
 
 

КОНТРОЛЕР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРЕЗ GSM МРЕЖА 

TELEKEY 01 
 

 
 

Контролерът служи за двупосочно дистанционно управление и контрол на електрически 
вериги. Управлението се извършва посредством позвъняване и SMS съобщения предавани от 
управляващи GSM апарати или посредством e-mail съобщения предавани през интернет. 

Подходящ е за сградна автоматизация, контрол и управление на отдалечени подвижни 
и неподвижни обекти, осветление, отопление, ел. помпи СОТ приложения и др. 
 

Контролерът може да бъде превключван и използван в един от трите режима на работа: 
”LOCK”, “LIGHT” и “EMAIL”. 
 
Режим "LOCK": 

- при промяна на входното ниво на вход In1, подава алармиращ сигнал към управля-
ващите апарати, чрез позвъняване и SMS съобщение; 

- при позвъняване от някой от управляващите апарати, задейства импулсно реле REL1 
за отключване на електрически брави; 

- при получаване на команда чрез SMS от управляващите апарати, включва или изклю-
чва реле REL2; 

- управлението се извършва от до 100 управляващи GSM апарата; 
 
Режим "LIGHT": 
 -  при позвъняване от някой от управляващите апарати превключва реле REL2; 
 - при получаване на команда чрез SMS от управляващите апарати превключва реле 
REL1. 

Управлението се извършва от до 5 управляващи GSM апарата; 
 
Режим  "EMAIL": 
 - при промяна на входното ниво на вход In1, или In2, изпраща съобщение във вид на 
електронно писмо до зададен електронен адрес; 
 - при получаване на команда чрез електронно писмо от зададен електронен адрес, 
включва или изключва реле REL1 или реле REL2; 
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Управлението се извършва от един валиден адрес на електронна поща. 
 
Могат да се добавят и други режими на управление по поръчка от страна на клиентите. 

 
  Технически характеристики 

Честотен обхват 900/1800 MHz 

Логически входове [брой] 2 

Релейни изходи [брой] 2 

Захранващо напрежение [VDC] 12V / 2A 

Размери [mm] 90 x 65 x 30 

Работна температура [°C] 0  ÷  +40 
Максимална влажност [%RH] 80 

Максимално ниво на логическа „0” за логически вход [VDC] +0.8 

Минимално ниво на логическа „1” за логическия вход [VDC] +2.5 

Максимално ниво на логическия вход [VDC]  

Максимален ток на превключване на релеен контакт [А]  10 

Максимално напрежение на превключване на контакт [VAC/VDC] 220 

Тегло [g] 180 
 

 
 
Възможни разширения по допълнителна заявка: 

- работа с външна антена при слаб сигнал; 
- разширяване на входовете от два на четири; 
- добавяне на сензори за температура, влажност и др. по интерфейс “One Wire”. 

Режим  " CUSTOM1". 
- при окъсяване на вход In1 към GND, позвънява на главния управляващ апарат и 

изпраща SMS съобщение към всеки един от управляващите апарати; 
- при получаване на валидна команда чрез SMS от някой управляващ апарат, 

включва, изключва или превключва релета REL1 и REL2; 
- при позвъняване от някой управляващ апарат, отговаря с изпращане на SMS 

съобщение с текущото състояние на входовете и изходите. 
Управлението на контролера се извършва от до 5  управляващи  GSM апарата. 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
на TELEKEY 01 в режим на работа "LOCK" 

 
В режим на работа "LOCK", контролерът следи входа In1, като при промяна на входното 

му ниво, към всеки един от управляващите апарати извършва кратко позвъняване и изпращане 
на SMS съобщение. При получаване на позвъняване от някой от управлявящите апарати, 
REL1 се включва в продължение на 3 секунди. При получаване на команда чрез SMS от някой 
управляващ апарат, включва или изключва REL2; 

Управлението на контролера се извършва от до 100  управляващи  GSM апарата; 
 
Настройка 

Настройката се извършва от "главен" (master)  GSM апарат чрез SMS команди. 
 

