
Porady odno śnie doboru i u żytkowania kart SIM w systemach alarmowych 
ERDA electronic. 

 

W celu pełnego wykorzystania możliwości systemów alarmowych ERDA electronic związanych z 
powiadamianiem użytkownika o zdarzeniach przez sieć GSM, konieczne jest zainstalowanie w 
centrali alarmowej karty SIM. 

Zalecamy użycie karty SIM operatora, który ma w danej lokalizacji najmocniejszy sygnał.  

Jedynym istotnym warunkiem jaki musi spełnia ć karta SIM jest to, że karta ta nie mo że mieć 
aktywnego kodu PIN, poniewa ż nie jest mo żliwe jego wprowadzenie przez central ę, a przez 
to nie mo żna uruchomi ć tej karty SIM.  

Można zastosować zarówno karty SIM typu pre-paid, czyli bez abonament  i zawsze bez numeru 
PIN, jak i karty z opłatami abonamentowymi, które w momencie zakupu mają PIN, ale można go 
wyłączyć. 

Najprostszym oraz najszybszym sposobem zaopatrzenia się w kartę SIM do centrali alarmowej 
jest zakup tzw. karty startowej w praktycznie dowolnym sklepie. Dla wygody zalecamy, aby po 
zakupie karty startowej aktywowa ć za pomoc ą telefonu komórkowego usług ę przedłu żającą 
ważność karty SIM do 12 miesi ęcy po ka żdym doładowaniu , dzięki czemu unikniemy częstej 
konieczności sprawdzania terminu ważności konta.  

Usługi przedłużenia ważności karty SIM do 12 miesięcy posiadają min. sieci : 

• PLAY (usługa aktywowana poprzez wysłanie kodu *163*2# na telefonie komórkowym), 
• PLUS (usługa aktywowana poprzez wysłanie kodu *136*11*04# na telefonie komórkowym), 
• T-Mobile(usługa aktywowana poprzez wysłanie kodu *100*68# na telefonie komórkowym), 
• ORANGE (usługa aktywowana poprzez wiadomości SMS o treści START, pod 

numer 8002). 

Szczegółowych informacji na temat powyższej usługi zalecamy szukać bezpośrednio u operatorów 
sieci komórkowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zmiany w ich ofercie a podane 
przez nas informacje mają być tylko pomocną wskazówką. 

W przypadku u żywania karty SIM typu pre-paid nale ży zwraca ć uwagę na stan środków na 
karcie , ponieważ ich brak będzie skutkował wyłączeniem funkcji sytemu alarmowego związanych 
z powiadomieniami wysyłanymi przez centralę na wskazane telefony. Cały system alarmowy 
będzie oczywiście w takim przypadku dalej działał, będzie można nim sterować z telefonów, 
pilotów, czy centrali, ale brak będzie tychże powiadomień. 

Uwaga! Centrala EXPANDA posiada funkcj ę, która w przypadku wyczerpania środków na 
karcie SIM umo żliwia jej wykonywanie poł ączeń telefonicznych na koszt odbieraj ącego , co 
zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność całego systemu. Są to jednak tylko połączenie 
telefoniczne (sms-y już nie) dotyczące tylko powiadomień o alarmie a nie o innych zdarzeniach. 


