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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 
Lees en volg deze veiligheidsrichtlijnen om jezelf en anderen te beschermen: 
 
•  GSM switch - poort controller MSIM120 (later aangeduid als "het systeem" of "het apparaat") 
bevat een ingebouwde radio transceiver die actief is op GSM frequenties 850/900/1800/1900 MHz. 
 
• Het systeem NIET gebruiken waar het potentieel gevaar kan veroorzaken en interfereren met 

andere apparaten - zoals medische apparaten. 
 
• Het systeem NIET gebruiken in een gevaarlijke omgeving.  
 
• Het systeem NIET blootstellen aan hoge vochtigheid, chemicaliën of mechanische impact. 
 

• Het systeem NIET proberen te repareren. Eventuele reparaties moeten mogen alleen uitgevoerd 
worden door volledig gekwalificeerd personeel. 

 
Stroomvoorziening afkoppelen alvorens te installeren. Nooit installeren of onderhoud plegen 

tijdens stormachtig weer. Het stopcontact dient gemakkelijk toegankelijk zijn. 
 
Maak gebruik van de 10 -24V 50 Hz tot 200 mA AC of 10 - 24Vdc 200mA DC voeding welke 

voldoet aan de EN 60950-1 norm. Indien u een extra apparaat aansluit op het systeem, 
bijvoorbeeld een computer, dient deze ook te worden gevoed door een EN 60950-1 

goedgekeurde voeding. Bij het aansluiten van de voeding heeft het wisselen van de polariteit geen 
invloed op het systeem. 
 
 

Externe voeding kan worden aangesloten op het netstroom 

met automatische 2 -polige stroomonderbreker welke 
geschikt is voor het onderbreken van het circuit in geval 

van kortsluiting of overstroom toestand. De onderbreker moet een 
afstand hebben tussen de verbindingen van meer dan 3 mm en de 
ontkoppeling van de huidige 5A. 
 

 
 
 
 

 
Om het systeem uit te schakelen verwijdert u de stekker uit stopcontact of enige andere 
gekoppelde apparaat waardoor het systeem wordt gevoed. 

 
Een gesprongen zekering mag niet vervangen worden door de gebruiker. De nieuwe 
zekering dient van hetzelfde soort te zijn als door de fabrikant aangegeven (zekering te zijn 

F1 model - MINISMDC050F 0.5A). 
 
Als u een computer gebruikt voor de configuratie van het apparaat, dan dient deze geaard 
te zijn. 

 
 

 

Het WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) symbool op dit product (zie links) 

betekent dat het niet mag worden afgevoerd als huishoudelijk afval. Om mogelijke 
schade aan menselijke gezondheid en / of het milieu te voorkomen, dient dit product bij 
een goedgekeurd en milieuvriendelijke recycling faciliteit te worden afgegeven. Neem 
voor meer  informatie contact op met uw leverancier van het systeem, of de plaatselijke 

afval bevoegheden. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 
Voeding:     10-24V 50Hz ~ 200mA max / 10-24V 200mA max 
Verbruik in standby modus:  tot 50mA 
GSM modem frequentie:   850/900/1800/1900 MHz 
Aantal outputs:    2 (MSIM120) 
Type output:    Relais; NO of NC (instelbaar) 

Maximum output waarden:   24V 50Hz ~ 0,5A / 24Vdc 1A 
Aantal “low” level (negatieve) inputs:  2 
Aantal “high” level (positieve) inputs:  1 
“Low” level input waarden:  0...16Vdc   -0.8...-0.4mA 
“High” level input waarden:  5...50Vdc   0.17....1.7mA 
“Low” level en  “high” level  

input connection type:   NO (normally-open) 
Maatvoering:    63x82x17 mm 
Bedrijfstemperatuur    -20…+55oC (-30...+55oC met extra bescherming) 
Vochtigheidsbestendig:   0-90% RH @ 0... +40 °C (niet-condenserend) 

 
 
OVERZICHT MSIM120 
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AANSLUITSCHEMA 
 

 
 
 

3. INSTALLATIE 
 

 Het systeem in een stabiele en droge omgeving installeren. 
 Type kabel voor input/output: 0,5mm2 (lengte tot 100 meter). 