  "Запознаване" на контролера с главен (master) апарат. С тънък остър предмет (игла, 
кламер) се натиска и задържа програмиращият бутон PROG. Подава се захранващо напреже-
ние. Бутонът се отпуска. Изчаква се около 30 секунди докато започнат заедно да премигват 
жълтият и червеният индикатори и с предназначения за “главен” апарат, се избира номера на 
SIM картата, която е вложена в контролера. На второто позвъняване, контролерът прекъсва 
повикването, като след това позвънява на предназначения за главен телефон и му изпраща 
SMS съобщение с текст: “You are the master!”. 
 

Главния управляващ апарат, може да прехвърли своите права на друг апарат, като 
изпрати SMS със съдържание номера на новия главен управляващ апарат по следния начин: 
М,+ 359888123456. След получаването на това съобщение, контролерът изпраща на новоиз-
брания апарат SMS съобщение с текст ”You are the Master” и приема този номер за главен 
управляващ. Предишния главен управляващ апарат загубва правата за управление на 
контролера. 

 
  Задаването на режима на работа се извършва от главния апарат, чрез SMS съобщение 
със следното съдържание: “***lock***”. Контролерът отговаря с кратко позвъняване, като пот-
върждение за изпълнение на командата. 
 

Добавяне на управляващ GSM апарат. От главния апарат към контролера се изпраща 
SMS със съдържание номера на новия управляващ апарат по следния начин: 
“М1,+359888123456”. Контролерът позвънява на избрания апарат и му изпраща следното SMS 
съобщение: ”You are the manager”. По този начин, с последователни съобщения могат да се 
добавят до 100 управляващи GSM апарата с обозначения m2..., m3..., …, m100.... Главният 
апарат може да присъства и в списъка на управляващите, като придобива и техните функции. 

Премахване на управляващ телефон става, като предишния програмиран се подмени с 
нов или се изпрати SMS съобщение със следното съдържание: “m1,no”. 

 
Проверка на настройките и състоянието 
 Главният апарат може да поиска информация от контролера за режима на работа, както 
и за състоянието на входовете и изходите, като изпрати следното SMS съобщение: “?“. От своя 
страна, контролерът отговаря с SMS съобщение със следното примерно съдържание “LOCK, 
Alarmoff,M=+359888123456,sq=20,FV=1.13”. 
Текстът е със следното значение: 
  LOCK     - работен режим на контролера; 
  Alarm:On    - включено реле на алармата (REL2); 
  M=+359888123456   - номера на главния апарат: +359888123456; 
  sq=23    - ниво на GSM сигнала (от 0 до 31); 
  FV=1.13   - редакция на фърмуера в контролера. 
 
 Главният апарат може да поиска списък с въведените в контролера управляващи апа-
рати с едно от следните SMS съобщения: 

“??1“ - за първите десет управляващи апарата (може само “??” без 1); 
“??2“ - за вторите десет управляващи апарата и т.н.т. 
Поради ограничения брой символи в едно SMS съобщение, контролерът отговаря с две 

SMS съобщения,  със следното примерно съдържание: 



 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
TELEKEY 01  Rev. 1.15 

4 
 

 
      “M1=+359885180709,M2=,M3=,M4=,M5=,” 
        където: 
   M1=+359885180709  - номера на управляващ апарат 1 (manager 1); 
   M2=+359882574869 - номера на управляващ апарат 2 (manager 2); 

M3=    - няма зададен номер за управляващ апарат 3 (manager 3); 
  .................................. 

M5=    - няма зададен номер за управляващ апарат 5 (manager 5); 
 

“M6=,M7=,M8=,M9=,M10=,” 
        където: 
   M6=    - няма зададен номер за управляващ апарат 6 (manager 6);
  M7=    - няма зададен номер за управляващ апарат 7 (manager 7);
  ….............................. 
  M10=    - няма зададен номер за управляващ апарат 10 (manager10). 
 
