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1.0 Wprowadzenie 
 
Moduł translacji analogowej MOBISET GSM służy do integracji centrali telefonicznej PABX z systemem 
telefonii komórkowej GSM. 

 
Moduł MOBISET GSM może pracować w trybie emulacji linii miejskiej (TL) "trunk line" z sygnalizacją 
DTMF. W wersji rozbudowanej możliwe jest podłączenie translacji poprzez wbudowany port LL (local 
line) do wewnętrznych portów centrali (extension lines) jako zakończenie terminalowe (TE) lub do linii 
miejskiej. 
Z uwagi na dostępność funkcji centralowych sterowania ruchem  np.: LCR (Least Cost Routing) oraz 
współpracy z systemem taryfikacyjnym/billingowym zalecane jest podłączenie poprzez port TL. 
Moduły dostarczane są w wersjach jedno lub wielo-kanałowych GSM z odpowiednio dostępnym 
systemem dystrybucji sygnału radiowego i telefonicznego. 
Dostępne jest gniazdo typu (plug-in) „małej” karty SIM (3V) po jednym na kanał radiowy GSM. 
Stosowane są specjalizowane moduły radiowe GSM SIEMENS TC35 DUAL BAND GSM900/1800. 
Całość zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 220VAC/12VDC. 
 

1.1 Przygotowanie do pracy : Montaż kart SIM 
Wyłączyć zasilanie urządzenia. W zależności od wersji dostępne są jedno lub kilka gniazd dla kart SIM. 
Przy pomocy cienkiej i tępo zakończonej końcówki wcisnąć żółty przycisk zwalniający zaczep i wysunąć 
ramkę karty SIM. 
 
PROCEDURA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA 
 wprowadzamy kartę SIM (plug-in) 3V do ramki stykami na zewnątrz a następnie wsuwamy ją do 

prowadnicy. 
 przy pierwszej inicjacji fabrycznie moduł posiada wpisany standardowy numer PIN 7073 (ale 

opcja „uczenia się PIN” oraz automatycznego logowania jest uruchomiona) 
 podłączamy przewód antenowy do gniazda (aż do momentu zatrzaśnięcia złącza) 
 włączamy zasilanie modułu (zapala się dioda czerwona LED)  
 jeżeli PIN jest właściwy moduł automatycznie loguje się do sieci GSM 
 w celu wprowadzenia nowego nr PIN podnosimy słuchawkę „off hook” aparatu przyłączonego do 

linii TL bezpośrednio (lub wybierając przydzielony port w centrali); w słuchawce powinien być 
słyszalny przerywany sygnał „bip” 

 wybieramy na klawiaturze sekwencje  # * # PIN # 
 po czasie 3s od wybrania ostatniej cyfry następuje logowanie do sieci; w słuchawce powinien być 

słyszalny przerywany „szybki” sygnał „bip” (zielony LED zaczyna szybko migać) 
 gdy dioda zielona LED świeci światłem ciągłym na linii pojawia się sygnał DIAL TONE 425Hz 
 od tego momentu możemy już telefonować  

 
UWAGA: na SIM / PIN 
Należy zwrócić uwagę aby PIN w karcie SIM odpowiadał wprowadzonemu. 
W przeciwnym razie trzykrotna próba logowania PIN spowoduje zablokowanie kart SIM po 
włączeniu zasilania i wówczas konieczne będzie wprowadzenie odpowiedniego numeru PUK. 
W przypadku uruchomionej funkcji automatycznego logowania włączenie zasilania jest 
jednoznaczne z jednokrotnym wpisaniem kodu PIN.  
Fabrycznie wpisany jest standardowy PIN=7073. 



