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1. Кратко описание 
Системата за аварийна комуникация TeraLiftControl-02 е създадена за спешни обаждания от 

блокирала асансьорна кабина до службите за помощ или техническа поддръжка. За комуникация 
се използва GSM канал в обхватите 900/1800MHz. 

Настройките на системата, както и промяна на алгоритъма на действие, могат да бъдат 
извършвани чрез специализирана програма от персонален компютър, чрез преносима USB памет 
или чрез  SMS съобщения от специално авторизиран за целта GSM телефон. 

 Системата за аварийна комуникация TeraLiftControl-02 отговаря на всички изисквания на 
стандарта БДС EN 81-28:2004 и "Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на 
асансьори". 

Притежава декларация за съответствие както и сертификат от нотифициран орган ОТС с 
идентификационен номер 1857. 

 

2. Възможности 
- Двуобхватна GSM комуникация; 
- Управление на две електрически вериги чрез релейни контакти; 
- Мониторинг на три логически сигнала - “помощ”, “блокировка” и “авария”; 
- Поддръжка на акумулатор за аварийно захранване; 
- Aвтоматична периодична проверка на състоянието на акумулатора, като резултата се 

изпраща на техническата служба (чрез SMS съобщения); 
- Дистанционна настройка на силата на звука на говорителя, както и чувствителността на 

микрофона; 
- Възможност за дистанционен мониторинг на техническото състояние на асансьора; 
- Възможност за обновяване на фърмуера на управляващия модул. 
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3. Технически характеристики 
 

Захранващо напрежение, VDC 8 до 24 

Максимален ток (при 12V захранване), mA 300 

Размери на управляващ модул, mm 100 x 140 x 35 

Размери на акустичен терминал, mm 70 х 140 х 30 

Работна температура, °C 0 до +40 

Максимална влажност, %RH 80 

Максимално ниво на „0” за логически вход, VDC +0.8 

Минимално ниво на „1” за логическия вход, VDC +2.5 

Максимално ниво на логическия вход, VDC 24 

Максимален ток на превключване на релеен контакт, А  0.1  

Максимално напрежение на превключване на контакт, VAC/VDC 30/24 

Максимална дължина на кабела за връзка между     
управляващия модул и акустични терминал, m 100 

 
4. Комплектация 

Комплектацията на системата се състои от: 
- Управляващ модул      1 бр.; 
- Акустичен терминал      1 бр.; 
- Кабел за връзка между контролера и терминал 1 м  (по заявка до 100м); 
- Външна GSM антена      1 бр. (по заявка); 
- Акумулатор авариен оловен, (6V / 1Ah)  1 бр. (по заявка). 

 

5. Индикации 
Състоянието и режимите на работа на устройството се показват и визуално  със светоин-

дикатори: 
- син - устройството е в готовност; 
- жълт - къси прeмигвания – повикването е разрешено; 
- жълт непрекъснат - стартирано е повикване; 
- зелен - осъществена е двупосочна звукова връзка. 
Индикаторите са дублирани с три допълнителни изхода за мощни светодиоди (инсталирани 

в конструкцията на кабината) с максимален ток  100 mA. 
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6. Схема на свързване на TLC-02 
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7. Схема на свързване за вариант на TLC-02-U 
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8. Монтаж 
Системата се състои от контролер и акустичен терминал, свързани с многожилен кабел. 

Контролерът се инсталира извън кабината, на недостъпно за ползващите асансьора лица. 
Подходящо място е тавана на кабината или машинното помещение. В случай, че покритието на  
GSM сигнала е слабо, към контролера може да се добави външна антена. Предварително силата на 
сигнала може да се установи с GSM телефон при най-неблагоприятно положение на асансьора, 
обикновено на първите етажи. Когато устройството се инсталира, силата на приемания GSM сигнал 
може да се установи, като на контролера се изпрати запитване за състоянието му (виж „ПРОВЕРКА 
НА НАСТРОЙКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА TERA_LIFT_CONTROL“) или се наблюдава червения 
светоиндикатор „А” - разположен на панела на контролера. 

Акустичният терминал се инсталира в кабината, на височина около 2 м от пода, скрит зад 
декоративните панели, с осигурени отвори срещу отворите на високоговорителя и микрофона. На 
подходящо място трябва да се инсталира и бутонът за задействане на височина около 1.2м. Трите 
светлинни индикатора трябва да се виждат от всички страни в кабината. 