 

1. Sluit het systeem aan conform het hierboven aangegeven aansluitschema 
 

2. Sluit de GSM antenne aan. Plaats deze nooit in een metalen behuizing of dichtbij metalen 
oppervlakten en / of hoogspanningskabels 
 

3. Schakel met een mobiele telefoon de PIN code van de SIM kaart uit welke u gaat 
gebruiken. De goedkoopste data abonnement met sms bundel wordt hierbij geadviseerd 
(LET OP: niet alleen 3G SIM kaarten. Deze dienen geschikt te zijn voor 2G (EDGE) / GPRS. 
Controleer dit bij twijfel bij de provider. Daarbij wordt aanbevolen de diensten Call 

Fowarding, Voicemail, Text Message bij gemiste oproepen uit te schakelen) 
 

4. Plaats de SIM kaart in de MSIM120  
 

5. Schakel de GSM module in en wacht tot de SIM STAT indicator 
oplicht 
 

6. Zodra de SIM STAT indicator dooft, licht de NETW indicator op ten teken dat het systeem 
succesvol is aangesloten en verbinding heeft met het GSM-netwerk. Het signaal is het 
sterkst wanneer deze indicator constant brandt. Zoek het sterkste GSM signaal met de 
antenne 
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2. PROGRAMMEREN 
 
De programmering van de MSIM120 kunt u op drie manieren uitvoeren, namelijk via SMS, via de 

configuratietool en via de webbrowser. 
 
 

2.1 Via SMS: 
 

Voor het gebruik via SMS is de volgorde voor het invoeren van een tekstbericht als volgt: 
Wachtwoord_gewenst commando. Bijvoorbeeld uw wachtwoord is 1234 en u wenst een poort open 
te sturen via realis 1, dan tekst u:  1234_C1:OPEN 

 
Een overzicht van de mogelijke commando’s is terug te vinden in bijlage I. 
 
 

2.2 Via Configuratie tool: 
 

Met de configuratie tool kunt u de MSIM120 via een universele mini USB / USB kabel aansluiten op 
uw computer (Windows) en naar wens programmeren. Denk hierbij aan het  

beheren van de beheerders en de gebruikers, het programmeren van de inputs  
en outputs en het invoeren en beheren van tijdschema’s.  
 
Om de configuratietool te downloaden, klik hier. 
 
Start de tool na installatie, sluit de MSIM120 aan op de computer en open  

de MSIM120 via “USB Connection”. 
                    Mini USB  / USB Kabel 

 

http://www.eldes.lt/images/stories/produktai/config/setup.exe
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Na de eerste inlog wordt u gevraagd uw SMS wachtwoord aan te passen. Bij de eerste inlog is deze 
“0000”. Vul bij “SMS Password” uw gewenste wachtwoord in. 
 

2.2.1 Invoeren beheerders (Administrators) 
Er kunnen 5 beheerders worden geactiveerd. Beheerders kunnen gebruikers toevoegen / 
verwijderen en status via SMS ontvangen. Dit is voor zowel 1 van de outputs als beide outputs in 
of uit te schakelen. 
 
Voer op de eerste pagina de beheerderstelefoonnummers in: 
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2.2.2 Tijdschema’s invoeren 

 
Met de MSIM120 kunt u tijdschema’s invoeren en beheren. Met deze tijdschema’s kunt u een 
tijdgebonden aansturing instellen (bijvoorbeeld het openen van de poort van maandag tot en met 
vrijdag om 08.00u en sluiten om 18.00u) en tijdgebonden rechten voor gebruikers instellen 
(bijvoorbeeld gebruiker A mag de poort aansturen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 
18.00u).  
 

Voor het invoeren en beheren van deze schema’s klikt u op de tabblad “Output Schedulers” (zie 
hieronder, punt 1). 
 

 
 

 
In dit tabblad kunt u tot 8 tijdschema’s invoeren. Klik op de gewenste tijdschema welke u wilt 
invoeren (punt 2) en vink vervolgens de dagen (punt 3) aan wanneer het schema actief moet zijn 
en voer het tijdstip in (punt 4).  
 
