
ТРИКАНАЛНО РАДИО РЕЛЕ  VCL 
 

Ръководство за монтаж и експлоатация 
Това ръководство е изтеглено от lesibg.com и е актуално с текущите версии на продукта. То може да не 
е актуално за по-старите модели на продукта и да има разминавания в съдържанието и принципа на 
работа. Най-добра практика е да пазите конкретното ръководство, което идва заедно с продукта. 
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 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, особено ако вграденото реле на 
модула се свързва към електрическа верига с напрежение 230VAC!!! 
- Не използвайте продукта във взривоопасна и химическа среда. 
- 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. 

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. 
Описание 

Релето служи за дистанционно триканално релейно управление на обекти, като гаражни или портални 
врати, радио-паник бутон, асансьори и др. Модулът се отличава с изключително висока гъвкавост (5 работни 
режима), надеждност и сигурност, чрез използването на скачащ код - с всяко натискане на бутон се излъчва 
различен код и не позволява неговото записване.  

Характеристики: 
Захранващо напрежение:  

• За 12V версия – 12V DC (12V ) (min. 10V – max.16V) 

• За 24V версия – 24V DC (12V ) (min. 20V – max.28V) 
-Консумиран ток: при работа – max.100ma; при покой – max. 20mA;  
Максимални параметри на контактите на вградените релета  - max 6A / 250VAC; 
-Тип на кода – Скачащ (KeeLoq™);       Обхват - до 100 м. Брой комбинации на кода – 18 000000000000000  
- Работна честота 433MHz 
-Максимален брой работни дистанционни управления - 64 бр. за модел VCL1; 110 бр. за модел VCL2 
-Възможност за програмиране и изтриване на дистанционни управления;     
-Три работни канала, работещи в зависими или независими режими 
-Вход за управление с бутон 
-Възможност за автоматични включване и изключване на осветление при управление на врати 
-Енергонезависима памет за събития - кое дистанционно в колко часа и на коя дата е било ползвано, както и 
кое реле е задействало; прехвърляне на работещи с дадена система дистанционни управления към друга,  
-Опция - връзка с компютър – изтриване на определено дистанционно управление; сервизни функции, не е 
необходима при нормалното функциониране на системата  

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

Схема на модула 

 



Използвани съкращения в инструкцията:     
DC ( )  - постоянно стабилизирано напрежение GND - маса 
NO - нормално отворен контакт    NC - нормално затворен контакт 
C - общ край на контактите    PWR - захранващо напрежение  

 
ПРИНЦИП НА РАБОТА 

1. Работни режими за релета 1 и 2 
1.1. Работен режим 1 - по време. В този режим при натискане на бутон 1, сработва реле 1, за 
предварително програмирано време (0.7 сек. – 8 мин.), след което се изключва. При натискане на бутон 2, 
сработва реле 2, за същото време и се изключва. При включване на едното реле, автоматично се изключва 
другото. 

Приложение: Използва се за управление на централни заключвания, електромеханични брави, гаражни 
врати, рулетни щори и други с реверсивни двигатели с еднозначно управление на действията, например 
бутон 1 заключва, бутон 2 отключва. 
1.2. Работен режим 2 - със задържане. В този режим реле 1 е включено за времето, за което е натиснат 
бутон 1, с отпускането на бутона се изключва и релето. Реле 2 се управлява по същия начин от бутон 2. 
Релета работят независимо едно от друго.  Приложение: Обща употреба 
1.3. Работен режим 3 - с тригеруване. В този режим при еднократно натискане на бутон 1 се превключва 
реле 1, за да се изключи - трябва да се натисне отново бутон 1. С бутон 2 се превключва реле 2. Релета 
работят независимо едно от друго. 
1.4. Работен режим 4 - с превключване. В този режим едното реле винаги остава включено. С бутон 1 се 
включва реле 1 и се изключва реле 2, а с бутон 2 се включва реле 2 и се изключва реле 1. 
1.5. Работен режим 5 – по време с тригеруване . В този режим при натискане на бутона, с който е обучено 
дистанционното, се превключват релетата по следната схема: при натискане на бутона се задейства реле 1 
за предварително зададеното време. След изтичането на това време при повторно натискане на бутона ще се 
включи реле 2 за предварително зададеното време. След това цикълът се повтаря. Ако по време на работа 
на едното реле се натисне бутона, той предизвиква стоп (изключване) на релето, като при повторно натискане 
на бутона ще задейства другото реле. 

