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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ  
Моля, прочетете и следвайте тези указания за безопасност, за да предпазите себе си и другите:  
- Това ръководство е неразделна част от продукта и следва да бъде съхранявано. То e предназначено като 
указание за инсталирането и работата на продукта и по никакъв начин не е предназначено да замества 
инструкциите, съдържащи се в други продукти. Информацията в него може да бъде обект на промени, без 
предварително предизвестие. 
 

- Продуктът трябва да се монтира, настройва и поддържа от квалифицирано лице. 
- Инсталирайте продукта в кутия, съответстваща на стандарт IEC/EN 60670-22,  на подходящо закрито, сухо, 
защитено от течности, недостъпно за неквалифицирани лица и деца място. За закрепване на комуникатора в 
кутията могат да се използват самонарезни винтове с примерни размери: М2,9 мм до М3,5 мм и с дължина не по-
малка от 9,5 мм. 
- Ако не е възможно в мястото за монтаж модулът да се постави в кутия, задължително трябва да се вземат мерки 
той да се обезопаси от попадане на чужди тела, влага и течности.  
- Ако релето се използва за директно управление на товар, във веригата трябва да се предвиди външен 
предпазител от максимум 6А. 
- Не използвайте продукта там, където той може да причини потенциална опасност и да попречи на други 
устройства - например медицински устройства. 
- Не използвайте продукта във взривоопасна и химическа среда или механично въздействие 
- Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Моля, използвайте го според параметрите 
и техническите спецификации. Всяка друга употреба се счита за неправилна.  
- Продуктът не трябва да се ползва като защита или да участва в системи касаещи функционална безопасност 
или в системи при които отказа или дефекта на продукта биха довели до наранявания 
- Не се опитвайте сами да ремонтирате продукта - всички ремонти трябва да се извършват само от квалифициран 
персонал. 
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ВНИМАНИЕ: 
- Задължително, преди да включите захранването, проверете всички връзки и ги изолирайте, изолирайте 
също и  неизползваните кабели. 

- Ако ползвате акумулатор за аварийно захранване, основното захранване трябва да е с определени параметри 
указани в техническите характеристики. 
- Устройството няма защита от обръщане на поляритета на захранването от акумулатора!!!!! 
 

Този знак указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно 
Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и националното законодателство на 
всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на 
упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване OЕЕО. 

 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
GSM комуникатор Valcor GSM50 е устройство с вграден GSM модул. VALCOR GSM50 има много големи 

възможности за оповестяване, следене и управление при най-различни ситуации. Предназначен е за известяване, 
дистанционен контрол и управление, телеметрия през GSM мрежата. Устройството разпознава състоянието на 
мрежата, качеството на GSM сигнала (обхват)  и статуса на SIM картата.  

Най-често комуникаторът има следните приложения: включен към офисни и домашни охранителни системи; 
използване като самостоятелна охранителна система; използване за дистанционно и локално управление на 
уреди като камини, котели, бойлери и други уреди, използване за дистанционно отключване на врати, бариери и 
други, използване за контрол и управление на обекти. Може да бъде поставен в подвижни обекти като автомобил 
и да известява за алармени ситуации, както и за местоположенито му по GSM клетките. Предназначен е за монтаж 
в закрити помещения и обекти. 

За ползването на GSM комуникатора се заплаща само таксата за реално извършената комуникация 
(разговори или SMS) от комуникатора към известяваните телефони, по тарифата на съответния мобилен 
оператор, към който сте си взели SIM карта.  

GSM комуникаторът Valcor GSM50 се програмира според индивидуалните нужди на всеки потребител чрез 
команден SMS от главен (Мастер) номер.  

1.1. Характерни възможности:  

 Четири телефона за известяване, контрол и комуникация 

 Подържана двустранна комуникация – Позвъняване и SMS 

 Дистанционно програмиране чрез изпращане на SMS  

 Пет входа, разпределени както следва: 

 Един вход с висок приоритет, на който може да се избира начинът на сработване: по маса или напрежение, чрез 
нормално отворен контакт-NO или чрез нормално затворен контакт-NC. Този вход може да се използва и като 
контролен за включване и изключване на следенето на останалите входове. 

 Четири входа, на които може да се избира начинът на сработване - чрез NO или чрез NC към маса. 

