là đã xác nhận.  Lúc 
“SET” và “SMS” xuất hiện trên màn hình LCD, nghĩa là mật khẩu nhập vào đã chính xác. 
Ghi chú: Mật khẩu khởi tạo là 1234 (bắt buộc phải là 4 số) 
4.2 Cài đặt/ xóa 3 số điện thoại nhận tin nhắn SMS khi có báo động: 
a) Cài đặt các số di động nhận tin nhắn SMS: sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn nút 
“SET”, khi “SET, SMS” xuất hiện trên màn hình LCD, nhập số thứ tự + số điện thoại + OK. 

Ví dụ: số điện thoại cần nhập là 0901234567, nhập “10901234567+OK” trong đó 1 là số 
thứ tự của số di động thứ nhất, 0901234567 là số điện thoại, bấm OK để hoàn thành thao 
tác. Tương tự nhấp số thứ 2, thứ 3. Khi nhập và ấn OK xong, nghe 2 tiếng “di, di” là đã 
thành công. 

Ghi chú: số thứ tự chỉ có thể là 1, 2, hoặc 3. Số điện thoại đăng ký < 20 số. 
b) Xóa số di động đã đăng ký: Nhập số thứ tự + “OK” để hủy bỏ. Ví dụ muốn hủy số điện 
thoại thứ nhất đã đăng ký thì nhập “1” rồi ấn “OK”. 
4.3 Cài đặt/ xóa 3 số điện thoại (di động hoặc máy bàn) được gọi đến khi có báo động: 
a) Cài các số điện thoại để nhận cuộc gọi: sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn nút 
“SET”, khi “SET, TEL” hiển thị trên màn hình LCD. Nhập số thứ tự + Số điện thoại + OK. 
Ví dụ: số điện thoại cần nhập là 0901234567, nhập “40901234567+OK” trong đó 4 là số 
thứ tự của số di động thứ nhất, 0901234567 là số điện thoại, bấm OK để hoàn thành thao 
tác. Tương tự nhập số điện thoại thứ hai, thứ ba. Khi nhập và ấn OK xong, nghe 2 tiếng 
“di, di” là đã thành công. 
Ghi chú: Số thứ tự chỉ có thể là 4,5, hoặc 6. Số điện thoại di dộng hoặc máy bàn < 20 số. 
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b) Xóa số điện thoại đã đăng ký: Nhập số thứ tự + “OK” để hủy bỏ. 
4.4 Đổi mật khẩu cho hệ thống: 

Sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn nút SET, khi “SET, PAS” xuất hiện trên màn 
hình LCD. Nhập 7+mật khẩu mới + OK. 
Ví dụ: mật khẩu mặc định là 1234, muốn thay đổi thành 4321 thì nhập “74321” rồi ấn nút 
“OK”, khi có 2 tiếng “di, di” là đã thành công. 
Ghi chú: Mật khẩu mặc định là 1234, mật khẩu bắt buộc phải là 4 số. 
4.5: Tạo định danh (ID) mới cho trung tâm báo động: 

Sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn nút SET, khi “SET,ID” xuất hiện trên màn 
hình LCD. Nhập 0+ “6 số ID mới”+OK. 
Ví dụ: ID mặc định là 000000, muốn thay đổi thành 123456, nhập “0123456” rồi ấn “OK”, 
khi nghe 2 tiếng “di,di” là đã thành công. 
4.6. Cài đặt 8 vùng bảo vệ không dây: 

Sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn nút SET, khi “SET,TYPE” xuất hiện trên màn 
hình. Nhập # + số vùng (khi có xâm nhập bất hợp pháp ở đây, vùng sẽ báo động trong chế 
độ báo động từng phần) + nút “OK”. 
Ví dụ: cài đặt 3 vùng 4, 6, 8 là 3 vùng báo động trong chế độ báo động từng phần. Nhập 
“#4 6 8” rồi ấn nút “OK”, khi nghe 2 tiếng “di,di” là đã xác nhận. Lúc này khi có báo động, 
vùng 4, 6, 8 sẽ báo động nhưng 5 vùng còn lại sẽ không báo động trong chế độ báo động 
từng phần. 
4.7 Cài đặt thời gian thực cho trung tâm: 

Sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn nút SET, khi “SET, ” xuất hiện trên màn 
hình LCD, sau đó nhập 8+yy/mm/dd/hh/mm/ss rồi bấm “OK”. Khi có 2 tiếng “di,di” là thành 
công. 
Ví dụ: Thời gian hiện tại là 13/12/2014, 09:53:00 thì nhập “8141213095300” rồi ấn “OK”. 
4.8 Cài đặt/ hủy hẹn giờ kích hoạt/ hủy kích hoạt/ báo động từng phần của hệ thống: 
a) Hẹn giờ kích hoạt báo động: Trong trạng thái đang kích hoạt hệ thống, ấn nút SET, 
khi “SET, ” hiển thị trên màn hình LCD, sau đó nhập * + thời gian (giờ/phút) rồi ấn “OK”. 
Ví dụ: Cài đặt 16:08 là giờ kích hoạt hệ thống: nhập “*1608” rồi ấn “OK”, khi nghe thấy 2 
tiếng “di, di” là đã thành công. 
Để hủy soạn “*9999” rồi ấn “OK” trong chế độ đang kích hoạt hệ thống. 
b) Hẹn giờ báo động từng phần: Trong trạng thái kích hoạt báo động từng phần, ấn nút 
SET, khi “SET, ” hiển thị trên màn hình LCD, nhập: *+ thời gian (giờ/phút) rồi ấn “OK”. 
Ví dụ: Hẹn 16:25 là giờ kích hoạt hệ thống báo động từng phần, nhập “*1625” rồi ấn “OK”, 
khi nghe 2 tiếng “di,di” là đã xác nhận. 
Để hủy soạn “*9999” rồi ấn “OK” trong chế độ đang kích hoạt báo động từng phần. 
c) Hẹn giờ để hủy kích hoạt hệ thống: Trong trạng thái chưa kích hoạt, ấn SET, khi  
“SET, ” hiển thị trên màn hình LCD, nhập *+ thời gian (giờ/phút) rồi ấn “OK”. 
Ví dụ: Hẹn 16:35 là giờ hủy kích hoạt hệ thống báo động, nhập “*1635” rồi ấn “OK”, khi 
nghe 2 tiếng “di,di” là đã xác nhận. 
Để hủy soạn “*9999” rồi ấn “OK” trong chế độ chưa kích hoạt. 
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4.9. Ngăn chặn / Cho phép gửi SMS khi kích hoạt/ ngừng kích hoạt hệ thống bằng điều 
khiển từ xa hoặc bàn phím: 

Sau khi nhập mật khẩu thành công, ấn SET, khi “SET, SMS” hiển thị trên màn hình 
LCD, nhập 9 rồi ấn “OK”, khi đó nghe thấy 2 tiếng “di, di” là đã xác nhận. 
4.10 Báo động: 
 Khi trung tâm báo động, các biểu tượng , “SMS”, “TEL”  và vùng bảo vệ sẽ xuất 
hiện trên màn hình LCD và nó sẽ hú chuông báo động trong khoảng 90 giây. 
P: nguồn ngoài bị mất; E: báo động SOS; F: báo cháy; 1-8 vùng bảo vệ không dây. 
4.11 Thoát khỏi trạng thái đang cài đặt: 

Trong trạng thái đang cài đặt, trung tâm sẽ tự động thoát ra nếu không có thao tác gì 
nữa trong 15s. 
 Sau khi cài đặt thành công, ấn “ESC” để thoát. 
5. Các cú pháp lệnh cho việc cài đặt hệ thống từ xa bằng SMS:  

