
3. Instale o CHIP no suporte para simcard e em seguida ligue a 

alimentação do OpenCell. O Led com a descrição GSM começará a 

piscar rápido indicando que o Sésamo está procurando a operadora. 

Quando a mesma for encontrada, o LED de GSM piscará mais 

devagar em intervalos de 4 em 4 segundos. Indicando que o aparelho 

está sincronizado com a operadora GSM.

4 - Todas as informações de funcionamento do sistema podem ser 

vistas no display OLed do aparelho.
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Funcionamento do OpenCell

A função básica do OpenCell é comutar seu relê interno com saídas NA e 
NF quando uma ligação é realizada para o aparelho. O relê somente será 
comutado, caso o número do telefone que estiver realizando a chamada 
esteja previamente cadastrada na memória .
O OpenCell também possui uma entrada opto-acoplada que quando é 
fechado um curto, o aparelho envia via SMS, uma frase pré-programada 
para o usuário mestre do sistema.  Essa entrada pode ser ligada à saída 
de um alarme, ou qualquer dispositivo para ser monitorado remotamente.

Passos para instalação

1. Antes de iniciar a instalação, coloque o chip GSM em um  celular 
comum e efetue uma ligação qualquer para que a central faça o 
cadastro do chip. Será necessário fornecer o CPF do cliente. Para 
chips da TIM, em torno de 10 minutos o mesmo já estará habilitado.

2. A descrição da pinagem do borne de instalação pode ser 
observada na figura abaixo:

Características técnicas

- Tensão de entrada de 12V a 14V.
- A entrada é acionada ligando-se ao terra. A mesma envia uma 
mensagem SMS com uma frase pré-programada para o usuário 
Mestre.
- Entrada Leitora de cartão de proximidade padrão Wiegand 26Bits

MANUAL DO USUÁRIO 
E INSTALADOR

V.1.0

C

C
Acionador multifuncional GSM

Apresentação

 O acionador OpenCell é uma solução prática e eficaz 

para acionamento de dispositivos à distância. Ele possui saída de 

relê com contato NA e NF e pode ser acionado tanto por uma ligação 

de qualquer telefone para o número do CHIP do OpenCell ou 

também por comandos SMS.  O aparelho possui alguns recursos 

desenhados especialmente para o mercado Brasileiro, como 

consulta de saldo de créditos, configuração automática de 

operadora, mensagens e comandos totalmente em português e 

envio de relatório de usuários por email.

 O aparelho é simples de instalar e possui número 

reduzido de fios.

 Recomendamos que a instalação seja feita por um 

integrador ou instalador  experiente.

 ANTES DE INSTALAR, LEIA O TERMO DE 

GARANTIA QUE ACOMPANHA O PRODUTO.
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Guia de utilização - Relação de Comandos SMS

Toda operação de uso ou configuração do OpenCell é realizada por 
meio de mensagens SMS enviadas para o número do chip do aparelho. 
São compostas de uma ou duas letras seguidas de senha de 5 dígitos e 
às vezes, algum sufixo adicional.

Exemplo:               sendo U o comando e 12345 a senha. As letras 
podem ser maiúsculas ou minúsculas e o espaço entre o comando e a 
senha é opcional.

OBS: NÃO ENVIAR COMANDOS SMS OU QUALQUER PARTE DA 
MENSAGEM COM ACENTUAÇÃO!

CADASTRAR USUÁRIO - Comando C

Exemplo: 
Cadastra usuário na memória. Deve-se manter espaço entre o 
comando, a senha, o número, do telefone e o nome do usuário.
O número do telefone deve possuir o código de área.
O Sésamo aceita número com 9 dígitos.
O tamanho máximo para o nome do usuário é de 16 caracteres.

APAGAR USUÁRIO - Comando A

Exemplo:
Apaga usuário da memória.
Deve-se manter espaço entre o comando e a senha.

LINK DO MANUAL ONLINE - Comando ?
Exemplo: ? 12345
Envia o link do manual ONLINE abaixo via SMS:
http://www.amelco.com.br/opencell_manual/

FUNÇÃO LISTA DE USUÁRIOS - Comando U

Exemplo:                                                 

OBS: Algumas operadoras (como a TIM) não enviam o caractere ‘‘@’’ 
via SMS. Portanto, para preencher um email destino, poderá ser usado 
um asterisco (*) no lugar da arroba. Exemplo: email*email.com.br

U 12345

C 12345 6199998888 Jose da Silva

A 12345 6199998888

U 12345 email@email.com.br

Funcionamento do OpenCell

Amelco
Opção pelo melhor

- Display com informações de nível de sinal,número de 
registros e teste de sistema em geral.
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Guia de utilização - Relação de Comandos SMS

TROCA DE SENHA - Comando N

Cadastra uma nova senha no OpenCell. A senha pode ser tanto 
letras quanto números. O tamanho máximo é de 5 caracteres e 
existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.

Obs. Usar esta função com cautela. Caso a senha seja esquecida, a 
única maneira de retornar para a senha de fábrica é contatando a 
fábrica. A senha de fábrica é 12345.
Este comando tem um formato um pouco diferente e segue o padrão 
a seguir.