Приложение: Този режим се ползва за управление на гаражни врати, рулетни щори и други обекти с 
реверсивни двигатели, като може да комбинирате с едно дистанционно да управлявате независимо до три 
врати.  
1.6. Работен режим за управление на електромеханична брава BulKey ( за релета 1 и 2). Този режим е 
надграждаща настройка към работни режими 1 и 5, като устройството работи по същия начин, описан в т.11 и 
1.5., но времето за включване на релетата е фиксирано на 0.2 сек., което е специфично за управление на 
електромеханична брава BulKey клас модели BKS3xx и BKG3xx. 
1.7. Управление с изнесен бутон – не се ползва за режим 2.  Натискането на външния бутон (входа NET се 
дава за кратко на GND) играе ролята на натиснат бутон 2 от дистанционното управление за режими 1 и 3. В 
режим 4, натискането на външния бутон, превключва релетата. В режим 5 натискането на външният бутон  
играе ролята на натиснат валиден бутон от дистанционното управление.  

2. Работни режими за реле 3 – Реле 3 има независими режими и времена от релета 1, 2 
Ако релета 1и2 са в режим 5 (5-6) и се ползва бутон 3 на дистанционнотоза управление на релета, 

тогава реле 3 не може да се управлява от бутон 3! 
2.1. Работен режим 1 за реле 3  - по време. В този режим при натискане на бутон 3 - сработва реле 3, за 
предварително програмирано време (0.8 sec – 8 мин), след което се изключва.  

Забележка: Времето за задържане е различно от времето за Релета 1,2 и се програмира отделно. 
2.2. Работен режим 2 за реле 3 - със задържане. В този режим реле 3 е включено за времето, за което е 
натиснат бутон 3. С отпускането на бутона се изключва и релето.  
2.3. Работен режим 3 за реле 3 - с тригеруване. В този режим при еднократно натискане на бутон 3 се 
включва реле 3. За да се изключи, трябва да се натисне отново бутон 3.  
2.4. Работен режим 4 за реле 3  - едновременно с реле1 или 2 по време и с бутон3. В този режим при 
натискане на бутон 3 - сработва реле 3, за предварително програмирано време (0.8 sec – 8 мин), след което 
се изключва. Освен с натискането на бутон 3, релето ще се включи за зададеното време и всеки път при 
натискането на бутон 1 или 2. По този начин към реле 3 например може да включите осветление. Така всеки 
път, когато отключвате или заключвате вратата, ще се включва осветлението за зададено време. А ако искате 
да включите самостоятелно осветлението за зададеното време натискате само бутон 3.  

Забележка: Времето за задържане е различно от времето за Релета 1,2 и се програмира отделно  
2.5. Работен режим 5 за реле 3  - едновременно с реле 1 или 2 по време. В този режим при натискане на 
бутон 3 няма да сработва реле 3. Релето 3 ще се включи за зададеното време всеки път при натискането на 



бутон1 или 2. По този начин към реле 3 например може да включите осветление. Така всеки път когато 
отключвате или заключвате вратата, ще се включва осветлението за зададено време.  