Tất cả các tin nhắn SMS để cài đặt đều phải gửi tới số SIM lắp trong trung tâm. 
5.1 Cài đặt 3 số di động nhận SMS báo động: 
 Soạn SMS “4 số mật khẩu + DD + số thứ tự + số điện thoại đăng ký”. 
Ví dụ: Số điện thoại muốn đăng ký 0981234567 là số di động thứ nhất thì soạn SMS: 
“1234DD10981234567” 
 Tương tự với số di động thứ 2 thứ 3 chỉ cần thay số thứ tự tương ứng là 2,3. 
Ghi chú:  Số thứ tự bắt buộc phải là 1,2 hoặc 3. 
  Mật khẩu mặc định là 1234 (mật khẩu bắt buộc phải là 4 số) 
5.2 Cài đặt 3 số điện thoại (di động hoặc máy bàn) nhận cuộc gọi khi có báo động: 
Soạn SMS: “4 số mật khẩu+DD+số thứ tự+số điện thoại” 
Ví dụ: Số điện thoại muốn đăng ký 0981234567 là số điện thoại thứ nhất thì soạn SMS: 
“1234DD40981234567”. 
Tương tự với số điện thoại thứ 2, thứ 3 chỉ cần thay số thứ tự tương ứng là 5,6. 
Ghi chú:  Số thứ tự bắt buộc phải là 4,5 hoặc 6. 
  Mật khẩu mặc định là 1234 (mật khẩu bắt buộc phải là 4 số) 
5.3 Xóa các số điện thoại đã đăng ký: 
Soạn SMS: “4 số mật khẩu+DD+số thứ tự” 
Ví dụ: muốn xóa số điện thoại thứ nhất đã đăng ký soạn SMS: “1234DD1” 
Tương tự với các số điện thoại còn lại chỉ cần thay số thứ tự tương ứng là 2,3,4,5,6. 
Ghi chú:  Số thứ tự bắt buộc phải là 1,2,3,4,5 hoặc 6 
  Mật khẩu mặc định là 1234 (mật khẩu bắt buộc phải là 4 số) 
5.4 Đổi mật khẩu của trung tâm: 
Soạn SMS: “4 số mật khẩu+DD+7+ 4 số mật khẩu mới” 
Ví dụ: mật khẩu mặc định là 1234, nếu muốn tạo mật khẩu mới là 5678 thì soạn SMS 
“1234DD75678”. 
5.5. Kích hoạt/ hủy kích hoạt hệ thống: 
Kích hoạt: soạn SMS: “4 số mật khẩu +A1” Ví dụ: “1234A1”. 
Hủy kích hoạt: soạn SMS “4 số mật khẩu + A2”. Ví dụ: “1234A2”. 
5.6 Thay đổi tên của các 08 vùng bảo vệ không dây: 
Soạn SMS “4 số mật khẩu +DM+ mã vùng (2 số)+ tên muốn đổi”. 
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Nếu thành công sẽ được trả về 1 tin nhắn SMS: “Changed zone’s name”. 
Ví dụ: muốn đổi tên vùng 06 thành “bao dong PIR tai tang 1” thì soạn SMS: “1234DM06 
bao dong PIR tai tang 1”. 
Ghi chú: Tên muốn đổi không quá 24 ký tự. 
  8 vùng tương ứng với 01 đến 08 
5.7 Kiểm tra trạng thái của hệ thống là đang kích hoạt hay chưa kích hoạt: 
Soạn SMS: “4 số mật khẩu+W1” ví dụ “1234W1”. 
Nếu thành công sẽ được trả về 1 tin nhắn SMS: 

+ Đang kích hoạt: “The host’s arm status” 
+ Chưa kích hoạt: “The host’s disarm status” 