Formato: 

Exemplo:

Sendo N o comando, 12345 a senha antiga e 45684 a senha nova 
digitada 2 vezes. Os espaços em branco deverão ser respeitados 
neste comando.

CADASTRAR TELEFONE MESTRE - Comando TM

Cadastra o telefone MESTRE, o usuário que gerenciará o sistema.

Formato:

Exemplo:

Sendo TM o comando de cadastro do telefone MESTRE e 
6199999999 o celular a ser cadastrado.

N senha-antiga  senha-nova  senha-nova

N 12345  45684  45684

Comando senha DDD+celular

TM 12345  6199999999

Guia de utilização - Relação de Comandos SMS

COMANDO ACIONA RELÊ COM SMS

Formato: 

Exemplo:

No exemplo acima o relê é ligado por 10 segundos.

OBS: O tempo máximo é de 99 segundos.

OBS2: Para manter o relê acionado (modo de retenção), basta 
colocar a letra ‘‘R’’ no lugar do tempo.

Exemplo:

 Para desligar, basta colocar a letra ‘‘D’’.

Exemplo:

CONSULTA DE SALDO - Comando S

Exemplo:                                               

OBS: Esse comando não funciona com VIVO

[comando] [senha] [L ou D (liga / desliga)]

R 12345 L 10

R 12345 R

R 12345 D

Exemplo de aplicação

Aplicação do OpenCell em sistema Rossi

1. Conecte as saídas BOT da placa Rossi nas entradas NA e CM do 
Cell Sésamo.

2. Conecte a saída 12V da placa Rossi na entrada 12V do Cell 
Sésamo.

3. Conecte a saída GND da placa Rossi na entrada GND do Cell 
Sésamo.

Jumper ‘‘MESTRE’’

O jumper de MESTRE é usado para permitir ou bloquear alguns 
comandos SMS enviados ao OpenCell.
 
Os comandos de Cadastrar usuário, Apagar usuário e acionar o Relê 
somente funcionarão caso o jumper esteja instalado.

Para proteger o aparelho de cadastrados, remoções ou acionamentos  
indevidos, basta retirar o jumper da placa.
  

Garantia do OpenCell

O OpenCell tem garantia de um ano a partir da data de compra pelo 
consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação ou nos 
componentes do produto. O conserto ou substituição do aparelho 
com defeito não prorroga o prazo de garantia.
A garantia perde a validade quando o aparelho com defeito for 
violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, 
manuseio incorreto, danos causados devido a instalação incorreta, 
uso fora das especificações ou infiltração de água, produtos 
corrosivos ou de limpeza ou produtos químicos incompatíveis com 
equipamentos eletrônicos. 
A garantia da instalação deve ser acordada entre a empresa 
instaladora e o consumidor final. 
Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a 
responsabilidade da fábrica fica restrita ao conserto ou substituição 
do aparelho de sua fabricação. Nesse caso, procure um revendedor 
autorizado, apresentando a Nota fiscal de compra em conjunto com 
o aparelho defeituoso. O transporte e a embalagem do produto ficam 
por conta e risco do comprador.

Este produto poderá sofrer alterações em suas Especificações 
técnicas sem aviso prévio.

Amelco S/A
SAC: (11) 4785-1466

Para maiores informações acesse: www.amelco.com.br

C

Guia de utilização - Relação de Comandos SMS

FUNÇÃO DEFINE FRASE DE ENTRADA - Comando F

Exemplo: 
Define uma frase que será emitida para o usuário mestre caso haja um 
curto entre o pino de entrada e o terra no OpenCell.
Tamanho máximo da frase é de 16 caracteres.

FUNÇÃO INFORMA ESTADO DA ENTRADA - Comando E

Exemplo: 
Informa se a entrada está aberta ou fechada (curto entre a entrada e o 
terra).

FUNÇÃO DEFINE HORA - Comando D

Exemplo:                                    (Formato da data: ddmmaa hhmm)
define o dia e a hora do sistema, caso não acerte as horas 
automaticamente pela operadora GSM.

FUNÇÃO RETENÇÃO - Comando M

Exemplo:
O número de 1 a 9 depois da senha, define o intervalo em segundos que o 
relê ficará comutado quando o usuário disca para o OpenCell. Se o 
número for 0, o aparelho fica em modo RETENÇÃO, fica com o relê 
comutado enquanto o telefone do usuário estiver chamando.

FUNÇÃO TEMPERATURA - Comando G

Exemplo:
Retorna uma mensagem SMS com a informação de temperatura local em 
Graus Celsius.

FUNÇÃO QUALIDADE DO SINAL - Comando Q

Exemplo:
Retorna uma mensagem SMS com a informação da qualidade de 
recepção do sinal GSM.

F 12345 ENTRADA ACIONADA

E 12345

D 12345 040316 1200

M 12345 5

G 12345

Q 12345

5

S 12345  

BOT CMNA12V GND GND 12V
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