 
                                                                                               Sp. z o.o.       translacja MOBISET GSM SIEMENS TC35    Strona 4 z 8 

 

 

 

 

1.4 Wskaźniki LED 
 

Status TL/LL GSM Power-LED 

żółta zielona  czerwona 

Wyłączona Linia wolna 
„on hook” 

Urządzenie 
wyłączone lub 

czeka na 
wprowadzenie 
karty SIM/PIN 

Urządzenie 
wyłączone 

Szybkie 
migotanie 

Wybieranie 
numeru 

„marszruta” 
lub 

połączenie 
przychodzące 
„dzwonienie” 

Logowanie do 
sieci GSM 

 
------------------- 

Wolne 
migotanie 

Słuchawka 
podniesiona / 
Linia zajęta 
„off hook” 

Brak sygnału 
radiowego 

GSM 

 
------------------- 

Świecenie 
ciągłe 

„rozmowa” 
„connected” 

Moduł 
zalogowany do 

GSM 

Urządzenie 
włączone 

 

2.0 Instalacja 
 

1.1. Anteny radiowe 
Proces instalacji modułów translacji GSM należy rozpocząć od wyboru optymalnego miejsca montażu 
anten radiowych GSM. Od tego zależy bowiem dobra i niezakłócona jakość połączeń i funkcjonowania 
urządzenia.  
Dla większej liczby kanałów radiowych GSM (od2 do 16) zaleca się stosowanie zespołu kombajnera 
antenowego łączącego wszystkie tory antenowe do jednej zewnętrznej anteny GSM. 
Zaleca się montaż anten na uchwytach ściennych na zewnątrz budynku możliwie na wysokości co najmniej 
pierwszego piętra lub 2m od pow. ziemi w miejscu o dobrym poziomie sygnału (do tego celu można zastosować 
opcję pomiaru sygnału radiowego w zakładce „info” programu lub przy braku urządzenia pomiarowego należy 
przyjąć empiryczną optymalną wartość ok. 3-4 kreski na wskaźniku standardowego telefonu komórkowego) nie 
przysłoniętym żadnymi przeszkodami w postaci ściany sąsiedniego budynku lub konstrukcji metalowych itp. Anteny 
powinny być montowane w miarę możliwości na ścianie budynku od strony znajdującej się najbliżej anten stacji 
bazowej BTS sieci komórkowej wybranego operatora (w przypadku wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z 

lokalnym dystrybutorem firmy  lub operatorem sieci GSM). 
W przypadku braku powyższej możliwości dopuszcza się montaż anten na parapecie okna (stosując anteny z 
podstawą magnetyczną) lub wewnątrz pomieszczenia w bliskiej odległości od okna. Nie zaleca się montażu anten 
w rogu pomieszczenia w pobliżu gzymsów i stropów.  
Ponieważ centrale telefoniczne przeważnie znajdują się na parterze lub w piwnicy budynku zaleca się montaż 
centralki telefonicznej i anten w innym pomieszczeniu (korytarzu) na wyższych kondygnacjach łącząc ją z centralą 
telefoniczną za pomocą przewodu telefonicznego możliwie 3 lub 5 kategorii skrętki UTP. Anteny powinny być 
możliwie blisko modułów GSM z uwagi na straty i tłumienie sygnału w przewodach antenowych, jednak nie bliżej 
niż 2m od wszelkich innych urządzeń elektronicznych. 

 
UWAGA: bezwzględnie zabrania się montażu anten w pobliżu urządzeń elektronicznych, 
centrali telefonicznej, głowic, krosownic, torów kablowych tel. i sieci komputerowych, 
serwerów komputerowych itp. czułych urządzeń. Minimalna bezpieczna odległość to 2-3m 

w linii prostej. 
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2.2. Montaż  
 
Po wybraniu miejsca instalacji anten lub kombajnera antenowego należy wybrać miejsce montażu-
zawieszenia modułów MOBISET w odległości ok.2m do 3m od anten. (w zależności od typu) 
 

Moduły są przystosowane do montażu w płaszczyźnie poziomej lub pionowej do montażu naściennego 
lub w wersji MOBITRUNK MT 19’’ jako koszyk wielokanałowy do montażu w szafie lub stojakach 
telekomunikacyjnych 19’’. 
Do montażu naściennego należy wykorzystać specjalne aluminiowe uchwyty naścienne typu. „wall 
mount” (mocowane na śrubki 2,5mm do obudowy modułów) i zamocować je na ścianie za pomocą 
kołków rozporowych. 
W komplecie dołączone są również samoprzylepne nóżki gumowe. Można  je wykorzystać montując 
urządzenia poziomo lub kaskadowo. 
Uwaga: W konfiguracji z podłączoną linią LL, zaleca się uziemić moduł MOBISET do uziemienia 
centrali telefonicznej (ew. uziemienia radiowego, metalowych instalacji hydraulicznych, 
grzewczych lub wyodrębnionego przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznych). 

 
2.3. Zasilanie  
 
Zewnętrzne zasilacze modułów należy przyłączyć do gniazd sieci elektrycznej 220V, rozgałęźnika 
zasilania lub listwy przedłużacza.  
 

2.4. Przewody telefoniczne 
Przewody telefoniczne z gniazda telefonicznego TL/LL zakończonego złączem RJ12 należy wykonać z 
przewodów telefonicznych p[arowych lub UTP kategorii 3 lub 5. Następnie należy doprowadzić i 
podłączyć je do wolnych portów analogowych kart linii miejskich centrali PABX. 
Przewody należy prowadzić w korytkach lub rurkach zdala od przewodów sieci elektrycznej lub innych 
mogących powodować indukowanie się niepożądanych zakłóceń. W przypadku dłuższych odległości 
pow. 30m zaleca się stosowanie kabla telefonicznego w ekranie lub skrętki komputerowej kat.5 (drut 
„twisted pairs”). Dla dużych odległości przewodów (szczególnie prowadzonych drogą napowietrzną) 
zaleca się stosowanie ochronników przepięciowych dla linii przed wejściem do centrali. Maksymalna 
długość linii to 150-200m. 
 

2.5. Centrala telefoniczna 
Linie TL1, TL2, ...,TLn centralki MOBISET GSM powinny być podłączone do wolnych portów kart 
analogowych linii miejskich (Trunk Lines) firmowej centrali telefonicznej PABX dowolnego typu. 
W wersji podstawowej możliwe jest stosowanie wybierania tonowego DTMF. 
W wersji rozbudowanej o moduły LL możliwe jest dodatkowo podłączenie translacji do wewnętrznych 
portów centrali (extension lines) jako zakończenie terminalowe (TE) lub do linii miejskiej poprzez  
wbudowany port LL (local line).  
W wersji MOBISET (operator LCR) możliwe jest wykorzystanie wbudowanej funkcji LCR i inteligentne 
sterowanie ruchem poprzez wspólny port centrali do sieci komórkowych, połączeń lokalnych lub łącz 
międzymiastowych innych operatorów dzięki wbudowanej funkcji modyfikacji prefixu.  
 
Jeżeli program centrali zezwala, zaleca się zastosowanie funkcji automatycznego wyboru zewn. linii 
portów trankingowych w zależności od wybranego numeru kierunkowego tzw. funkcja LCR (SIEMENS, 
BOSCH, Alcatel, Lucent Technologies, Ericsson), lub ARS (Panasonic).ACD(Kapsch, DGT). Wówczas 
procesem wyboru linii i telefonowaniem automatycznie steruje centrala telefoniczna. 
 
W przypadku braku tej funkcji należy zastosować tzw. prefiks np. zaprogramować w centrali 
telefonicznej cyfrę „8” lub „6” lub dowolnie inną dedykowaną dla rozmów kierowanych do sieci 
komórkowych analogicznie jak cyfra „0” lub „9”(Panasonic) „wyjścia na miasto” dla rozmów lokalnych.  
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Dodatkowo w celu uzyskania maksymalnych oszczędności w module MOBISET należy 
zaprogramować dyskryminację połączeń tylko do sieci komórkowych. *(w celu uzyskania 

szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem firmy )  
Translacja dzięki wbudowanej funkcji „zamkniętej numeracji” analizuje w czasie rzeczywistym 
wybierany numer i zestawia połączenie automatycznie bez opóźnienia. Dzięki tej funkcji czas 
zestawienia połączenia jest bardzo krótki. 

 

2.6. Telefonowanie 
 
Moduł MOBISET posiada wbudowaną funkcję rozpoznawania  numeru. 
Przy uruchomionej opcji „zamkniętej numeracji” wybieranie numeru do żądanej sieci np.: 
„komórkowej” następuje automatycznie bez opóźnienia. 
Wcześniejsze zakończenie wybierania numerów jest możliwe także po dodaniu znacznika końca numeru 
# na klawiaturze aparatu. 
W innym przypadku wybieranie numeru nastąpi po 3,5s od momentu wybrania ostatniej cyfry numeru 
(czas dowolnie programowalny). 

Wybieranie numeru jest sygnalizowane specjalnym tonem tzw. „marszruta” zgodnym z polskimi 
normami telekomunikacyjnymi słyszalnym aż do momentu sygnału wywołania lub zajętości 
abonenta B. 
 
W zależności od sposobu oprogramowania centrali należy przeszkolić użytkowników. 
Wariant automatyczny: nie wymaga szkolenia- dla użytkownika system jest przezroczysty- centrala 
przejmuje na siebie funkcję kierowania połączeń. 
 
Wariant „prefiks”: po podniesieniu słuchawki wybieramy cyfrę „prefiks” np. „8” po uzyskaniu wolnego 
sygnału linii wybieramy numer żądanego telefonu komórkowego (dla skrócenia wybierania możemy 
pominąć cyfrę „0” przed numerem kierunkowym do sieci komórkowej i tak zamiast numeru 0601xxx xxx 
możemy wybrać 601 xxx xxx) i czekamy na połączenie. Po wybraniu ostatniej cyfry numeru zostanie 
rozpoczęta sekwencja wybierania numeru-charakterystyczny sygnał „marszruta”. 
UWAGA jeżeli w trakcie wybierania numeru nastąpi dłuższa przerwa trwająca pow. 3,6s zostanie 
wybrany numer dotychczas wprowadzony. (czas dowolnie programowalny- skontaktuj się z firmą 

) Jeżeli wprowadzony numer był niepełny, wówczas należy powtórzyć połączenie (redial). 
 
Poszczególne linie telefoniczne posiadają przydzielone im przez operatora sieci komórkowej numery 
telefoniczne. Telefonując na powyższe numery możemy uzyskać połączenie z centralą telefoniczną. 
Jeżeli centrala ta jest wyposażona w tzw. funkcję DISA, wówczas po zgłoszeniu centrali możemy wybrać 
automatycznie numer wewnętrzny „na biurko”. 

 
OWOCNYCH ROZMÓW ! 

 

3.0 Programowanie i konfiguracja 
 
Programowanie i konfigurację modułów należy przeprowadzić przed zainstalowaniem kart SIM oraz 
podłączeniem do portów centrali telefonicznej.  

3.1 Programowanie przez złącze RS232 
W tym celu potrzebny jest komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym MOBISET v0.5 lub wyższa 
Port szeregowy (RS232C) znajduje się na przednim panelu obudowy modułu. 
Rys 3-1a: Port RS232  
 

GND 

 (5) 

R

X 

(3) 

TX 

(2) 
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Do programowania potrzebny jest specjalny kabel O&M szeregowy (DB9M-DB9F) 
 
Rys 3-2: Podłączenie do komputera 

 

3.2 Ustawienia i konfiguracja programu:  
 

3.3 Procedura programowania 

Programowanie powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis firmy  
 Podłącz komputer do urządzenia MOBISET za pomocą specjalnego kabla O&M.  
 Włącz zasilanie modułu bez karty SIM lub poczekaj aż moduł zaloguje się do sieci 
 Uruchom program MOBISET.exe 
 Wciśnij klawisz „LOGIN” (standardowo bez hasła). Od tej pory masz pełen dostęp do ustawień i 

konfiguracji. 
W celu przeczytania aktualnych ustawień modułu wciśnij klawisz w programie „Read from device”. W 
celu zapisania zmian w urządzeniu wciśnij klawisz „ Write to device”.  
Aby zapisać zmiany na dysku do pliku „File” należy wybrać opcję „Save to file” dla odczytania plików 
wzorcowych lub archiwalnych „Read from file”. 
 Po prawidłowym programowaniu należy zamknąć program i odłączyć kabel O&M aby rozpocząć pracę 
urządzenia !!! 

*(w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem firmy ) 

3.4 Ustawienia fabryczne: 
auto-log PIN, PIN=7073, odwracanie pętli, marszruta, Zamknięta numeracja i dyskryminacja na sieci 
GSM 
 

5.0 Konserwacja 
Moduł nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 
Zaleca się bieżącą kontrolę instalacji antenowych, anten, przewodów antenowych jakości połączeń i 
styków telefonicznych. Urządzenia należy czyścić z kurzu lekko wilgotną antystatyczną szmatką. Nie 
stosować agresywnych środków chemicznych i czyszczących. 

 

6.0 Środowisko pracy 
Moduł GSM nie wymaga specjalnych klimatyzowanych pomieszczeń. 
Zaleca się montaż wewnątrz suchych, bezpyłowych i wolnych od wibracji pomieszczeń w miejscu 
zacienionym. 

Temperatura pomieszczeń 0 do 30 C 

 

7.0 Gwarancja 
Warunki gwarancji dołączono do zestawu. 
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8.0 Bezpieczeństwo: 
 
Nie należy montować i użytkować centralki w środowisku wybuchowym  
 
Nie montować anten w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń elektronicznych (telewizorów, radia, 
komputerów, centrali telefonicznej) 
 

 Nie należy odłączać ani przemieszczać anteny podczas rozmowy 
 
Montować w suchym pomieszczeniu. Nie montować w miejscu nasłonecznionym 

 
 
9.0  Parametry techniczne MOBISET SIEMENS TC35 GSM: 
 
Zasilanie 
Zasilacz zewnętrzny                                   230 V / 12VDC – 0,8 A. 
Pobór prądu 
Stan gotowości:      max. 100mA 

Transmisja:  max. 400mA (aktywny kanał GSM)  

 
MOBISET TC35 GSM 900/1800 DUAL   GSM Phase II+ 

 
Głos 
Data (do 14.4 Kbit dla kompresji V.24) 
SMS (odbiór / nadawanie w formacieText i PDU) 

 
Moc nadawcza      max. 2 W na kanał GSM900 
       max. 1 W na kanał GSM1800 
 
SIM karta mała      3V SIM GSM900/1800(TC35) 
 
Interfejsy TL (Telephone/Trunk Line) emulacja linii miejskiej 

600 impedancja złącze RJ 11  
   LL (Local/Land Line) styk wewnętrzny  

V24 / RS232 D-SUB 9 złącze RS232 dla: 
programowania, transmisji i odbioru komunikatów  SMS 
oraz danych lub faks  

  

Antena       SMR nano 50  impedancja 
Wymiary (sz. x gł. x wys.)     110 x 170 x 30 mm 
Masa       400g 
Temperatura pracy     -5 °C to 50 °C 
 
 
TL – Złącze RJ11 

 

TL Pin  Opis 
 

8  

7  

6  3  

2  

1  

5  4  

 

1 nc  

2 nc  

3 a Linia a 

4 b Linia b 

5 nc  

6 nc  

 