Na het invoeren va alle schema’s klikt u op “Write Settings” (punt 5). 
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2.2.3 Inputs / Outputs instellen 

 
Onder de tabblad “Inputs / Outputs Control” (zie hieronder, punt 1) kunt u de inputindicatoren en 
de output relais beheren.  
 

 
 
De inputs (punt 2) kunt u gebruiken voor alarmeringen via SMS voor bijvoorbeeld inbraakalarm, 
boot of caravanbeveiliging etcetera. U kunt de 3 zones activeren/deactiveren en de gewenste SMS 

tekst invoeren. 
 
De outputs (punt 3) kunt u gebruiken voor het aansturen van poorten, slagbomen, garagedeuren, 
verlichting etcetera. Hier kunt u de benaming van de instructie / aansturing invullen en de duur 
van de aansturing van het relais aangeven. Ook kunt u aangeven of u een status via SMS wenst te 

ontvangen bij opstarten. Tot slot is het mogelijk om de ingevoerde tijdschema’s in te voeren. In 

bovenstaand voorbeeld ziet u dat schema 2 en 3 zijn aangevinkt. Dit houdt in dat de ingevoerde 
tijdschema’s onder het tabblad “Output Schedules” worden geactiveerd (bijvoorbeeld 08.00u wordt 
de poort open gestuurd). 
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2.2.4 Gebruikersdatabase beheren 

 
Onder het tabblad “User Database” (punt 1) kunt u gebruikers toevoegen en verwijderen. Ook kunt 
u de gebruikers bepaalde rechten verschaffen zoals tijdschema’s en geldigheden. In de database is 
een geavanceerde zoekfunctie aanwezig voor het vinden van de juiste gebruiker. 
 

 
 
Om de database op te halen dient u eerst “Load From Device” aan te klikken (punt 2). In het grote 
vlak ziet u vervolgens het overzicht van de gebruikers welke zijn ingevoerd. Wil tu een nieuwe 
gebruiker aanmaken, dan klikt u op “Add” (punt 3). De invulvelden worden dan toegevoegd in het 
grote vlak. Hierin kunt u de naam van de gebruiker, telefoonnummer en rechten toekennen (punt 

4). Met rechten worden tijdschema’s (Schedulers No.) bedoelt welke onder paragraaf 2.2.2 zijn 

ingevoerd. Ook kunt u een geldigheid invoeren op basis van datum/tijdstip (Valid Until) en / of 
aantal keer gebruikt (Ring Counter).  
 
Mocht u gebruikers willen terugzoeken dan kunt u onder “Search Options” (punt 5) op 
telefoonnummer of gebruikersnaam opzoeken. 
 

Na het invoeren / beheren van de gebruikers klikt u op “Save To Device” (punt 6) om de 
gebruikers in de MSIM120 op te slaan. Tot slot klikt u op “Write Settings” (punt 7) om het geheel 
op te slaan. 
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2.2.5 GPRS instellingen 

Door de MSIM120 te activeren voor GPRS kan deze bedient worden door een app of widget op de 
smartphone. Dit dient geactiveerd te worden via het tabblad “System” (punt 1). Tevens kan daar 
de tijdsynchronisatie met het GSM netwerk worden geactiveerd. Dit is praktisch in verband met 
zomer- en wintertijd. 
 

 
 
Klik op Get ID (punt 2) om het serienummer van de MSIM120 op te halen. Controleer vervolgens 
of de overige gegevens overeen komen met bovenstaande afbeelding onder punt 3 (LET OP!, dus 
ook de tijdzone (Time Zone)). 
 

Voor tijdsynchronisatie, voer het telefoonnummer van de SIM kaart in onder “Data and Time 

Synchronisation” (punt 4), vinkt deze aan en bepaal zelf hoe vaak het systeem dient te 
synchroniseren. 
 
Na invoer klik op “Write Settings” (punt 5). 
 
Klik hierna op de tabblad “GPRS Settings” (zie volgende pagina, punt 1) om de instellingen voor 

GPRS te voltooien.  
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Vul onder “APN”, “User Name” en “Password”  (punt 2) de gegevens in van de provider van de SIM 
kaart. Hierboven ziet u een voorbeeld hoe dit voor KPN is. In bijlage II ziet u een overzicht van de 
meest voorkomende providers in Nederland. De juiste APN settings van overige providers dient u 

op te vragen bij de provider van de gebruikte SIM kaart. Controleer vervolgens of de “DNS IP” 
overeen komt met bovenstaande IP-adressen (punt 3). Na invoer klik op “Write Settings” (punt 4). 
 