 Един програмируем потребителски изход -  вградено реле с контакт 6А/ 250VAC; 

 Два основни режима на работа Телеметрия/ Управление на уред и като самостоятелна алармена система  

 Възможност за едновременно използване като охранителна система, дистанционно управление на 
уреди и телеметрия. 

 Възможност за двойно захранване – мрежово и акумулатор. 

 Индикация за отпаднало основно захранване. 

 Индикация за качеството на GSM сигнала (обхвата). 

 Възможност за работа и настройка със SIM картите на  всички GSM оператори в България, включително 
и с особеностите на предплатените им услуги– с времеви и функционални параметри, както и с международни 
оператори.Устройството отговаря на европейските стандарти за GSM комуникация. 

 Възможност за работа в роуминг. 

 Възможност за включване изпращането на контролен SMS за изправност на устройството 

 Възможност за изпращане на контролен SMS, показващ, че комуникатора се е рестартирал 

 Възможност за включване изпращането на аварийни SMS-и  

 Функция за локализация на устройството по GSM клетки. 

 Безплатно Android приложение за програмиране. 

1.2. Технически параметри 
1. GSM модул – 850/900/1800/1900 MHz 
2. Захранващо напрежение (указано на опаковката, комуникатора и в серийния номер за версията му*) 

 За 12V версия – 12V DC (12V ) (min. 10V – max.16V), препоръчително е да осигурява 2 А ток. 

За аварийно захранване може да се включи оловно киселинен 12V акумулатор с максималния капацитет 

до 7Ah. В този случай основното захранване трябва да е стабилизирано в обхвата 13.5VDC-14.0VDC/ 2A. 

 За 24V версия – 24V DC (24V ) (кратковременни гранични стойности min.20V – max.28V), 
препоръчителен ток 2А 

3. Консумиран ток в покой – max. 50mA 
4. Максимален консумиран ток от включена периферия – 0.6А 
5. Максимално консумиран ток - 2 А 
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6. Работна температура - -20°C ~ +40°C 
7. Работна влажност – 0~75% без конденз 
8. Максимално напрежение на Входове In1,2,3,4,5 – +40V DC 
9. Максимални параметри на контактите на вграденото реле – 6A / 250VAC 
10. Размери – 75 /57 /30мм.  

*Версията за захранващото напрежение на комуникатора е указана в серийния номер на продукта 
Сериен номер: GSM5xx  SSVHnnnnnnnn , където GSM5xx е модела на комуникатора; SS е софтуерната версия; 
V е захранващото напрежение – 1 за 12V версия, 2 за 24V; H е хардуерната версия; nnnnnnnn – сериен номер. 

1.3. Комплектация  
GSM50 – 1бр., GSM антена (3dB) – 1 бр., Кабел бял 6-жилен 1м с конектор RJ12 за входовете – 1 бр., букса за 
захранване, Инструкция с гаранционна карта. Опция: кабел за акумулатор. 

II. ХАРДУЕРНО КОНФИГУРИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА КОМУНИКАТОРА 
Използвани съкращения в инструкцията:   
DC ( )  - постоянно стабилизирано напрежение GND - маса 
NO  - нормално отворен контакт   NC - нормално затворен контакт 
In(x) - вход, (x) номер на вход   OUT(x) - изход, (x) номер на изход 
МУК - магнитно управляем контакт   Зона и вход са идентични! 

2.1. Схема на конекторите и джъмперите 
Кабелите в комплекта са шест жилни, които от едната страна са с конектор RJ12 за връзка с комуникатора. 

Всяко жило на кабела отговаря на съответното перо в конектора. В зависимост от това към кой вход на 
комуникатора ще се свърже кабела, при монтажа е необходимо да се съобразите с положението, цвета и 
значението на всяко жило от кабела.  

      

ФИГУРА 1    ФИГУРА 2 
Антена 
Конектор SMA. Задължително преди да се включи захранването на комуникаторът е необходимо да се монтира 
антената. Ако антената е с кабел, трябва да се развие кабелът й. 

Захранване 
Чрез DC Букса с вътрешен диаметър 2.1мм Отвън минус, отвътре плюс. 