Забележка: Времето за задържане е различно от времето за Релета1,2 и се програмира отделно  
ВНИМАНИЕ: Независимо в кой работен режими сте, ако джъмпер 1 (Jp1) е окъсен – при натискане на бутон 3, 
ще се изключат двете релета 1 и 2 (като Бутон СТОП)! Също, при натискане на който и да е от бутони 1 и 2, 
ще се изключи реле 3. Ако Jp1 не е окъсен, натискането на бутон 3 не оказва влияние върху работата на 
релета 1 и 2. Фабрично джъмпер 1 не е окъсен. Състоянието на този джъмпер не оказва влияние на режимите 
на релетата. 

3. Сервизен Режим за релета 1 и 2 - В сервизен режим се влиза, като се окъси и остане окъсен джъмпер 
0 (Jp0). При влизане в режима, светодиодът мига 3 пъти и изгасва. Устройството изчаква команда за 
настройка, изпълнява я и отново изчаква нова команда, докато не се излезе от сервизния режим, чрез 
освобождаване на джъмпера. Запомня се последният въведен режим и последно програмираното време. Ако 
сте влезли в сервизен режим и не сте ползвали някоя команда, то при излизането от него ще влезете в режим 
на програмиране на дистанционни управления, което ще се индикира като светодиодът светне постоянно. Ако 
не желаете да ползвате този режим, изчакайте около 15 сек. докато изгасне светодиодът и тогава модулът 
преминава в работен режим и е готов за работа. 

3.1. Програмиране на времето за задържане в Режим 1,5 
В сервизен режим натискате еднократно бутон 1 - за старт на времето (светодиодът светва постоянно). 
Натискате отново еднократно бутон 1 - за край на времето (светодиодът изгасва). Времето на задържане в 
режим 1 ще е времето между двете натискания на бутон 1 (min 0.8 sec, max – 8 min). 
3.2. Установяване на Режим 1 за релета 1 и 2 - В сервизен режим натискате бутон 2 - светодиодът мига 1 
път и се установява режим 1. 
3.3. Установяване на Режим 2 за релета 1 и 2 - В сервизен режим натискате бутон 3 - светодиодът мига 2 
пъти и се установява режим 2. 
3.4. Установяване на Режим 3 за релета 1 и 2 - В сервизен режим натискате бутон2 и го задържате 
натиснат (светодиодът мига 1 път), след като спре да мига светодиодът, натискате и бутон1–светодиодиодът 
мига 3 пъти и се установява режим3. Отпуснете бутоните. 
3.5. Установяване на Режим 4 за релета 1 и 2 - В сервизен режим натискате бутон 3 и го задържате 
натиснат (светодиодът мига 2 пъти), след като спре да мига светодиодът, натискате и бутон 1 - светодиодът 
мига 4 пъти и се установява режим 4. Отпуснете бутоните. 
3.6. Установяване на Режим 5 за релета 1 и 2 - В сервизен режим натискате бутон2 и го задържате 
натиснат (светодиодът мига 1 път), след като спре да мига светодиодът, натискате и бутон3–светодиодът 
мига 5 пъти и се установява режим5. Отпуснете бутоните. 
3.7. Установяване на Режим 6 за релета 1 и 2 - Окъсява се джъмпер 2 (Jp2) и ако сте в някой режимите 
1,2,3,4 независимо от другите настройки за релета1 и 2 модулът работи в режим 1 с настройка от режим 6. А 
ако сте избрали режим 5 то режима си остава, но се настройва само времето на настройка от режим 6.  

