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GSM МОДУЛ ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ, КОНТРОЛ И ТЕЛЕМЕТРИЯ 
 

Съкратено ръководство за GSM520/540 
 

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. То е 

пълно и в него са описани подробни инструкциите и методиката на програмиране. 
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І.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

С мобилният GSM комуникатор Valcor GSM520/540 може дистанционно да се управляват бариери, врати или 
други електрически консуматори,, контрол на работата на машини – колко време и кога (дата, час, минути) е 
работил двигателя и други. Предназначен за монтаж на закрито. 
Програмирането е според индивидуалните нужди на всеки потребител (или обект) по един от следните начини: 
чрез команден SMS от мастер номер. След програмирането настройките се запомнят в паметта на 
комуникатора, което го прави независим от SIM картата (тя може да се заменя, без това да оказва влияние на 
настройките).  
ХАРАКТЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА VALCOR GSM520/GSM540: 

• 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. 

• Има вградена индикация за качеството на GSM сигнала (обхвата). 

• Осем телефона за известяване, контрол и комуникация 

• Дистанционно програмиране чрез изпращане на SMS  

• Пет програмируеми входни зони - Една алармена зона с висок приоритет и  четири потребителски зони 

• Памет за събития и състояния на комуникатора за последните 32 събития;  

• Един програмируем потребителски изход - вградено реле с контакт 6А/ 240V; 
• Памет за събития и състояния на комуникатора за последните 32 събития;  

• Потребителски телефони – при позвъняване включват изхода за предварително зададено време;  
GSM520 работи с до 128 броя телефона, а GSM540 работи с до 999 телефона.  

• 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  
• Възможност за охрана без алармена система  

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

• Функция за интелигентно следене на комуникатора 

•  Букса за свързване към акумулатор и с изход външно захранване  
 

ІI. ХАРДУЕРНО КОНФИГУРИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА КОМУНИКАТОРА 
 

Желателно е да се монтира от квалифицирано лице. 
 

TЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
1. Захранващо напрежение :  Комуникатори за DC12V - min. 10V – max.16V;      

 ВНИМАНИЕ: надвишаването на максималните стойности води до повреда на модула. 
2. Консумиран ток в покой – max. 50mA.  
3. Среден консумиран ток от включена периферия – 0.6А 
4. Работна температура - -20°C ~ +40°C   
5. Работна влажност - 0~75%(без конденз); 
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2.1. Общо хардуерно конфигуриране 

Окомплектовката на комуникатора включва: модул в пластмасова кутия, антена, кабел за входовете, букса 
за захранване. Кабелът за входовете е шестжилен, като от едната страна са с конектор за връзка с 
комуникатора. Всяко жило на кабела отговаря на съответното перо в конектора. При монтажа се съобразете с 
положението, цвета и значението на всяко жило от кабела.  

 

       
Внимание: няма защита от обръщане поляритета на акумулатора !!!!!!!!!!!! 

1. Антена  
Задължително преди да се включи захранването на комуникаторът е необходимо да се монтира антената. Ако тя няма 
добър обхват, може да сложите изнесена антена (закупува се отделно).   
2. Захранване 
Захранването трябва да е с постоянно напрежение DC12V  и осигуряващо необходимия пиков ток.  
3. Входове 

Комуникаторът има пет хардуерни входа в CON 1, разпределението и начинът на броене на които е 
показано на фигура 1. 
1 – IN1 – цифров вход, който следи за NO или NC към маса или напрежение (от 5 до 20V) (Jp1) 
2 – GND – сигнална маса 
3 – IN2 – цифров вход, за NO или NC към маса 4 – IN3 – цифров вход, за NO или NC към маса  
5 – IN4 – цифров вход, за NO или NC към маса 6 – IN5 – цифров вход, за NO или NC към маса 
4. Изход 
1 – R1-Com – среден край на контакта на вграденото реле; максимален ток 6А/ 250V 
2 – R1-NC – нормално затворен контакт на вграденото реле; 
3 – R1-NO – нормално отворен контакт на вграденото реле; 