Входове и изходи 
GSM Комуникаторът има входове в два съединителя CON1 CON2, разпределението и начинът на броене на които 
е показано на фигура 1 и 2 

В съединител CON1 са разположени:  
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1 – IN1 – цифров вход, който следи за NO или NC към GND или напрежение (от 5 до 40VDC) (Jp1) 
2 – GND – сигнална маса 
3 – IN2 – цифров вход, за NO или NC към GND  
4 – IN3 – цифров вход, за NO или NC към GND  
5 – IN4 – цифров вход, за NO или NC към GND  
6 – IN5 – цифров вход, за NO или NC към GND или Изход за светодиод (Jp3) 

В съединител CON2.1 са разположени:  
2 – GND – маса  
4 – sPWR - Сигнал от основното захранване за управление на реле. 
6 – AСС – захранване за релета или периферия; максимален ток 0,6А. Тук може да се свърже акумулатор за 
аварийно захранване според параметрите на основното захранване.  

Реле 
Изход (R1) на комуникатора е вградено реле с изведени контакти на клема.  
Ако не е възможно в мястото за монтаж модулът да се постави в кутия, задължително трябва да се вземат 
мерки той да се обезопаси от попадане на чужди тела, влага и течности.  
1 – R1-Com – среден край на контакта на вграденото реле; максимален ток 6А/ 250V AC 
2 – R1-NC – нормално затворен контакт; 
3 – R1-NO – нормално отворен контакт; 

Джъмпери 
Jp1 – конфигурира вход IN1 какво да следи – GND или напрежение (от 5 до 40VDC); Ако джъмпера е в положение 
1 (фигура1) – вход IN1 следи GND; Ако джъмпера е в положение 2 (фигура1) – вход IN1 следи напрежение; 
Jp3 – Ако е затворен, IN5 се конфигурира като изход за външен светодиод. Ако е отворен - IN5 е вход. 
Jp4 - (бутон) – служи за програмиране на Главния (Мастер) номер  
Jp6 – Service – кабел за данни; 

SIM карта 
За да функционира комуникаторът е необходимо да се постави работеща SIM карта без PIN код 

Светодиод – LED 
Служи за индикация на текущото състояние на комуникатора.  
Ако мига бързо за време по-дълго от една минута – няма връзка с мрежата на мобилния оператор. Причината 

за това може да е хардуерна (няма обхват на антената или проблем със самия комуникатор) или софтуерна 
(невалидна SIM карта, не е премахнат PIN кода на картата).  

Ако свети дълго това показва, че е режим на програмиране на Мастер номера, а ако дълго не свети е в работен 
режим.  

Бързото премигване на групи от 1 до 4 пъти в работен или програмен режим показва качеството на GSM 
сигнала, т.е. комуникаторът работи нормално, има валидна мрежа и нивото на обхвата е: 1 премигване – лош или 
критичен обхват SQ < 8, 2 премигвания – среден обхват SQ =8-15, 3 премигвания – добър обхват SQ = 16-23, 4 
премигвания – много добър обхват SQ >23. 

2.2. Принципна схема на свързване 

 
 

Фигура 3 
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Фигура 4 

Препоръки за монтаж: 
* Освен сухи контакти, входовете могат следят и напрежения върху консуматори с вътрешно съпротивление по-
малко от 1,5 кОм. Начинът на свързване е показан на фигура 4.  
* Ако линиите на сигналните кабели на входовете са до 3 метра може да са успоредни и със сечение 0,12мм2. Ако 
са по-дълги е препоръчително да са усукани двойки и със сечение поне 0,22мм2. Препоръчителната максимална 
дължина линиите на сигналните кабели е до 10м.  
* Препоръчително е сечението на кабела за основното захранване да е минимум 0,5мм2, типично 1,0мм2. 
Дължината му трябва да се ограничи до 1,5м.  

При работа с комуникатора е препоръчително да се следват следните стъпки: 
1. Избор режима на работа на комуникатора,  2. Избор на настройките (глава ПРОГРАМИРАНЕ) 3. Първоначално 
включване. 4. Програмиране на комуникатора 5. Свързване на комуникатора 
 

ІII.   РЕЖИМИ НА РАБОТА 
Режим 0 : 

 Телеметрия, контрол и управление. При активно ниво на която и да е от зоните, комуникаторът звъни на 
всички програмирани телефонни номера и/или изпраща SMS с текущото състояние. Изход – вградено реле, което 
може да се командва с SMS или с позвъняване без таксуване! Възможност за захранване с акумулатор и 
измерване на напрежението му. Следене за състоянието на мрежовото захранване. 