Управление 
  Контролера се управлява от програмираните в него управляващи апарати. Чрез позвъ-
няване от някой от управляващите апарати, REL1 се включва в продължение на 3 секунди. При 
изпращане от някой от управляващите апарати на SMS съобщение със съдържание “alarmon“, 
се включва реле REL2. При изпращане на SMS съобщение със съдържание “alarmoff“, се 
изключва реле REL2. След изпълнението на тази команди, контролерът връща на управля-
ващия апарат кратко позвъняване, като потвърждение за изпълнена команда. 

При премахване на окъсяването на вход In1 към GND за повече от 10 секунди, 
контролерът изпраща на управляващите апарати SMS със следното съдържание “Alarm!“ 
придружено от кратко позвъняване. При окъсяване на вход In1 към GND за повече от 10 
секунди, контролерът изпраща на управляващите апарати SMS със  съдържание: “Disarm!“ 
 
Индикация 
 Жълтият светодиод STS индицира силата на GSM сигнала. Колкото сигнала е по-слаб 
толкова по-продължително ще премигва. Колкото сигнала е по-силен толкова по-късо ще 
премигва. При много силен сигнал ще спре да мига и ще загасне. 
 Червеният светодиод LOG индицира връзката на контролера с GSM мрежата. След 
включване на захранването, светодиода започва да мига бързо докато контролера направи 
връзка с GSM мрежата. След това, светва (премигва) в случаите когато: 

- контролера проверява за получени SMS съобщения от управляващите апарати; 
- изпраща SMS съобщения към управляващите апарати; 
- приема позвънявания от управляващите апарати; 
- извършва позвъняване към управляващите апарати. 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
на TELEKEY 01 в режим на работа “LIGHT” 

 
В режим на работа “LIGHT”, ако контролерът получи команда чрез SMS от някой управ-

ляващ апарат, включва или изключва REL1. При позвъняване от някой управляващ апарат, 
превключва REL2 в противоположното му състояние. 

Управлението на контролера се извършва от до 5  управляващи  GSM апарата. 
 
Настройка 

Настройката се извършва от "главен" (master)  GSM апарат чрез SMS команди. 
 

  "Запознаване" на контролера с главен (master) апарат. С тънък остър предмет (игла, 
кламер) се натиска и задържа програмиращият бутон PROG. Подава се захранващо напреже-
ние. Бутона се отпуска. Изчаква се около 30 секунди докато започнат заедно да премигват 
жълтия и червения индикатори и с предназначения за “главен” апарат, се избира номера на 
SIM картата, която е вложена в контролера. На второто позвъняване, контролерът прекъсва 
повикването, като след това позвънява на предназначения за главен телефон и му изпраща 
SMS съобщение с текст: “You are the master!”. 
 

Главния управляващ апарат, може да прехвърли своите права на друг апарат, като 
изпрати SMS със съдържание номера на новия главен управляващ апарат по следния начин: 
М,+ 359888123456. След получаването на това съобщение, контролерът изпраща на новоиз-
брания апарат SMS съобщение с текст ”You are the Master” и приема този номер за главен 
управляващ. Предишния главен управляващ апарат загубва правата за управление на 
контролера. 

 
  Задаването на режима на работа се извършва от главния апарат, чрез SMS съобщение 
със следното съдържание: “***light***”. Контролерът отговаря с кратко позвъняване, като пот-
върждение за изпълнение на командата. 
 

Добавяне на управляващ GSM апарат. От главния апарат към контролера се изпраща 
SMS със съдържание номера на новия управляващ апарат по следния начин: 
“М1,+359888123456”. Контролерът позвънява на избрания апарат и му изпраща следното SMS 
съобщение: ”You are the manager”. По този начин, с последователни съобщения могат да се 
добавят до 5 управляващи GSM апарата с обозначения m2..., m3..., m4..., m5.... Главният 
апарат може да присъства и в списъка на управляващите, като придобива и техните функции. 

Премахване на управляващ телефон става, като предишния програмиран се подмени с 
нов или се изпрати SMS съобщение със следното съдържание: “m1,no”. 