 

  



 

 t. +31 (0)73 – 646 11 00  e. sales@maurikssolutions.com 

All the technical, dimensional or price information described in the catalogue are for reference. Changes can be made at any time without notice.  

All the data are given and checked very carefully. However, we cannot take on the responsibility for any possible errors and omissions.  

© Copyright 2014 Mauriks Group B.V. The Netherlands -  All rights reserved. No parts of this document may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published in any way, electronically,  

mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from Mauriks Group B.V. 

 

 
 

2.3 Via de Webbrowser 
 

Dankzij de online software voor de MSIM120 kunt u de GSM module op afstand benaderen. De 
indeling van deze software is hetzelfde als de menu’s welke via de configuratie tool zijn te beheren 
(zie hoofdstuk 2.2). 
 
Om gebruik te maken van de online software dient u eerst een “Power Admin” account aan te 
maken. Vanuit daar kunt u “Administrators” (ofwel beheerders) en “Database Users” (ofwel 
gebruikers) invoeren. Ter verduidelijking is de volgende hiërarchie schematisch opgesteld.  

 
 
2.3.1 Power Admin 

Klik hier en uw webbrowser wordt geopend met de onderstaande pagina:  
 

 
 
Klik op “Register” en onderstaand scherm wordt geopend. 
 

https://security.eldes.lt/en/user/login.html
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Voer hier u e-mailadres en gewenst wachtwoord in, vink “I agree to” aan en klik op register. 

 
Na dit verzoek tot registratie ontvangt u een mail waarbij u uw account kan activeren via de link in 
de mail (zie onderstaand). 
 

 
 

Na activatie van uw account komt u in het startscherm terecht van de software.  
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2.3.2 MSIM120 module toevoegen 

Om de MSIM120 op afstand te kunnen beheren dient u deze toe te voegen op uw homepage.  

 
 
Vul de gevraagde gegevens in. Dit zijn de gewenste naam en “Smart Security ID” nummer (zie 

hierboven, punt 1). Dit is de reeks getallen en cijfer welke u kunt verkrijgen via de configuratie tool 
(zie punt 2 onder paragraaf 2.2.5 GPRS intstellingen) of via SMS met als tekst: “wachtwoord smart 
id” (bijvoorbeeld 1234 smart id). Klik vervolgens op “Add” (zie hierboven, punt 2). 
 
2.3.3 Beheer MSIM120 
De MSIM120 kan vervolgens op dezelfde manier worden beheert als in de configuratie tool. Dit kan 
door op de “configuration”-knop te klikken (zie hieronder). Het menu en de instellingen zijn exact 

hetzelfde te beheren zoals wordt uitgelegd van paragraaf 2.2.1 t/m 2.2.5. Om direct naar de 

gebruikers database te gaan klikt u op “add user” (punt 2).  
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2.4 Activatie Widget / App 

 
Het activeren van de gebruikers voor de app of widget kan alleen via de webbrowser. Log hiervoor 
in met uw “Power Admin” account (indien u dit nog niet gedaan hebt, volg de stappen onder 2.3.1) 

en klik de desbetreffende GSM module aan onder “Manage Devices” (indien u dit nog niet gedaan 
hebt, volg de stappen onder 2.3.2) 
 
Klik vervolgens op “Add User” en u ziet onderstaand scherm. In geval van nieuwe gebruikers vult u 
deze als nieuw is onder punt 1. Onder punt 2 kunt u direct app/widget toegang verlenen. Mocht u 
al gebruikers hebben aangemaakt dan vindt u deze onderaan het scherm. Om deze te bewerken 
klikt u op het potloodje (zie punt 3) en vult u alsnog de gevraagde gegevens in punt 2 in. Klik op 

het eind op “save”. 

 
 
 

Na deze activatie geeft u de username en wachtwoord door aan de gebruiker. Ga naar Google Play 
voor Andriod of de App Store voor Ios om de om de Smartgate widget of app te downloaden. Klik 
hier voor een instructiefilmpje voor het installeren van de widget. Voor Ios dienen dezelfde 
parameters worden aangehouden. 