 Свързване към домашна алармена система. Зона 1 следи сирената на алармата при подаване на 
алармено ниво (нормално отворен или затворен контакт към маса или напрежение). При задействане на зоната, 
комуникаторът звъни на всички програмирани телефони и/или изпраща SMS с текущото състояние. Зони 2, 3, 4, 
5 следят текущото състояние на датчиците, но при задействането им няма да последва комуникация. Аларменото 
им ниво може да избира - при подаване на маса или отпадане на маса. Зона 5 може да се конфигурира да следи 
основното захранване на алармата или статуса й, при промяна състоянието на зоната се изпраща SMS с текущото 
състояние на комуникатора до всички програмирани телефони без позвъняване. 

 Управление на камини, климатици или други електроуреди, телеметрия и контрол. Релейният изход на 
комуникатора се ползва за дистанционно управление на уред чрез SMS или позвъняване без таксуване! Релето 
може да се управлява чрез натискане на бутон или ключ, свързан към Зона 1. На зона 5 може да се свърже 
светодиод, който да мига когато релето е включено. Така можете да управлявате уреда локално и дистанционно 
като имате визуална индикация за състоянието. Зона 4 може да се ползва за следене на захранване или 
състояние, като при промяна на състоянието на зоната ще се изпрати SMS до всички телефони, без да има 
позвъняване. Зоните, които не се ползват със специфични функции, могат да се ползват следене и контрол на 
процеси и състояния, като известяват с SMS и позвъняване. Може да избирате активните нива на зоните. 
(активното ниво се избира между отпадане или подаване на маса). Възможност за захранване с акумулатор и 
измерване на напрежението му. Следене за състоянието на мрежовото захранване. 

Режим 1 – Комуникаторът работи като самостоятелна охранителна система. Зона 1 се ползва за включване 
и изключване на охраната (с ключ или бутон). Включването и изключването на охраната може да се прави и 
дистанционно чрез SMS или чрез позвъняване без таксуване. В охрана, при задействане на която и да е от 
останалите зони, комуникаторът ще звъни на оторизираните за това телефони и/или изпраща SMS с текущото 
състояние. Може да избирате активното ниво на зони 2, 3, 4, 5 да е NO или NC по маса. В този режим има входно 
закъснение от 8 сек. при задействане на зоните. Можете да ползвате зона 5 като изход статус и да включите към 
нея светодиод който ще мига когато е включена охраната. След включване в охрана имате 10 сек. изходно 
закъснение преди да се поемат зоните под охрана. Изход – вградено реле, което може да се ползва за включване 
на сирена или за независимо управление на някакъв уред. Възможност за захранване с акумулатор и  
измерване на напрежението му. Следене за състоянието на мрежовото захранване. 

IV. ПЪРВОНАЧАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ 

Програмирането и обслужването на устройството може да се извършва бързо и лесно с безплатно Android 
приложение “Valcor GSM”. Ако нямате възможност да го ползвате и желаете да направите промени в 
настройките, може да го направите чрез SMS по описаните в глава ПРОГРАМИРАНЕ функции. 

Поставете SIM картата, която ще ползвате, в телефонен апарат и махнете PIN кода й. След това поставете 
картата в комуникатора. Поставете антената и включете захранването на комуникатора.  

Първоначално светодиодът на платката ще започне да мига бързо и до 1 минута ще започне мига за кратко 
през 2 сек. (Ако не спре да мига бързо, това означава, че не е направена връзка с GSM мрежата).  

Натиснете за кратко бутона JP4, докато светодиодът започне да свети постоянно с кратки бързи 
премигвания на групи – от 1 до 4 в зависимост от качеството на GSM сигнала, (дълго свети, кратко мига), с което 
показва, че е в режим на записване на Главен номер! Записването може да се направи по три начина: 

1. Чрез Android приложение “Valcor GSM”   
2. С позвъняване към комуникатора от номера, който искате да бъде Главен.  

http://www.valcor.info/
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Ако до 2 мин., след влизане в режим на програмиране, не предприемете действия за запис на главния номер, 
комуникаторът ще излезе автоматично от този режим.  

След записването на главния номера, комуникаторът ще му изпрати до 5 SMS-а с всички настройки. Ако до 2 
мин. не получите тази информация, проверете записа на главния номера, като от него изпратите команда #*00 за 
изискване на настройките.  