5.8 Kiểm tra trung tâm có đang được cắm nguồn điện hay không: 
Soạn SMS: “4 số mật khẩu + W2” ví dụ “1234W2” 
Nếu thành công sẽ được trả về 1 tin nhắn SMS: “The host’s external power status” 
6. Cách sử dụng: 
6.1 Bật kích hoạt/ kích hoạt báo động từng phần/ hủy kích hoạt bằng điều khiển: 
a) Kích hoạt - Arm: Ấn  trên điều khiển, trung tâm sẽ kêu 1 tiếng “di”, màn hình LCD 
sáng  nhấp nháy, 30 giây sau trung tâm sẽ ở trạng thái đã kích hoạt và đèn  sáng 
liên tục. Nếu muốn kích hoạt hệ thống nhanh (không cần chờ 30s) thì ấn nút . 
b) Kích hoạt báo động từng phần – Partial arm: ấn  trên điều khiển, trung tâm sẽ 
kêu 1 tiếng “di”, màn hình LCD sáng  nhấp nháy, 30 giây sau, trung tâm sẽ ở trạng thái 
kích hoạt báo động từng phần và đèn  sáng liên tục. Nếu muốn kích hoạt hệ thống 
nhanh (không cần chờ 30s) thì ấn nút . 
c) Hủy kích hoạt – Disarm: Ấn , trung tâm sẽ kêu 2 tiếng “di, di” và ở trạng thái chưa 
kích hoạt, đèn  sáng. 
6.2 Báo động khẩn cấp: 
 Khi xảy ra 1 báo động khẩn cấp, ấn  và trung tâm sẽ ở trạng thái báo động khẩn 
cấp ngay, và chuông sẽ hú khoảng 90 giây để thông báo cho những người gần nhất. Cùng 
lúc đó, hệ thống sẽ tự động gọi theo vòng tròn cho các số đã đăng ký nhận cuộc gọi tất cả 
3 lần và gửi tin nhắn SMS tới các số di động với nội dung “Emergency alarm” 
6.3 Báo động khi nguồn cắm ngoài vào trung tâm bị mất: 
 Khi hệ thống kiểm tra nguồn cắm ngoài bị lỗi hay bị mất trong khoảng hơn 2 giây, nó 
sẽ truy cập vào trạng thái báo động ngay. Cùng thời điểm, hệ thống sẽ tự động gọi theo 
vòng tròn cho các số đã đăng ký nhận cuộc gọi tất cả 3 lần và gửi tin nhắn SMS tới các số 
di động với nội dung “External power failed”. 
 Khi nguồn được cấp lại, hệ thống sẽ dừng báo động ngay và gửi về 1 tin nhắn SMS 
“External power is OK”. 
6.4 Báo động và vận dụng: 

Khi xảy ra một báo động, chuông sẽ hú trong khoảng 90 giây để thông báo với 
những người gần nhất. Cùng thời điểm, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn SMS để báo cáo 
về các vùng bảo vệ và gọi tới các số điện thoại đã đăng ký. Khi có bất kỳ một điện thoại 
nào trả lời, đều có thể giám sát vùng báo động. Nếu đường dây điện thoại bận hoặc không 



February 13, 2014 [CÔNG TY TNHH DV & PTĐT VT THÁI THẮNG – 0912 245 244] 
 

9  Hệ thống báo động G20E 

thông, hệ thống sẽ tự động gọi tới số điện thoại đăng ký tiếp theo cho đến khi 1 trong các 
số điện thoại đã đăng ký có phản hổi. Nếu không có tín hiệu phản hồi từ các số điện thoại 
đã đăng ký thì hệ thống sẽ dừng báo động sau khi đã gọi lần lượt cho từng số 3 lần. 
Cảnh báo: 

- Không tiếp xúc các thiết bị với nước. 
- Cài đặt hệ thống kín đáo. 
- Tắt nguồn cắm vào trung tâm trước khi lắp hoặc tháo thẻ SIM. 
- Nếu kết nối nguồn ngoài cắm vào liên tục, cần bố trí tản nhiệt cho trung tâm hợp lí. 
- Không để trung tâm gần Tivi hay máy tính, có thể gây ảnh hưởng tới sóng tín hiệu. 
- Kiểm tra các cảm biến bảo vệ và pin định kỳ, thay thế nếu pin yếu. 
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống định kỳ. 
- Hệ thống được thiết kế để sử dụng trong nhà là tốt nhất. 

 