4. Сервизен Режим за реле 3 - В режима се преминава като се окъси джъмпер 3. Излиза се като се махне 
окъсяването на джъмпера. Внимание: Независимо от настройките окъсен ли е джъмпер 3, устройството 
не работи и е в сервизен режим за реле 3!!! 
4.1. Програмиране на времето за задържане на реле 3 в режими 1,4,5 - В сервизен режим натискате 
еднократно бутон 1 - за старт на времето (светодиодът светва постоянно). Натискате отново еднократно 
бутон 1 - за край на времето (светодиодът изгасва). Времето на задържане в режим 1 ще е времето между 
двете натискания на бутон 1 (min 0.8 sec, max – 8 min). 
4.2. Установяване на Режим 1 за реле 3 - В сервизен режим натискате бутон 2 - светодиодът мига 1 път и 
се установява режим 1. 
4.3. Установяване на Режим 2 за реле 3 - В сервизен режим натискате бутон 3 - светодиодът мига 2 пъти и 
се установява режим 2. 
4.4. Установяване на Режим 3 за реле 3 - В сервизен режим натискате бутон2 и го задържате натиснат 
(светодиодът мига 1 път), след като спре да мига светодиодът, натискате и бутон1–светодиодиодът мига 3 
пъти и се установява режим3. Отпуснете бутоните. 
4.5. Установяване на Режим 4 за реле 3 - В сервизен режим натискате бутон 3 и го задържате натиснат 
(светодиодът мига 2 пъти), след като спре да мига светодиодът, натискате и бутон 1 - светодиодът мига 4 
пъти и се установява режим 4. Отпуснете бутоните. 
4.6. Установяване на Режим 5 за реле 3 - В сервизен режим натискате бутон2 и го задържате натиснат 
(светодиодът мига 1 път), след като спре да мига светодиодът, натискате и бутон3–светодиодиодът мига 5 
пъти и се установява режим5. Отпуснете бутоните. 

5. Режим на програмиране на дистанционни управления (добавяне) - В този режим се влиза, като за 
момент се окъси джъмпер 0 на платката – светодиодът мига 3 пъти и светва постоянно за около 15 сек. През 
това време натисне веднъж бутон от дистанционното управление, което ще се програмира - светодиодът 
изгасва, ако кодът е възприет, а ако има грешка - светодиодът мига 3 пъти. След като се приеме вярно 
първият код, трябва отново да се натисне бутон от дистанционното управление, за да потвърдите записа, ако 
и вторият код е приет вярно, светодиодът мига един път, а ако има грешка - мига 3 пъти. За програмиране на 
друго дистанционно, трябва отново да влезете в режим на програмиране. В един модул може да се 
програмират максимално до 64 дистанционни управления. Ако до 15 сек. след влизане в режим на 
програмиране на дистанционни, не се програмира дистанционно, модулът автоматично ще излезе от този 
режим. 

6. Режим на изтриване на всички дистанционни управления - В този режим се влиза, като се изключи 
захранването на модула, окъси се и остане окъсен джъмпер 0 на платката и се включи захранването - 
светодиодът свети постоянно за около 8 – 10 sec, след това мига 2 пъти, с което показва, че са изтрити всички 



дистанционни и продължава да свети, докато се освободи джъмперът и влезе в работен режим. Ако 
джъмперът се освободи преди да мигне светодиодът - то дистанционните управления не са изтрити. 

7. Връзка с компютър - Модулът за дистанционно управление VCL има възможност да се свържи с 
компютър, посредством кабел за данни и специализиран софтуер, който позволява да изтриете конкретен 
номер дистанционно управление, както и да запишете конкретен номер дистанционно, да изтриете всички 
дистанционни, да проверите под кой номер е записано определено дистанционно в паметта на централата. 
По този начин бързо и лесно ще може да управлявате дистанционните управления дори и без наличието им. 
Кабелът за връзка с компютър се продава отделно, в комплект със софтуера. Връзката между кабела и 
модулът се осъществява като активният край на кабела се свързва към клема Net, а пасивният – към GND 
(сигнална маса). 

8. Изнесен бутон - Модулът има изход, който може да се използва или за връзка с компютър или за 
изнесен бутон – клема Net. Ако изходът се окъси към GND за време повече от 0.8 сек., устройството приема, 
че е натиснат бутон. 

9.. Когато вграденото реле на модула се свързва към електрическа верига с напрежение 230VAC, 
задължително модулът трябва да се обезопаси от попадане на чужди тела, влага и течности!!! 
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