След записа на главния номера, комуникаторът преминава автоматично в работен режим – диода мига за 
кратко през 2 сек. Всички програмиращи команди се изпращат само от Главния номера!!! Включително и да заменя 
номера си с друг. Главният номер може да бъде заменен и по описаната вече процедура!   

ВНИМАНИЕ: Ако НЕ използвате Android приложението “Valcor GSM”, при изпращане на програмиращи 
или команди SMS да се има предвид, че комуникаторът разчита само SMS написани на латиница с GSM азбука. 

Особено внимание към смартфоните, от които ще се изпращат SMS:  
1. Да се промени в настройката за SMS > Текстови съобщения > „Режим за въвеждане на текст” - GSM 

азбука или AUTOMATIC. Да не се използва „Unicode”, както е по подразбиране на някои телефони.  
2. Да се премахне автоматичната корекция, ако е активирана, тъй като вкарва интервали при писането на 

SMS. 
V. ПРОГРАМИРАНЕ 

5.1. Описание на програмиращите функции на комуникатора. 
Преди настройката и програмирането на комуникатора, трябва да се съобрази хардуерното свързване и 

режимът на работа на комуникатора. Параметрите на комуникатора се записват в клетки, като формата на запис 
в клетката е различен в зависимост от значението й. Следващата стъпка е да се направи „карта на паметта”, която 
представлява списък на всички параметри (клетки), техните стойности. Програмиращи команди могат да се 
приемат само от главния номер!! 

Зоните се въвеждат и броят последователно. Невъведените в записа зони са с активно ниво 0. 
Във всеки един момент, ако желаете да промените настройките на комуникатора, може да го направите като 

му изпратите програмиращ SMS от главния телефон. Програмиращият SMS съдържа команди, които се задават 
на комуникатора. С един SMS могат да се изпратят повече от една команда (трябва да се разделят с 
интервали), но общият брой на символите в него не може да надвишава 160.  Всяка команда започва с #*, 
следват две цифри, указващи номера на клетката и съответните настройки, ако има такива.  

Комуникаторът е фабрично програмиран с настройки показани в таблица „Карта на паметта”. 
ВНИМАНИЕ: Ако командата не се изписва с пълния формат (показан в таблицата) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се 

поставят 2 (два) интервала между нея и следващата команда. Задължително е в края на последния SMS с 
програмиращи команди да се изпраща команда #*00, за да се провери дали всички настройки са записани вярно. 

5.2. Въвеждане на потребителските номера  
Телефонните номера, с които комуникаторът ще осъществява връзка, се записват в първите четири клетки. С 

един SMS могат да се запишат и четирите телефонни номера, като командите за тях се разделят с интервал. 
Телефонните номера се записват в следният формат:  

#*Номер на клетката Код на държавата Код на мобилния оператор Телефонният номер. 

5.3. Избор на режим на работа  
РЕЖИМ 0, който може да се използва за: Телеметрия, контрол и управление; Свързване към алармена 

система; Управление на камини, климатици, помпи или други уреди.  
РЕЖИМ 1 - Комуникаторът работи като самостоятелна охранителна система. 

5.4. Конфигуриране на входовете 

5.4.1. Активни нива на зоните  
Активното ниво се определя в зависимост от типа датчик, който ще се свърже към съответната цифрова зона 

– нормално отворен NO или нормално затворен NC. Ако датчикът e NO на съответната зона се записва 0. Ако 
датчикът e NC на съответната зона се записва 1.  

Пример за датчик NC: Зона Z2 контролира входна врата чрез NC  магнитен датчик (МУК). Когато вратата е 
затворена, МУК също е затворен, т.е. неговото активно ниво е 1. Когато вратата се отвори, МУК прекъсва сигнала 

Пример за датчик NO: Зона Z3 следи врата на автомобил, чийто датчик е NO. Когато вратата е затворена 
веригата на датчика е прекъсната, т.е. активното ниво е 0.  

5.4.1. Алармени зони  
Тази функция определя при преминаването на кои зони в алармено състояние ще се предизвика  

комуникация чрез позвъняване и/или SMS. В режим на самостоятелна охранителна система, комуникация от 
алармените зони ще има само ако охраната е включена.  

5.4.2. Тип комуникация при алармени събития  
Определя се типа на комуникацията от комуникатора към телефоните при задействане на алармена зона. - 

позвъняване и изпращане на SMS със състоянието на зоните; само позвъняване, без да изпрати SMS със 
състоянието на зоните; само SMS със състоянието на зоните, без позвъняване.  