Когато вграденото реле на модула се свързва към електрическа верига с напрежение AC220V, 
задължително модулът трябва да се обезопаси от попадане на чужди тела, влага и течности!!! 
5. Джъмпери 

Jp1 – IN1 – конфигурира входна зона IN1 какво да следи – маса или напрежение (от 5 до 20V);  
Jp4 (бутон) – служи за програмиране на Главния номер  
Jp6 – Сервизен – за връзка с компютър чрез кабел за данни; 
6. SIM карта 
За да функционира комуникаторът е необходимо да се постави работеща SIM карта без PIN код. 
7. Светодиод (LED) - Служи за индикация на текущото състояние на комуникатора.  
* Ако свети дълго това показва, че е режим на програмиране на главния номера.  
* 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. 
* Ако мига бързо за време по-дълго от една минута, означава, че няма връзка с мрежата на мобилния оператор 
или не е махнат PIN кода. 
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VІ. ПРИНЦИП НА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ 
6.1. Приложение, типична схема и програмиране на комуникатора за контрол на достъпа за асансьори и 
общи входове, дистанционно управление на ел. консуматори, врати, бариери:  

GSM комуникаторът може да се използва за управление на бариери на гаражи и паркинги, автоматични 
врати, общи входни врати и други електрически консуматори, посредством управляемия изход. Използва се и за 
дистанционно гасене на двигатели на машини и контрол на работното време на двигателя, като единият вход се 
свързва към контактния ключ на двигателя и се конфигурира да се запомни кога е включван и кога е изключван. 
Тази информация се запомня в паметта за събития на комуникатора (32 събития) и той я изпраща чрез SMS на 
собственикът – автоматично или при поискване. Видът на комуникацията, извършвана при промяна на всеки 
параметър, може да бъде индивидуална за всеки вход. При позвъняване от някой от програмираните 
потребителски телефони, комуникаторът ще отхвърли (затвори) връзката, след което ще включи изхода за 
предварително зададено време. (от 1s до 900мин.) или до повторно позвъняване.  

 
На Фигура 2 е показана пълната функционална схема за свързване на комуникатора. Зоните се настройват и  

свързват в зависимост от конкретните нужди, а релето се ползва за дистанционно управление. 
Типично програмиране на комуникатора - В КЛЕТКА 1 се въвежда номерът на телефона, който ще бъде с 
най-висок приоритет – главният телефонен номер.  
6.2. Приложение на комуникатора като самостоятелна охранителна система и дистанционно управление: 

 
GSM комуникаторът може да се използва като система за дистанционно управление и самостоятелна 

охранителна система. Един от входовете се използва за включване и изключване на охраната чрез ключ или 
дистанционно управление. Когато охраната е включена, комуникаторът следи предварително зададените зони и 
при задействането им извършва комуникация – позвъняване и/ или изпращане на информационен SMS на 
главния телефонен номер. Например, GSM комуникаторът се ползва за управление на гаражна врата на общ 
подземен паркинг на кооперация и като охрана на този паркинг – има четири потребителски входа, на които 
могат да се поставят датчици за движение и когато няма никой в гаража, комуникаторът да го охранява.  
- Вход IN1 ще се ползва за включване и изключване на охрана. Охраната ще се включва, когато ключето е 
затворено към маса, а ще се изключва от охрана, когато ключето е отворено. JP1 е с окъсяване към GND. Ако се 
ползва дистанционен радио бутон, охраната се изключва преди влизане в обекта чрез дистанционното 
управление. При включване в охрана, комуникаторът ще байпасира сработилите охранявани зони, като след 
възстановяването им ще ги поеме под охрана. 
- Вход IN2 ще следи входна врата, чрез магнитен датчик; Вход IN3 ще следи коридор, чрез датчик за движение;  