 
 
Проверка на настройките и състоянието 
 Главният апарат може да поиска информация от контролера за режима на работа, както 
и за състоянието на изходите, като изпрати следното SMS съобщение: “?“. От своя страна, 
контролерът отговаря с SMS съобщение със следното примерно съдържание “LIGHT, 
Out1=Off,Out2=On,sq=25,FV=1.04”.  
Текстът е със следното значение: 

 LIGHT   - работен режим на контролера; 
   Out1=Off   - реле REL1 е изключено; 

Out2=On  - реле REL2 е включено; 
  sq=24    - ниво на GSM сигнала (от 0 до 31); 

   FV=1.13  - редакция на фърмуера в контролера; 
 
  Главният апарат може да поиска списък с въведените в контролера управляващи апа-
рати с SMS съобщение: “??“. Контролерът отговаря с SMS съобщение  със следното примерно 
съдържание: 
 
      “M1=+359885180709,M2=,M3=,M4=,M5=,” 
        където: 
   M1=+359885180709  - номера на управляващ апарат 1 (manager 1); 
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   M2=+359882574869 - номера на управляващ апарат 2 (manager 2); 
M3=    - няма зададен номер за управляващ апарат 3 (manager 3); 

  .................................. 
M5=    - няма зададен номер за управляващ апарат 5 (manager 5); 

 
Управление 

Контролерът се управлява от въведените в него управляващи апарати. При изпращане 
на SMS съобщение от някой управляващ апарат със съдържание “on“, реле REL1 се включва. 
При изпращане на SMS съобщение със съдържание “off“, реле REL1 се изключва.    

При позвъняване от някой управляващ апарат, реле REL2 се превключва последова-
телно в противоположно състояние. Ако е било изключено то се включва, а контролерът раз-
пада връзката след четвъртия позвъняващ сигнал. Ако е било включено то се изключва, а 
контролерът разпада връзката след първия позвъняващ сигнал. 

След изпълнението на тези команди, контролерът отговаря на управляващия апарат с 
кратко позвъняване като потвърждение за изпълнение на командата. 

 
Индикация 
 Жълтият светодиод STS индицира силата на GSM сигнала. Колкото сигнала е по-слаб 
толкова по-продължително ще премигва. Колкото сигнала е по-силен толкова по-късо ще 
премигва. При много силен сигнал ще спре да мига и ще загасне. 
 Червеният светодиод LOG индицира връзката на контролера с GSM мрежата. След 
включване на захранването, светодиода започва да мига бързо докато контролера направи 
връзка с GSM мрежата. След това, светва (премигва) в случаите когато: 

- контролера проверява за получени SMS съобщения от управляващите апарати; 
- изпраща SMS съобщения към управляващите апарати; 
- приема позвънявания от управляващите апарати; 
- извършва позвъняване към управляващите апарати. 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
на TELEKEY 01 в режим на работа "EMAIL" 

 
В режим на работа "EMAIL" управлението на контролера се осъществява през интернет 

чрез използване на една електронна поща. Контролерът следи входовете In1 и In2, като при 
промяна на входното ниво на някой от тях, изпраща съобщение SMS към e-mail до зададения 
адрес на електронна поща. При получаване на e-mail под формата на SMS от зададения адрес 
на електронна поща съдържащ валидна команда, управлява релета REL1 и REL2. 
 
Настройка 

Настройката се извършва от "главен" (master)  GSM апарат чрез SMS команди. 
 

  "Запознаване" на контролера с главен (master) апарат. С тънък остър предмет (игла, 
кламер) се натиска и задържа програмиращият бутон PROG. Подава се захранващо напреже-
ние. Бутонът се отпуска. Изчаква се около 30 секунди докато започнат заедно да премигват 
жълтият и червеният индикатори и с предназначения за “главен” апарат, се избира номерът на 
SIM картата, която е вложена в контролера. На второто позвъняване, контролерът прекъсва 
повикването, като след това позвънява на предназначения за главен телефон и му изпраща 
SMS съобщение с текст: “You are the master!”. 
 