5.4.3. Време закъснение на входните зони в режим 1  

5.4.4. Зони за наблюдение  
Когато една зона се определи за наблюдение, при всяка промяна на състоянието й се изпраща само SMS към 

телефоните (събитие с нисък приоритет). Този тип зони могат да се ползват за следене на захранване на аларми, 
включване и изключване на аларма или уреди. Зони, които не са избрани за алармени и / или за наблюдение, 
могат да се следят в статусния SMS.  
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5.4.5. Действия от Входна зона 1  
С тази функция определя приложението на Входна зона 1 за локално управление на релето или охраната. 

Следят се само моментите на преминаване от едно към друго състояние, което позволява да се използват 
командни SMS, дублиращи функцията на Вход 1 

5.4.6. Измерване на напрежението на акумулатора  
В тази клетка се задава граничната стойност на напрежение на акумулатора, ако има свързан такъв. Когато 

то падне под зададената стойност ще се изпрати SMS на главния телефонен номер.  

5.4.7. Следене на захранването на комуникатора. Условието е към комуникатора да има свързан акумулатор.  

5.5. Конфигуриране на изходите 

5.5.1. Зона 5 като изход статус  
Тази функция прави Зона 5 като изход статус. За да се използва тази функция JP3 трябва да е затворен и към 

IN5 да се включи външен светодиод към маса.  
5.12. Време за сработване на релето  

Чрез тази функция се определя по какъв начин ще сработи релето и за колко време 

5.5.2. Управление на сирена  
Тази функция важи само режим 1 и указва, че релето ще включва сирена при алармено събитие!! Ако 

функцията е изключена, релето ще се ползва за управление от SMS или позвъняване.  

5.5.3. Неоторизирано управление на релето с позвъняване  
независимо от избрания режим на работа, при позвъняване от каквито и да било телефони, ще се подаде 

команда към релето. 

5.6. Системни настройки 

5.6.1. Действия при позвъняване към комуникатора от записаните в него телефони  
Тази функция определя какво ще направи комуникатора при позвъняване от оторизиран номер.  

5.6.2. Статус при позвъняване  
Чрез тази функция се определя дали при позвъняване на някои от записаните телефони, комуникаторът ще 

му изпрати SMS с текущото състояние на комуникатора.  

5.6.3. SMS при рестартиране (включване)  
Чрез тази функция може да включите изпращане на SMS с текущото състояние до главният номер при 

рестартиране на комуникатора (при включване).  

5.6.4. Максималното време без извършена комуникация  
Чрез тази функция може да следите изправността на комуникатора, като зададете определен период от 

време, през който, ако не е осъществена комуникация по някакъв повод с модула, той сам ще инициира такава, 
за да сигнализира, че функционира нормално. Вида на комуникацията е чрез изпращане на информационен SMS 
на главния телефонен номер. 

5.6.5. Памет на състоянието  
Чрез тази функция може да включите памет на състоянието на изхода на комуникатора и охраната.  

5.6.6. Задаване на Международен и Национален код на държавата, в която работи комуникатора  
В някои държави са приети различни стандарти за представяне на номерата в услугата “CLIP”. Нормално е 

номерата да се представят в следният формат: „+cccooonnnnnnnnn”, където „ccc“ е международния код на 
държавата в която е регистриран телефона; „ooo“ е кода на оператора или локалния код на телефона и „nnnnnnnn“ 
е номера на телефона. При някои оператори или страни в този формат се изписват само номерата на телефони 
от чужбина, а месните номера се изписват национален код отпред.  
Пример:  за България:  Международният код е „+359“, а националния код „0“. За USA: международният код е „+1“, 
а национален код няма и направо се представя локалния код или кода на оператора, последван от номера на 
телефона. За да може да се гарантира сигурност и невъзможност да се дублират номера от различни държави 
или региони, комуникаторът еднозначно търси пълното изписване на номер. За да може комуникатора 
автоматично да преобразува стандартите на представяне на номерата в държавата в която работи, трябва да се 
въведат правилно: 

5.7. Локализиране на комуникатора чрез информация за GSM клетка  
Ако комуникаторът е монтиран в превозно средство, тази функция Ви дава възможност да получавате 

информация къде се намира комуникатора чрез клетките на мобилните оператори.  