 
 
 
 
 
Dit is een verkorte instructiehandleiding opgesteld voor de installateur. Er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan wijzigingen en onverhoopte (druk)fouten. Voor de 

volledige handleiding verwijzen wij u naar ww.maurikssolutions.com/eldes 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.eldes.smartgate.appswidget
https://itunes.apple.com/lt/app/eldes-smart-gate/id718080080?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=Ion7BqVp1_k
http://www.youtube.com/watch?v=Ion7BqVp1_k
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BIJLAGE I: 

SMS Commando's 

Wachtwoord tbv inlog invoeren 
(na installatie) of aanpassen 

Deze is standaard 0000. Voor invoeren of aanpassen:  oud wachtwoord PSW 
nieuw wachtwoord  
(bv. 0000 PSW 1234) 

    

Beheerders telefoonnummers 
toevoegen (max. 5) 

wachtwoord_NR1-5:telefoonnummer  
(bv. 1234_NR1:31612345678) 

    

Ontvang overzicht 
beheerdersnummers per SMS 

wachtwoord_HELPNR  
(bv. 1234_HELPNR) 

    

Verwijder beheerdersnummers 
wachtwoord_NR1-5:DEL  
(bv. 1234_NR3:DEL) 

    

Datum en tijd instellen 
(synchronisatie alleen via de 
configuratie tool of webbrowser 
mogelijk) 

wachtwoord_jjjj.mm.dd_uu:mm  
(bv. 1234_2014.05.28_14:40) 

    

Gebruiker toevoegen 
wachtwoord N:telefoonnummer:naam  
(bv. 1234 N:31611223344:john) 

    

Ontvang overzicht gebruikers 
wachtwoord GETALLNUMBERS  
(bv. 1234 GETALLNUMBERS) 

    

Zoeken naar gebruiker op 
naam of nummer 

wachtwoord T:telefoonummer of naam  
(bv. 1234 T:john) 

    

Relais aansturen middels 
tijdpuls 

wachtwoord Crelais output numer:duur puls uur:min:sec 
(bv. 1234 C1:00.00.02) 

  

Outputrelais toegang 
toekennen aan gebruiker 

wachtwoord_OUTPUT_telefoonnummer_nr output 1=relais 1, 2=relais 2, 
3=beide                    
(bv. 1234_OUTPUT_0611223344_3) 

    

Verwijder gebruiker 
wachtwoord_D:telefoonnummer of naam  
(bv. 1234_0611223344) 

    

Verwijder alle gebruikers 
wachtwoord_D:ALL  
(bv. 1234_D:ALL) 

    

Tijdschema invoeren (totaal 8 
schema's) dag aan 

wachtwoord_SCHED1-8_dag:ON (MO – Monday; TU – Tuesday; WE – 
Wednesday; TH – Thursday; FR – Friday; SA –Saturday; SU – Sunday) (b.v 
1234_SCHED1_MO:ON) 

    

Dag uit 
wachtwoord_SCHED1-8_dag:OFF  
(bv. 1234:SCHED4_SA:OFF) 

    

Tijdklok starten 
wachtwoord_SCHED1-8_ST:tijdstip  
(bv. 1234_SCHED5_ST:07:30) 

    

Tijdklok eindigen 
wachtwoord_SCHED1-8_EN:tijdstip  

(bv. 1234_SCHED5_EN:07:30) 

    

Input status 
wachtwoord_INFO  
(bv. 1234_INFO) 
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BIJLAGE II: 

 
GPRS instellingen van de meest voorkomende providers in Nederland: 
 

KPN 

 APN: internet 

 Username: KPN 

 Password: gprs 

Vodafone 

 APN: live.vodafone.com 

 Username: vodafone 

 Password: vodafone 

T-Mobile 

 APN: internet 

 Username: tmobile 

 Password: tmobile 

Telfort 

 APN: internet 

 Username: telfort 

 Password: telfort 

Orange 

 APN: internet 

 Username: orange 

 Password: orange 
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Aantekeningen:  
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Aantekeningen: 