Главния управляващ апарат, може да прехвърли своите права на друг апарат, като 
изпрати SMS със съдържание номера на новия главен управляващ апарат по следния начин: 
М,+ 359888123456. След получаването на това съобщение, контролерът изпраща на новоиз-
брания апарат SMS съобщение с текст ”You are the Master” и приема този номер за главен 
управляващ. Предишния главен управляващ апарат загубва правата за управление на 
контролера. 

 
  Задаването на режима на работа се извършва от главния апарат, чрез SMS съобщение 
със следното съдържание: “***email***”. Контролерът отговаря с кратко позвъняване, като пот-
върждение за изпълнение на командата. 
 
Забележка: 
 Услугата SMS към e-mail и обратно се потдържа само от мобилните 
оператори М-тел или Globul. Операторът Vivacom не потдържа тази услуга. 
  

Задаването на електронния адрес за управление се извършва от главния GSM апарат 
чрез следното SMS съобщение “em,name@exampledomain“. контролерът отговаря: с SMS 
съобщение “e-mail saved!“. 
 
 Главният апарат може да поиска информация от контролера за режима на работа, както 
и за състоянието на входовете и изходите, като изпрати следното SMS съобщение “?“. От своя 
страна, контролерът отговаря с SMS съобщение със следното примерно съдържание “EMAIL, 
mail=name@axampledomain,In1=Low,In2=High,Out1=Off,Out2=On,sq=26, FV=1.13“. 
Текстът е със следното значение: 
 EMAIL     - работен режим на контролера;   
 mail=name@exampledomain - електронен адрес за управление; 
 In1=Low    - вход 1 се намира в ниско логическо състояние; 
 In2=High    - вход 2 се намира във високо логическо състояние; 
 Out1=Off    - реле REL1  е в изключено състояние; 
 Out2=On    - реле REL2  е във включено състояние; 
 sq=26     - ниво на GSM сигнала (от 0 до 31); 
 FV=1.13    - редакция на фърмуера в контролера. 
 
Управление 

При  окъсяване на In1 към GND, контролерът  изпраща към електронния адрес за управ-
ление e-mail с текст “In1 Low“. При прекъсване на окъсяването, контролерът  изпраща към 
електронния адрес за управление e-mail с текст “In1 High“. При окъсяване на In2 към GND, 
контролерът  изпраща към електронния адрес за управление e-mail с текст “In2 Low“. При 
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прекъсване на окъсяването, контролерът  изпраща към електронния адрес за управление e-
mail с текст “ In2 High“. 

При получаване от електронния адрес за управление на e-mail с текст rel1on контро-
лерът ще включи реле REL1. При получаване от електронния адрес за управление на e-mail с 
текст rel1off контролерът ще изключи реле REL1. При получаване от електронния адрес за 
управление на e-mail с текст rel2on контролерът ще включи реле REL2. При получаване от 
електронния адрес за управление на e-mail с текст rel2off контролерът ще изключи реле REL2. 
 При получаване от електронния адрес за управление на e-mail с текст “?“ , контролерът 
отговаря със съобщението “EMAIL,mail=name@exampledomain,in1=down,in2=down,out1=off, 
out2=on,sq=20, FV=1.04“. 
 Текстът е със следното значение: 
 EMAIL     устройството е в режим 
 mail=name@exampledomain електронен адрес за кореспонденция 
 in1=down    вход 1 се намира в състояние down 
 in2=down    вход 2 се намира в състояние down 
 out1=off    реле REL1  е в изключено състояние 
 out2=on    реле REL2  е във включено състояние 
 sq=20     ниво на GSM сигнала: 20 /в обхвата 00÷31/ 
 FV=1.10    редакция на фърмуера 
 
Индикация 
 Жълтият светодиод STS индицира силата на GSM сигнала. Колкото сигнала е по-слаб 
толкова по-продължително ще премигва. Колкото сигнала е по-силен толкова по-късо ще 
премигва. При много силен сигнал ще спре да мига и ще загасне. 
 Червеният светодиод LOG индицира връзката на контролера с GSM мрежата. След 
включване на захранването, светодиода започва да мига бързо докато контролера направи 
връзка с GSM мрежата. След това, светва (премигва) в случаите когато: 

- контролера проверява за получени SMS съобщения от управляващите апарати; 
- изпраща SMS съобщения към управляващите апарати; 
- приема позвънявания от управляващите апарати; 
- извършва позвъняване към управляващите апарати. 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
на TELEKEY 01 режим на работа "CUSTOM1" 

 
В режим на работа "CUSTOM1", контролерът следи входовете In1 и In2, като при 

окъсяване на вход In1 към GND, позвънява на главния управляващ апарат и изпраща SMS 
съобщение към всеки един от управляващите апарати. При получаване на валидна команда 
чрез SMS от някой управляващ апарат, включва, изключва или превключва релета REL1 и 
REL2. При позвъняване от някой управляващ апарат, отговаря с изпращане на SMS 
съобщение с текущото състояние на входовете и изходите. 

Управлението на контролера се извършва от до 5  управляващи  GSM апарата. 
 
Настройка 

Настройката се извършва от "главен" (master)  GSM апарат чрез SMS команди. 
 

  "Запознаване" на контролера с главен (master) апарат. С тънък остър предмет (игла, 
кламер) се натиска и задържа програмиращият бутон PROG. Подава се захранващо напреже-
ние. Бутонът се отпуска. Изчаква се около 30 секунди докато започнат заедно да премигват 
жълтият и червеният индикатори и с предназначения за “главен” апарат, се избира номерът на 
SIM картата, която е вложена в контролера. На второто позвъняване, контролерът прекъсва 
повикването, като след това позвънява на предназначения за главен телефон и му изпраща 
SMS съобщение с текст: “You are the master!”. 
 

Главният управляващ апарат, може да прехвърли своите права на друг апарат, като 
изпрати SMS със съдържание номера на новия главен управляващ апарат по следния начин: 
М,+ 359888123456. След получаването на това съобщение, контролерът изпраща на новоиз-
брания апарат SMS съобщение с текст ”You are the Master” и приема този номер за главен 
управляващ. Предишния главен управляващ апарат загубва правата за управление на 
контролера. 

 
  Задаването на режима на работа се извършва от главния апарат, чрез SMS съобщение 
със следното съдържание: “***custom1***”. Контролерът отговаря с кратко позвъняване, като 
потвърждение за изпълнение на командата. 
 

Добавяне на управляващ GSM апарат. От главния апарат към контролера се изпраща 
SMS със съдържание номера на новия управляващ апарат по следния начин: 
“М1,+359888123456”. Контролерът позвънява на избрания апарат и му изпраща следното SMS 
съобщение: ”You are the manager”. По този начин, с последователни съобщения могат да се 
добавят до 5 управляващи GSM апарата с обозначения m2..., m3..., m4..., m5.... Главният 
апарат може да присъства и в списъка на управляващите, като придобива и техните функции. 

Премахване на управляващ телефон става, като предишния програмиран се подмени с 
нов или се изпрати SMS съобщение със следното съдържание: “m1,no”. 

 
Проверка на настройките и състоянието 
 Главният апарат може да поиска информация от контролера за режима на работа, както 
и за състоянието на входовете и изходите, като изпрати следното SMS съобщение: “?“. От своя 
страна, контролерът отговаря с SMS съобщение със следното примерно съдържание 
CUSTOM1,M=+359888123456,M1=+359887987654,M2=,M3=,M4=,M5=,sq=23,FV=1.13,rel1=on,rel
2=off,in1=low,in2=hi 
Текстът е със следното значение: 
  CUSTOM1      работен режим " CUSTOM1"; 
  M=+359888123456   параметри на главния управляващ апарат; 
  M1=+359887987654   номер на първия управляващ апарат; 
  M2=,M3=,M4=,M5=   други управляващи апарати липсват; 

 sq=20     ниво на GSM сигнала /от 00 до максимума 31/; 
  FV=1.10    редакция на фърмуера; 

 rel1=on    реле 1 е във включено състояние; 
 rel2=off    реле 2 е в изключено състояние; 
 in1=low    вход 1 е в неокъсено състояние; 
 in2=hi     вход 1 е в окъсено състояние. 
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Главният апарат може да поиска списък с въведените в контролера управляващи апа-

