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РАЗШИРИТЕЛЕН  МОДУЛ ЗА GSM КОМУНИКАТОР  VALCOR GSM510 
 
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. 

 
І. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

1. Работна температура - -20‘С ~ +60‘С 
2. Максимално напрежение на входа Ain – 40Vdc  
3. Максимални параметри на контактите на вградените 8 релета – 6A / 250VAC 
4. Аварийно светодиодно осветление (за модел LVG2).  
5. Максимални параметри на изходите отворен колектор OUT – 100 mV / 40Vdc 

 
ІІ. ХАРДУЕРНО СВЪРЗВАНЕ 
2.1. Входове 
 Вход CON2 на комуникатора GSM510 се свързва с вход IN на рзширителя чрез 6-жилен кабел 
 В съединител IN са разположени: 
1 – Ain – аналогов вход за измерване на напрежение (от 0 до 20VDC или от 0 до 40VDC) 
2 – GND – сигнална маса  
3 – OUT4 – изход 4 – отворен колектор към GND; максимален ток 0,1А/ с макс. напрежение до захранващото,  
4 – OUT3 – изход 3 – отворен колектор към GND; максимален ток 0,1А/ с макс. напрежение до захранващото,  
5 – OUT2 – изход 2 – отворен колектор към GND; максимален ток 0,1А/ с макс. напрежение до захранващото. 
6 – +12Vdc – захранване за релета или периферия;  
 Аналоговият вход за измерване на напрежение е изведен на клема. Ако се използват два разширителя, 
може да се използва само аналоговия вход за измерване на напрежение само на първия. 
 Към изход OUT се свързва втори разширителен модул, ако в комуникатора е разрешена функцията за 
използване на 2 разширителя. 
2.2. Изходи 
 Модулът има четири вградени релета с изведени нормално затворен и нормално отворен контакти на 
клеми и четири релета с изведени нормално отворени контакти. Когато вградено реле на модула се свързва 
към електрическа верига с напрежение ~ 220 VAC, задължително модулът трябва да се обезопаси от 
попадане на чужди тела, влага и течности. 
1 – R1-Com – среден край на контакта на вграденото реле; максимален ток 6А/ 250VАС 
2 – R1-NC – нормално затворен контакт на вграденото реле; 
3 – R1-NO – нормално отворен контакт на вграденото реле; 
 

 

 