VI. КОМАНДНИ SMSи 

Комуникаторът управлява състоянието на изхода чрез командни SMSи, изпращани от програмираните телефонни 
номера. Чрез изпращане на команден SMS, изходът може да се включва, изключва, включва по  
зададено време. 

VII. СТРУКТУРА НА ПОЛУЧЕНИЯ SMS 

Всички информационни SMS-и имат една и съща структура, като съдържанието им е текущото състояние на 
входовете и изхода на комуникатора. Различават се само по заглавната (началната) буква или цифра, с която 
започва SMSа. Тази буква (цифра) посочва причината или събитието, довело до изпращане на този SMS. В SMS-
а се изписват само активните зони и параметри. Тези, които не фигурират в SMS-а, са в пасивно състояние. 
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VIII. ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОМУНИКАТОРА 

8.1. Приложение на комуникатора за контрол, управление и телеметрия:  
Показана е пълната функционална схема за свързване на комуникатора, като зоните се настройват и свързват 

в зависимост от конкретните нужди.  
 

 
8.2. Свързване към различни алармени системи:  
Типична схема на свързване на комуникатора към домашна охранителна система  

Показаната примерна схема на свързване към домашна охранителна система е със следното значение: 
- Зона IN1 ще следи сирената на алармата. Изходът на алармата подава маса при задействане на сирената, JP1 
е затворен за „-„, а IN1 се свързва към клема „SIR” или „PGM1” на алармата, които са изходи за управление на 
външна сирена; За охранителна система, различна от Valcor RESIDENT, ако изходът й се управлява с отпадане 
на напрежение, JP1 е затворен за „+”. 
- GND се свързва към масата GND на алармената система. 
- Зона IN2 ще следи статуса на алармата – включена/ изключена. Изходът „Статус” на алармата трябва да 
превключва към маса. За аларми Valcor Resident този вход се включва към клема „STAT” или „PGM2”.  
- Зона IN3 ще следи първа зона от алармената система, която в повечето случаи е входна врата. За аларми Valcor 
Resident този вход се включва директно към клема „Z1”.  

За аларми с балансни резистори на зоните, трябва да се има предвид, че този вход следи отпадане от маса 
и ако балансният резистор на датчика е в самия датчик, комуникаторът няма как да отчете сработването му, ако 
входът се свърже директно към клемата на зоната в алармата. В тези случаи, за да може комуникаторът да следи 
тази зона, балансният резистор трябва да се изнесе от датчика в алармата, а входът на комуникатора да се 
свърже към кабела, идващ от датчика. 
- Зона IN4 ще следи втора зона от алармената система, която на схемата е означена като Хол. За аларми Valcor 
Resident този вход се включва директно към клема „Z2”. 
- Зона IN5 ще следи трета зона от алармената система  
- Релето се ползва за обща употреба! 

 

8.3. Приложение на комуникатора за дистанционно управление на  уред – камина, котел, климатик, бойлер 
или друг уред. Типична схема на свързване  
- JP1 е затворен за  „ – „ 
- JP3 е затворен, към зона 5 се включва външен светодиод GSM LED: червен кабел към In5, а черен кабел към 
GND.  
- Избира се дали към зона 1 се свързва бутон или ключ за локално управление на релето  
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Принцип на работа:  При натискане на бутона (ключ) локално се превключва релето. При позвъняване на един 
от четирите номера към комуникатора, той ще даде сигнал заето, без да таксува нито комуникатора, нито 
позвъняващия го и превключва дистанционно релето. При включено реле външният светодиод мига и дава 
визуална информация за състоянието на релето. По този начин безплатно и колкото пъти искате може да 
включвате и изключвате дистанционно камина, котел, климатик, бойлер и други уреди.  

За да разберете текущият статус на уреда (включен или изключен) може да изпратите и комуникатора ще ви 
върне SMS със статуса си, както и на всички датчици, свързани към него, ако има такива.  

Чрез потребителските входове на комуникатора може да следите състоянието на определени параметри 
(спиране на захранване 230 VAC в обекта; опасност от замръзване чрез термодатчик; аварийно състояние на 
уреда, ако той има такъв изход и други) и да получите известяване при промяната им. 