Към клемите POWER се подава захранващо напрежение от асансьора (от 8 до 24 VDC). Към 
клемите ACCU се присъединява авариен акумулатор, ако основното захранващо напрежение не е 
подсигурено по друг начин. Към клемите REL 2 се присъединява, блокираща асансьора електри-
ческа верига, с цел дистанционното му спиране и пускане. Клемите на REL 1 се присъединяват към 
електрическа верига, през която може да се рестартира управляващият контролер на асансьора. 
Клемите на вход In2 - GND се присъединяват към изхода на асансьорния контролер, който се 
активира при появата на авария, претоварване или други аварийни състояния. Клемите на вход In1 
- GND се присъединяват към сензорите за установяване на асансьора между етажите. 
 
9. Начин на действие 

Системата се управлява и влиза във връзка с три групи GSM телефони: 
- “Главен” – служи само за въвеждане на номерата на долните две групи; 
- “Поддръжка” – за контрол и управление на асансьора; 
- “Спасителен” – за влизане в аудио връзка предизвикана както от аварийно повикване от 

кабината на асансьора, така и от обратно повикване от спасителен телефон. 
Един телефон може да бъде въведен във всяка или във всичките групи едновременно, в 

зависимост от организацията на поддръжката  и обслужването на асансьорите.  
 

8.1. Спешно повикване 
При задействане на паник бутона за повече от 5 секунди, системата проверява дали 

асансьора е блокиран между етажите или е на етаж, с блокирала в затворено състояние врата. Ако 
е изпълнено едно от двете условия, последователно се извършва позвъняване на до пет GSM 
телефонни номера със статут ”спасителен”. На всеки номер се звъни в продължение на 20 секунди 
и ако не се осъществи връзка, се преминава към следващия в списъка. В случай, че никой не 
отговаря, цикълът се повтаря до зададения брой повторения и устройството преминава отново в 
чакащ режим. В случай, че някой от телефоните със статут ”спасителен” отговори, се осъществява 
аудиовръзка, която може да продължи не по-вече от зададения брой минути, след което връзката 
автоматично се разпада от страна на устройството. След провеждане на разговор с продъл-
жителност, по–голяма от 10 секунди, обхождането на другите телефони от групата “спасителен” се 
прекратява и устройството преминава отново в чакащ режим. 
 

8.2. Обратно повикване  
Процедурата за връзка може да се задейства и по инициатива на телефоните със статут  

”спасителен” с набиране на номера на SIM картата в контролера. По време на провеждане на 
разговор, от страна на “спасителен” телефон е възможно дистанционно да се променя чувстви-
телността на микрофона и силата на високоговорителя в кабината. Това става с натискане на 
комбинации от бутони, с цел да се адаптира системата към конкретната акустична среда.  
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8.3. Комуникация между системата и телефони от група „поддръжка” 

При изпращане от телефон за поддръжка на SMS със съдържание “RES”, се превключва реле 
REL 1 за пет секунди, след което се възстановява в първоначалното си състояние.  

При изпращане на SMS със съдържание “ON” или “OFF”, реле REL 2 съответно се включва или 
изключва. Като потвърждение, че е изпълнил командите, контролерът позвънява на  телефона от 
който са изпратени командите. 

Ако логическият вход In1 се присъедини към маса (GND), устройството получава разрешение 
за осъществяване на връзка, чрез натискане на бутона за повикване (паник бутона). 

Ако логическия вход In2 се присъедини към маса (GND) за повече от една минута, 
устройството изпраща SMS към телефоните със статут “поддръжка” със съдържание “ALARM”  или 
друго, предварително програмирано с главния  телефон съобщение. 

При отпадане на основното захранващо напрежение, устройството изпраща SMS съобщение 
”Main power was turned off ” (главното захранване е изключено).  

При възстановяване на основното захранващо напрежение, устройството изпраща SMS 
съобщение  “Main power is restored !” (главното захранване  е възстановено). 
 

Забележка: Тези съобщения могат да се изпратят само при вариант с използване на 

допълнителен авариен акумулатор, който при отпадане на основното захранване поддържа 

устройството работоспособно. 

 
10. Настройка и проверка на работоспособността  

Всички команди и настройки се извършват чрез SMS съобщения, с латински букви, без 
значение дали са големи или малки. Телефонните номера задължително се изписват според 
международния формат, например: “+359888123456”. 
 

“Запознаване” на TeraLiftControl-02 с “главен” телефон (М). Натиска се и се задържа 
програмиращият бутон MASTER. Подава се захранващо напрежение. След като индикатори A и B 
премигнат два пъти, бутонът се отпуска. Изчаква се контролера да се свърже с GSM мрежата. След 
като индикатори A и B започнат да мигат заедно, с предназначения за “главен” телефон се избира 
номера на SIM картата в контролера. На второто позвъняване повикването се прекъсва от 
контролера. