
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discador GSM DCELL 

Mobile 

Manual de Referência e 

Instalação 

 



2 

 

Índice 
1. Introdução .................................................................................................. 3 

2. Diagrama Geral ............................................................................................ 4 

3. Indicação Visual ............................................................................................ 5 

4. Nível de Sinal............................................................................................... 5 

5. Comandos ................................................................................................... 6 

6. Administrador .............................................................................................. 7 

6.1 Adicionar Administrador ........................................................................... 7 

6.2 Excluir Administrador .............................................................................. 8 

6.3. Consultar Números Cadastrados Administrador ................................................ 9 

7. SMS ......................................................................................................... 10 

    7.1 Configurando Aviso de Disparo ....................................................................... 10 

7.2 Cadastro de Números SMS ........................................................................ 10 

7.3 Excluir um Número SMS .......................................................................... 11 

7.4. Consultar Números Cadastrados SMS ........................................................... 11 

8. Aviso Sonoro (VOZ) ....................................................................................... 12 

8.1 Cadastro de Número para Aviso Sonoro (VOZ)................................................. 12 

8.2 Excluir Número para Aviso Sonoro (VOZ) ....................................................... 12 

8.3 Consultar Números Cadastrados para Aviso Sonoro (VOZ) ................................... 13 

9. Edição de Mensagem Recebida (MSG) .................................................................. 13 

10. Consulta de Crédito (CRED) ......................................................................... 14 

11. Ciclo de Discagem (PR) ............................................................................... 15 

12. Configuração das Saídas ............................................................................. 15 

13. Configuração de Pulso ou Retenção para Arme da Central ...................................... 16 

13.1 Tempo de Pulso ................................................................................... 18 

14. Acionamento Individual I/O ......................................................................... 18 

14.1 Ativando/Desativando as Saídas ................................................................. 18 

14.1.1 Ativando as Saídas ......................................................................... 18 

14.1.2 Desativando as Saídas ..................................................................... 19 

14.2 Entradas ............................................................................................ 19 

15. Diagrama de Instalação .............................................................................. 20 

15.1 Ligação Para Aviso de Disparo ................................................................... 20 

15.2 Diagrama de Ligação Para Arme/Desarme da Central ....................................... 20 

16. Reset por Comando ou Reset Físico ................................................................ 22 

17. Configurações de Fábrica ............................................................................ 23 

18. Características Técnicas ............................................................................. 23 

 



3 

 

1. Introdução 

O discador DCELL Mobile fornece uma interface segura de comunicação entre o 
equipamento de segurança eletrônica e você. Utiliza a infraestrutura de telefonia móvel 
do seu país e informa violações no seu sistema de alarme através de mensagem de texto 
SMS e discagem com sinal sonoro. Podendo ser utilizado para automação de 
equipamentos eletrônicos, que se adequem as configurações utilizadas pelo discador.  

• Imune ao corte de energia elétrica, quando ligado na central de alarme com bateria 
(padrão); 

• Programação simplificada por mensagem de texto SMS; 

• Possui memória interna para armazenamento de lista telefônica, sendo capaz de 
memorizar 6 números para cada função (Administrador, SMS, Voz); 

• Envia mensagem de texto SMS para lista telefônica no caso de notificações ou em 
resposta para comandos; 

• Efetua chamadas para os números cadastrados, com aviso sonoro de notificação; 

• Aceita chip celular de qualquer operadora, com os planos pré/pós-pago; 

• Três saídas independentes ativadas remotamente, para realizar automação; 

• Opera nas quatro frequências disponíveis na rede GSM (Quad-band); 

• Dispõe de 3 entradas para acionamento. O acionamento pode ser gerado por central 
de alarme, eletrificador de cerca e entre outros equipamentos; 

• Permite personalizar as mensagens SMSs de notificações nos eventos de disparo nos 
bornes de entradas. 
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2. Diagrama Geral 

 
 Imagem meramente ilustrativa 
 

A tabela a seguir descreve os fios de conexão do discador: 
 

Cor Propriedade 
Vermelho +12 Vcc 

Preto GND 

Amarelo Entrada 1  3 segundos (GND) [PGM] 

Marrom Entrada 2  7 segundos (GND) 

Roxo Entrada 3  7 segundos (+12 Vcc)  

Verde Saída 3 [LIG] 

Laranja Saída 2 

Azul Saída 1 

 

Nota: Para configurar o Discador DCELL no modo arme/desarme, consulte a seção 15.2 

Diagrama de Ligação para Arme/Desarme da Central, deste manual.  
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3. Indicação Visual 
 

O discador DCELL Mobile reproduz informações sobre seu estado operacional por meio 
de LEDs. O equipamento possui 5 indicações: 

 

 

4. Nível de Sinal 
 
 

Sinal Comportamento dos LEDS Cor dos LEDS 

Sinal desconhecido Acende: LD7, LD5 e LD3 Vermelho 

Ruim Acende: LD3 Vermelho 

Razoável Acende: LD4 e LD3 Verde (LD4) e Vermelho (LD3) 

Bom Acende: LD6 e LD4 Verde 

Excelente Acende: LD8, LD6 e LD4 Verde 

 
 
 

Grupo LED Função Detalhes 

1 
Módulo 
GPRS 

Indicação de comunicação 
com o módulo GPRS 

Aceso: Comunicação estabelecida 
Apagado: Sem comunicação com o 
módulo 

2 Sistema Sistema 
Aceso ou Apagado Verde: Sistema 
Parado 
Piscando Verde: Sistema Ativo 

3 Registro Registro na rede celular 

Piscando Verde: Iniciando 
comunicação com rede celular 
Aceso Verde: Módulo registrado e 
inicializado 
Aceso Vermelho: Falha de 
inicialização 

4 
 
Sim 
 

Indica que SimCard está sendo 
utilizado 

Aceso verde: Módulo utilizando  
SimCard 
Piscando verde: Falha na leitura do  
SimCard 

5 Evento 

 
Indicação de eventos diversos: 
• Mensagem 
• Alarme 
• Configuração Serial 
 

Aceso Verde: Tratando mensagem 
da rede celular (SMS) 
Apagado: Sem ocorrência de evento 
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Caso o sinal do DCell Mobile estiver baixo, sugere-se que o produto seja 
reposicionado. Verifique se há obstáculos que impeçam a propagação do sinal. 

 

5. Comandos 
 

Nota! O cadastro do primeiro administrador é feito com o primeiro comando válido 
enviado ao discador.  
 

Comando Função Sintaxe 
Resposta 

SUCESSO FALHA 

ADM 

Novo ADM 
adm=[pos], [DDD][número 

de telefone] 
SUCESSO(ADM[pos]) FALHA(ADM) 

Excluir adm=*,[pos] SUCESSO(ADM[pos]) FALHA(ADM) 

Consultar lista de 
ADM 

adm=? 
ADM. 

1. [DDD][número de 
telefone] 

FALHA(ADM) 

 
 

SMS 

Cadastro 
sms= [pos], [DDD][número 

de telefone] 
SUCESSO(SMS[pos]) FALHA(SMS) 

Excluir sms=*,[pos] SUCESSO(SMS[pos]) FALHA(SMS) 

Consultar lista de 
SMS 

sms=? 
SMS. 

1. [DDD][número de 
telefone] 

FALHA(SMS) 

 
VOZ 

Cadastro 
voz= [pos], [DDD][número 

de telefone] 
SUCESSO(VOZ[pos]) FALHA(VOZ) 

Excluir voz=*,[pos] SUCESSO(VOZ[pos]) FALHA(VOZ) 

Consultar lista de 
VOZ 

voz=? 
VOZ. 

1. [DDD][número de 
telefone] 

FALHA(VOZ) 

SAI Configurar saídas sai=0-255,0-255,0-255 SUCESSO(SAI) FALHA(SAI) 

CRED 
Consultar crédito 

SimCard DCell Mobile 
cred=? 

Crédito disponível no 
SIMCARD 

FALHA(CRED) 

LI Aciona uma saída li=[pos] SUCESSO(LI[pos]) FALHA(LI) 

DE Desativa uma saída de=[pos] SUCESSO(DE[pos]) FALHA(DE) 

PR Ciclo de repetição pr=ciclo* (1-6) SUCESSO(PR)[ciclo] FALHA(PR) 

ARM 
Configura arme da 

saída 
arm=pul/ arm=ret SUCESSO(ARM) FALHA(ARM) 

PUL 
Configura tempo de 

arme por pulso 
pul=tempo (1-255) SUCESSO(PULtempo) FALHA(PUL) 

RST Resetar DCell rst=1 

Sem resposta, 
restaura 

configurações de 
fábrica. 

FALHA(RST) 

 

Nota! Na sintaxe de comandos os caracteres colchetes ( [] ) são ilustrativos, não sendo 

aceito a inserção na programação. 

        Para analisar a potência do sinal na rede de celular, o usuário deve 

pressionar a chave CH1 por 2 segundos. O sistema apresenta o resultado 

nos LEDS 3, 4, 5, 6, 7 e 8 durante 5 segundos. Após esse tempo, o 

sistema retorna a operação normal.  
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6. Administrador 

O Administrador é o único responsável pelas configurações de funcionamento do 
Discador DCELL Mobile. Tendo como característica o cadastramento e exclusão de 
números telefônicos, configurações, execução de automação e consultas. 

 
 
 
 
 

6.1 Adicionar Administrador 
 

Para cadastrar um administrador, deve-se proceder da seguinte forma:  
 

1) Quando não houver ADM cadastrado: 
Enviar mensagem de texto (SMS) com comando válido para o respectivo número do 

Discador. O DCell Mobile identifica o comando recebido (¹), e o cadastra como 
Administrador na posição 1 da configuração ADM. Para validar o cadastro, o DCell Mobile 
enviará um SMS de resposta com o texto: “Cadastrado Primeiro ADM”.  

 

 

 

 

 

 

 
2) Quando já houver Administrador cadastrado:  
 

Os usuários definidos como SMS e/ou VOZ, caso não sejam 
cadastrados como administradores, não podem realizar operações 
de configurações e operações no DCELL. Apenas para receber 
recebem os eventos de disparos do discador. 

1. O discador não executa o comando válido neste momento, 
apenas utiliza como referência para o cadastro do primeiro 
número telefônico. 
2. Para que outros administradores tenham acesso as 
configurações do discador, é necessário que o primeiro 
administrador faça o cadastro dos números adicionais. O discador 

permite cadastrar até 06 administradores.  
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Para adicionar um novo Administrador é necessário que um administrador cadastrado 
envie o comando: ADM=[Pos],DDD + número do telefone. Exemplo de cadastro na posição 
2, com DDD 049 e número 88887777:   

 
 
 

 

 

 
Para validar o cadastro, o DCell Mobile irá enviar um SMS em resposta com o texto: 

SUCESSO(ADM[Pos¹]). Caso o usuário que efetuou o comando não esteja cadastrado como 
ADM o DCELL não irá enviar o SMS de resposta. 

 

 

6.2 Excluir Administrador 

 
Para excluir um número cadastrado como Administrador deve-se enviar o comando: 

ADM=[Pos],*. O Discador deverá responder ao comando com a mensagem: 
SUCESSO(ADM[Pos]). Exemplo de comando para excluir um número Administrador, 
adm=2,*: 

1. A posição de cadastro do Administrador varia de 1 a 
6. No caso de erro o discador envia a resposta: FALHA 
(ADM).   
2. Para o envio de comandos, o discador não difere 
letras maiúsculas e minúsculas. 

 

(¹) Pos: Posição de cadastro do número. 
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6.3. Consultar Números Cadastrados Administrador 
 

Para consultar números cadastrados no discador DCell Mobile, envie o comando:  

 

O DCell Mobile irá enviar um SMS de resposta com os números cadastrados na função 
em que foi realizada a consulta. Listados pela posição de cadastro.  

O Discador DCell Mobile não possui números Administradores pré-programados. Ao 
finalizar as configurações, você pode verificar a lista de Administradores. 

  
 
 
 
 

O discador permite excluir o próprio número do administrador que 
executa o comando de exclusão, desta forma, a partir do momento 
em que o comando for confirmado, o próprio administrador perderá 
os privilégios. Caso não haja mais administradores cadastrados, o 
próximo comando válido enviado fará com que o celular seja 
cadastrado como adm1. 
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7. SMS 
 
A programação do discador é realizada através de SMSs. Os comandos e respostas 

também são informados através de SMSs.   
É altamente recomendado a utilização de SimCard com plano pós-pago. Sendo de 

responsabilidade do cliente a manutenção de créditos. O discador possui a função de 
consulta de créditos, para maiores informações consulte o item 10. CRED deste manual. 

  

7.1  Configurando Aviso de Disparo 

 
Quando ocorre um evento de acionamento nas entradas o discador envia essas 

informações através de SMS e/ou VOZ, até mesmo para interurbanos. A configuração 
para números regionais ou interurbanos é realizada da mesma forma, pois o discador 
possui uma tabela interna com os códigos das principais operadoras, das quais ele 
seleciona automaticamente o código ao reconhecer o SIM CARD. 

 
 

 

 

 

 

 
 

7.2  Cadastro de Números SMS 

 
O comando SMS é utilizado para que quando haja um disparo em alguma das entradas 

do discador, o usuário cadastrado possa receber a informação através de mensagem de 
texto (SMS). Para cadastrar um número envie: [SMS=Pos, DDD + número do telefone]. 
Exemplo de comando para adicionar novo número SMS na posição 1, com DDD 49 e 
número 88882211: 

 

1. Durante o processo de discagem o DCELL não aceita e nem 
executa comandos remotos SMS.  

2. Caso haja acionamentos em entradas diferentes, o 
discador fará a comunicação referente ao primeiro sinal 
recebido e, assim que concluir o ciclo de discagem, 
efetuará a notificação do próximo acionamento. 
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Quando houver sucesso no cadastro SMS, o discador manda uma mensagem de texto 
em resposta: SUCESSO(SMS[Pos]). Se houver falha no envio do comando SMS, o Discador 
enviará uma mensagem de erro: FALHA(SMS). Caso um número não cadastrado como 
Administrador envie o comando para registro de número SMS, o DCell Mobile não 
executará nenhum tipo de resposta.  

O Discador DCell Mobile permite o cadastramento de até 6 números para operação 
SMS. 

 

7.3 Excluir um Número SMS 

 
Para excluir um número SMS, basta enviar o comando: sms=[pos],*. Exemplo de 

comando para excluir o número SMS na posição 1: 

 

Caso o número seja excluído com êxito, o DCell enviará a mensagem: 
SUCESSO(SMS[Pos]).  
 

7.4. Consultar Números Cadastrados SMS 

 
Para consultar números cadastrados para aviso SMS no discador DCell Mobile, envie o 

comando:  

 

O DCell Mobile irá enviar um SMS de resposta com os números cadastrados na função 
em que foi realizada a consulta. Listados pela posição de cadastro.  
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8. Aviso Sonoro (VOZ) 
 

O comando VOZ é utilizado para quando uma das saídas sofrerem alteração em seu 
estado, ou seja, forem acionadas. O Discador DCell Mobile realiza chamadas de voz para 
os números cadastrados na lista e realizando o ciclo de repetições conforme configurado 
no tópico “11. Configuração de Repetição PR”.  

 

8.1 Cadastro de Número para Aviso Sonoro (VOZ) 

 
Somente Administradores (ADM) possuem autorização para cadastrar números para 

recebimento de chamadas de VOZ. Os números cadastrados podem ser celulares e/ou 
telefones fixos.  

Exemplo de operação de cadastro VOZ na posição 3 com DDD 049  e número de 
contato 77772222:  

 
 

Quando houver sucesso no cadastro VOZ, o discador manda uma mensagem de texto 
em resposta: SUCESSO(VOZ[Pos]). Se houver falha no envio do comando VOZ, o Discador 
DCell enviará uma mensagem de erro: FALHA(VOZ). Caso um número não cadastrado 
como Administrador enviar o comando para registro, o DCell Mobile não reconhecerá o 
número e não irá enviar uma mensagem de resposta.  

 
O Discador permite o cadastramento de até 6 números para operação VOZ. 
 

8.2 Excluir Número para Aviso Sonoro (VOZ) 

 
Para excluir um número cadastrado na lista de VOZ, basta seguir o modelo conforme 

mostrado abaixo: 
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Caso o número for excluído com êxito, o DCell Mobile enviará a mensagem: 

SUCESSO(VOZ[Pos]).  
 

8.3. Consultar Números Cadastrados para Aviso Sonoro (VOZ) 

 
Para consultar números cadastrados no discador DCell Mobile, envie o comando:  

 
 

O DCell Mobile irá enviar um SMS de resposta com os números cadastrados na função 
em que foi realizada a consulta. Listados pela posição de cadastro.  

 

9. Edição de Mensagem Recebida (MSG) 
 

Quando o discador envia um SMS por meio de algum evento de acionamento das 
entradas, o usuário pode identificar esta entrada pela mensagem recebida. Pode-se 
atribuir a mensagem da posição 1 a 3, que são correspondentes as entradas do discador. 
A mensagem editada pode conter até 20 caracteres, não podendo conter acentuação ou 
caracteres especiais.  

Para editar o tipo de mensagem a ser recebida, deve-se enviar:  
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Se a alteração for bem-sucedida o DCell Mobile enviará um SMS confirmando o 
sucesso da operação: SUCESSO(MSG[Pos]). Caso a operação for mal sucedida é recebida a 
mensagem: FALHA(MSG). 

São permitidos cadastros de mensagens com até 20 caracteres, excedendo esse valor 
a mensagem não será cadastrada.  

 
 
 
 
 

 
 
 

10. Consulta de Crédito (CRED) 
 
Esse comando é utilizado para verificação de saldo no número usado pelo Discador 

DCELL Mobile.  Para realização de consulta, utilize o comando:  
 

 
 

Em resposta o discador envia uma mensagem SMS com o saldo disponível. 
 
 
 
 

Mensagens Padrões 

Entrada 1: : ALARME1 DISPARADO 

Entrada 2: : ALARME2 DISPARADO  

Entrada 3: PANICO FOI ACIONADO 
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11. Ciclo de Discagem (PR) 
 
O comando [PR] é responsável pelo ciclo de discagem que o DCell Mobile  irá efetuar 

aos números cadastrados no comando VOZ. O DCell Mobile pode repetir o ciclo de 
ligações de 1 a 6 vezes, sendo que quando configurado como 0 (zero) não há ocorrências 
de chamadas de voz(¹). Exemplo de configuração para 1 (um) ciclo de discagem.  

 

 

 

 
Se o comando for efetuado com sucesso o Discador DCell Mobile irá enviar uma 

mensagem ao Administrador que realizou a configuração, com o seguinte texto: 
SUCESSO(PR). Caso for mal sucedida, irá receber a mensagem FALHA(PR). 

 

12.  Configuração das Saídas 
 
As saídas podem ser utilizadas para automação. Tendo a capacidade de acionar 

lâmpadas, cercas elétricas, portões eletrônicos e ou qualquer outro dispositivo que 
necessite de um sinal para ser ativado/desativado. Para melhor controle as saídas do 
DCell Mobile operam de forma isolada. 

É possível configurar os pinos de saída do discador DCell Mobile conforme as 
configurações mais adequadas para determinada necessidade. Somente os 
Administradores poderão realizar tais configurações.  

Funcionamento:  

1. O celular com permissão de administrador envia o comando 
CRED=? para o discador; 

2. O DCell Mobile reconhece o comando e envia à operadora a 
solicitação de consulta; 

3. O discador recebe a mensagem e reencaminha ao celular do 
administrador que executou o comando. 

 

(¹) A discagem é desativada, porém, o cadastro de SMS 
permanece enviando a mensagem aos telefones cadastrados. 
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O comando “SAI” é utilizado para caracterizar o borne de saída do DCell Mobile, 
sendo possível configurar com os seguintes valores: 

 
 

0 : retenção 

1 a 255 : pulso, indicando a duração em segundos 

254 : arme/desarme 

 
Exemplo de configuração: para saída 1 como retenção, saída 2 como pulso de 200 

segundos e saída 3 como função arme/desarme.  
 

 

Saída 1 = retenção 

Saída 2 = pulso equivalente a 200 segundos 

Saída 3 = arme/desarme 

 
Se as saídas forem ajustadas com êxito, o DCell Mobile envia uma mensagem de 

resposta ao número do qual solicitou as configurações, com o seguinte texto: SUCESSO 
(SAI). Entretanto, se houver falha, será recebido: FALHA (SAI). 
 

13.  Configuração de Pulso ou Retenção para Arme da Central 
 
O comando de Pulso ou Retenção pode ser utilizado quando o Discador DCell Mobile 

estiver conectado em uma central de alarme (Exemplo: Supéria 4000). Essa configuração 
está relacionada com o arme/desarme da central conectada.  

 Pulso: O sinal é aterrado (enviado ao GND) por um tempo pré-configurado, 
podendo variar de 1 a 255 segundos.  

 Retenção: O sinal é aterrado (enviado ao GND) que permanecerá acionado até 
receber um comando de desativação, liberando assim, o circuito aterrado. 

Para configurar o discador como Pulso ou Retenção, enviar o comando:  
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Se os comandos forem realizados com sucesso, para ambos os casos (Pulso ou 
Retenção), será enviada uma mensagem SMS ao número que solicitou a configuração: 
SUCESSO(ARM).  

 
 
Contudo, se houver falha no comando, o discador irá enviar uma mensagem de 

resposta: FALHA(ARM). 
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13.1 Tempo de Pulso 
 
Quando umas das saídas forem configuradas para o modo Pulso é possível editar o 

tempo em que a central irá se manter armada, podendo variar de 1 a 255 segundos. Para 
configurar o tempo de acionamento de pulso do discador, é necessário utilizar o 
comando: pul=[tempo]. Exemplo de configuração para pulso de 10 segundos: 

 

 
 

Se o comando for executado com êxito, o DCell Mobile enviará uma mensagem de 
resposta ao número do qual solicitou as configurações, com o seguinte texto: SUCESSO 
(PULt). Entretanto, se houver falha, será recebido: FALHA(PUL). 

t = tempo para configuração de pulso. 
Com uma das saídas configuradas para pulso e o tempo em 10 segundos, quando a 

central for armada ela se manterá nesse estado durante esse período de tempo. 
Posteriormente será desarmado. 
 

14. Acionamento Individual I/O 
 

14.1 Ativando/Desativando as Saídas 
 

As saídas do discador podem ser utilizadas para automação remota ou até mesmo 
para armar/desarmar uma central de alarme. Para ativar ou desativar uma das saídas, 
deve-se utilizar os comandos de “li” (ligar) ou “de” (desligar). Estes comandos atuam 
conforme configurados em [SAI]; - para mais informações, consulte o item Configuração 
das Saídas. Cada saída funciona de forma independente.   

 

14.1.1 Ativando as Saídas 
 

Para ativar uma das saídas utilize o comando “li”, podendo ser utilizado quando a 
saída estiver configurada para pulso, retenção ou arme/desarme. Abaixo segue exemplo 
de acionamento da saída 1: 
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14.1.2 Desativando as Saídas 
 

Para desativar uma das saídas utilize o comando “de”, podendo ser utilizado quando 
a saída estiver configurada para retenção ou arme/desarme. Abaixo segue exemplo de 
desativação da saída 1: 

 
 

Em caso de sucesso, a saída será aterrada (sinal enviado ao GND) durante o estado 
que foi configurado em Configuração de Pulso ou Retenção e irá responder com a 
seguinte mensagem: SUCESSO(DEn). Caso contrário, será recebida a mensagem: 
FALHA(DEn). Onde n corresponde ao número da saída desejada. 

 

14.2 Entradas 

 
O discador DCELL possui 3 entradas independentes. Tendo duas entradas que serão 

acionadas quando aterradas (GND) e uma quando receber aproximadamente 12 Vcc. As 
entradas servem para monitorar o estado dos equipamentos conectados. 

Entrada 1: deve receber um pulso NEGATIVO (GND) por mais de 3 segundos para ser 
acionado.  

Entrada 2: deve receber um pulso NEGATIVO (GND) por mais de 7 segundos para ser 
acionado.  

Entrada 3: deve receber um pulso POSITIVO (+12 Vcc) por 3 segundos para ser 
acionado.  

Quando uma entrada recebe um sinal (negativo/positivo, dependendo do número da 
entrada), o discador consulta sua lista de números cadastrados e executa as seguintes 
etapas: 
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1) Envio de SMS para os números cadastrados (cadastrados em SMS); 
2) Disca para os números cadastrados em VOZ. Caso o número atenda a chamada, 
será ouvida a “sirene” (como se fossem teclas pressionadas do celular); 
3) Realiza o número de discagem de acordo com o ciclo configurado em PR; 
4) Encerra a operação e retorna a monitorar as entradas para novos eventos. 

 

15.  Diagrama de Instalação 
 

O discador DCell Mobile pode ser instalado em qualquer equipamento como: central 
de alarme ou cerca elétrica, que possua a tensão de saída auxiliar de +12 Vcc e GND e 
que se tenha uma tensão de disparo de +12 Vcc ou GND.  

 

15.1 Ligação Para Aviso de Disparo 

 
Quando há um evento de disparo em uma central de alarme, é possível fazer com que 

o discador DCELL se comunique através de chamadas (VOZ) e/ou mensagens de texto 
(SMS).  

O exemplo abaixo apresenta a ligação do DCell Mobile com a central de alarme 
Supéria 4000 D4.  

 

 
 

Na figura acima, as saídas Auxiliar + e – da Supéria estão conectadas nos pinos +12 
(vermelho) e GND (preto) do borne no discador DCell Mobile. A saída negativa da sirene 
da Supéria ligada ao fio da Entrada 2 (Marrom). 

 

15.2 Diagrama de Ligação Para Arme/Desarme da Central 

 
Uma das principais características do discador DCell é a possibilidade de interação 

com centrais de alarmes, podendo inclusive saber o estado atual da central; se está 
armada ou desarmada; para tomar a ação conveniente para cada caso.  

 Para que se possa utilizar a funcionalidade de arme/desarme com maior 
eficácia, é necessário que a central de alarme possua: 
 

1. Borne de saída PGM, que seja possível configurá-lo como Retenção e que seja 
ativado nos eventos de arme e desativado nos eventos de desarme. 
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2. Um borne para arme/desarme físico; - comumente utilizado com botões do tipo 
push-button. 
 

 É necessário configurar o DCell Mobile com as seguintes definições: 
 

Comando SAI=xxx,xxx,254, onde ‘x’ representa os parâmetros desejados pelo usuário 
(de 0~255) e 254 (para a saída 3) é o valor necessário para comportamento correto para 
os comandos de arme/desarme. 

Abaixo segue o diagrama de ligação do discador DCell Mobile em uma central Supéria, 
modelo 4000: 

 

 
 
Na figura acima, mostra a conexão com os fios do discador. O fio GND (preto) e o fio 

+12 Vcc (vermelho) serão conectados nos respectivos números do conector do DCell 
Mobile. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionamento:  

1. O usuário, com permissão de Administrador, envia um comando de 
arme (LI=3) para o discador; 

2. O DCell Mobile reconhece o comando e consulta o estado da PGM; 

3. Se a PGM estiver desligada, o DCell Mobile envia um sinal através da 
saída 3 ao borne LIG da central (no caso da Supéria); 

4. O DCell Mobile verifica se o borne da PGM houve alteração em seu 
estado; 

5. Caso seja confirmado, o usuário receberá a mensagem de 
confirmação: “Central Armada com Sucesso”. 
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16. Reset por Comando ou Reset Físico 

 
Para restaurar as configurações de fábrica do Discador DCell Mobile, há dois modos 

para reset. O primeiro modo é através do Reset por comando, para isso deve-se enviar:  

 

O Discador DCell Mobile deverá responder ao comando. Se caso a operação for 
realizada com êxito, receberá a mensagem: SUCESSO(RST). No entanto, se houver erro 
no procedimento, se obtém a resposta: FALHA(RST).  

 

  

 

 

A figura abaixo ilustra a localização da chave CH1 na placa do discador DCell.  

 

 

Para reset físico há o botão CH1. Deve-se proceder da seguinte 
forma:  

Com o DCell Mobile desligado, pressione a chave CH1. Ligue o DCell 
Mobile e mantenha pressionado a chave, por mais 10 segundos. 
Dessa forma o DCell Mobile irá retornar as configurações iniciais de 
fábrica.  



23 

 

17. Configurações de Fábrica 

 

 

18. Características Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador (ADM) Não possui número de ADM cadastrado 

SMS Não possui número de SMS cadastrado 

VOZ Não possui número de VOZ cadastrado 

MSG 
Ent 1: ALARME1 DISPARADO/ Ent2:  ALARME2 DISPARADO/ 
Ent 3: PANICO FOI ACIONADO 

PR 1 ciclo de repetição 

Configuração das Saídas 
Saída 1= Pulso de 1 segundo 
Saída 2= Pulso de 1 segundo 
Saída 3= Arme/Desarme 

Forma de Arme Pulso 

Tempo de pulso (PUL) 1 segundo 

Tensão de alimentação  12 Vcc 

Frequência de operação GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 Mhz e 1900 MHz 

Pinos conector CN5 
Entrada 4, 5 e 6 

Saída 1, 2 e 3 

Consumo de Corrente em Comunicação 3 A (em pico) 

Dimensão em mm (A x C x P)  135,94 X 110,45 X 24,2 
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Certificado de Garantia 
 

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, 
contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto. 

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a 
instalação ou serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a 
examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia. Caso contrário esta 
garantia perde o efeito, pois o produto terá sido violado. 

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as 
despesas decorrentes de serviços, transporte, segurança de ida e volta do 
produto, ficam por conta e risco do consumidor. 

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus 
tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza 
(raios, inundações), variações de tensão elétrica, sobrecarga acima do 
especificado e instalação em desacordo com o manual. 

Fabricado por: CNPJ 78.323.094/0004-70. 

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio. 

 

LOCAL: _________________________________________________ 

REVENDA: _______________________________________________ 

DATA: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02.009.028.016.03 

 

Informações e suporte técnico do 

produto: www.cs.ind.br      

suporte@cs.ind.br 

 

CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA 

Fone: +55 (48) 3246-8563 

A CS Comunicação e Segurança reserva-se ao direito de modificar, adicionar ou 

excluir partes deste manual sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer 

danos ou prejuízos resultantes do uso inadequado deste produto. 

Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de assistência técnica. 
 

 

http://www.cs.ind.br/
mailto:suporte@cs.ind.br