8.4. Приложение на комуникатора за дистанционно управление на врати 

 
 

Релето на комуникатора се свързва директно към електронната брава или към електронната заключващата 
система. Чрез позвъняване към комуникатора, без таксуване, се отключва бравата за известно време 
(програмируемо между 1 и 255 секунди), след което тя се заключва. 
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8.5. Режим 1 - Приложение на комуникатора като самостоятелна охранителна система 
Типична схема на свързване на комуникатора като самостоятелна домашна алармена система.  
 

 
GSM комуникаторът може да се използва като самостоятелна охранителна система, като зона 1 се използва 

за включване и изключване чрез бутон, дистанционно управление или чрез ключ. Охраната може да се включва 
и изключва чрез изпращане на SMS или чрез позвъняване без таксуване. Когато охраната е включена, 
комуникаторът следи зоните и при задействането им извършва комуникация – позвъняване и/ или изпращане на 
информационен SMS на програмираните телефони. Когато охраната е изключена, комуникаторът няма да следи 
промяната на състоянието на зоните, което дава възможност да се охраняват различни обекти – домове, вили, 
машини и други. Може да изберете типа на охраняваните зони – нормално затворени (като за домашна охрана) 
или нормално отворени (като за автоаларма). Има възможност да се свърже светодиод, който да мига когато е 
включена охраната. При включването на охраната има 8 сек. изходно закъснение през което време не се следят 
зоните, а тези които са задействани автоматично се байпасират. В този режим има входно закъснение от 8 сек. 
на зоните преди да се задейства алармата. Комуникаторът извършва комуникация само при алармени събития. 
Релейният изход на комуникатора може да се ползва да включва сирена при алармено събитие или може да се 
ползва като реле за дистанционно управление на уред или блокировка. 
- Зона IN1 ще се ползва за включване и изключване на охрана с бутон. Конфигурира се програмно, че към него е 
свързан бутон. Комуникаторът може да се включи под охрана и съответно изключи чрез: позвъняване без 
таксуване, SMS или бутон. JP1 е затворен за „ – „. При включване в охрана, комуникаторът ще байпасира 
сработилите охранявани зони, като след възстановяването им ще ги поеме под охрана.  

Ако се използва ключ, при рестартиране на комуникатора неговото състояние е с по-висок приоритет от 
командата включване/изключване, подадена чрез позвъняване или SMS. Или ако сте включили охраната с 
ключето, а сте я изключили с позвъняване, за да я включите отново с ключето, трябва да го изключите и включите.  
- Зона IN2 ще следи входна врата, чрез магнитен датчик.  
- Зона IN3 ще следи стая, чрез датчик за движение.  
- Зона IN4 ще следи стая, чрез датчик за движение.  
- Зона N5 типично се конфигурира като изход Статус и към него се свързва външен светодиод GSM LED: червен 

кабел към In5, а черен кабел към GND. Ако охраната е включена - диода мига, а ако не е - не мига 
- GND се свързва към маса. 
- Изход реле – в този режим на работа типично релето се използва за включване на сирена при алармено събитие  
Работа с комуникатора след свързването на системата: 
o Включване под охрана с еднократно натискане на бутона. Задържате докато светодиодът започне да мига. 
Имате 8 сек. изходно закъснение, за да излезете от обекта, преди комуникаторът да поеме охраната му. Ако е 
имало отворени(задействани) зони, те автоматично се байпасират.  
o Изключване: Влизате в обекта, имате 8 сек. входно закъснение, за да изключите охраната с еднократно 
натискане на бутона. Задържате докато светодиодът изгасне. 
o Когато охраната е включена, комуникаторът следи зоните и при задействането им извършва комуникация – 
позвъняване и/ или изпращане на информационен SMS на програмираните телефони. Може да изберете типа 
комуникация при алармено събитие: позвъняване и SMS, само позвъняване, само SMS или без комуникация (виж 
глава ПРОГРАМИРАНЕ). Когато охраната е изключена, комуникаторът няма да следи промяната на състоянието 
на зоните. 
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o Охраната може да се включва и изключва чрез изпращане на SMS или чрез позвъняване без таксуване. Ако 
релето се използва за включване на сирена, при позвъняване ще се променя алтернативно състоянието на охрана 
– включена/ изключена. Ако релето се използва за дистанционно управление на уреди, а не на сирена, при 
позвъняване от някой от 4 номера към комуникатора ще получи сигнал заето и ще се превключва релето 
алтернативно 
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