рати с SMS съобщение: “??“. Контролерът отговаря с SMS със следното примерно съдържа-
ние: 
      “M1=+359885180709,M2=,M3=,M4=,M5=,” 
        където: 
   M1=+359885180709  - номера на управляващ апарат 1 (manager 1); 
   M2=+359882574869 - номера на управляващ апарат 2 (manager 2); 

M3=    - няма зададен номер за управляващ апарат 3 (manager 3); 
M5=    - няма зададен номер за управляващ апарат 5 (manager 5); 

 
Управление 

Контролерът се управлява от въведените управляващи апарати. При изпращане от 
някой управляващ апарат на SMS съобщение със съдържание “rel1on“, реле REL1 се включва. 
При изпращане на SMS съобщение със съдържание “rel1off “, реле REL1 се изключва. 

При изпращане от някой управляващ апарат на SMS съобщение със съдържание 
“rel2on“, реле REL2 се включва. При изпращане на SMS съобщение със съдържание “rel2off“, 
реле REL2 се изключва. 
 При изпращане от някой управляващ апарат на SMS съобщение със съдържание 
“res1/1“, включва реле REL1 за 1 сек и го изключва. При изпращане на SMS съобщение със 
съдържание “res1/2“, включва релe REL1 за една секунда, изключва го след секунда, включва 
го отново за секунда и остава в изключено състояние. 

При изпращане от някой управляващ апарат на SMS съобщение със съдържание 
“res2/1“, включва реле REL2 за 1 сек и го изключва. При изпращане на SMS съобщение със 
съдържание “res2/2 “,включва релe REL2 за една секунда, изключва го след една секунда 
секунда, включва го отново за секунда и остава в изключено състояние. Числото след 
наклонената черта може да се променя от 1 до 100. След всяка от горните команди контро-
лерът отговаря с кратко позвъняване, като потвърждение за изпълнение на командата. 

 
След позвъняване от управляващ апарат, контролерът отговаря на запиталия го апарат 

със следния примерен SMS “Rel1=On,Rel2=Off,In1=High,In2=Low,sq=24,FV=1.13”. 
Текстът е със следното значение: 

Rel1=on   - състояние на реле 1; 
Rel2=on    - състояние на реле 1; 
In1=High     - логическо ниво на на вход 1; 
In2=Low    - логическо ниво на на вход 2; 
sq=24     - ниво на GSM сигнала (от 0 до 31); 

   FV=1.13   - редакция на фърмуера в контролера. 
 

При окъсяване на вход In1 към GND, контролерът започва да звъни на главния управ-
ляващ апарат през 10 минути и изпраща SMS на останалите управляващи апарати с момент-
ното състояние на входовете и изходите. 

При премахване на окъсяването към GND на вход In1, контролерът преустановява 
звъненето до главния управляващ апарат и изпраща SMS на останалите управляващи апарати 
с моментното състояние на входовете и изходите. 
 
Индикация 
 Жълтият светодиод STS индицира силата на GSM сигнала. Колкото сигнала е по-слаб 
толкова по-продължително ще премигва. Колкото сигнала е по-силен толкова по-късо ще 
премигва. При много силен сигнал ще спре да мига и ще загасне. 
 Червеният светодиод LOG индицира връзката на контролера с GSM мрежата. След 
включване на захранването, светодиода започва да мига бързо докато контролера направи 
връзка с GSM мрежата. След това, светва (премигва) в случаите когато: 

- контролера проверява за получени SMS съобщения от управляващите апарати; 
- изпраща SMS съобщения към управляващите апарати; 
- приема позвънявания от управляващите апарати; 
- извършва позвъняване към управляващите апарати. 

 


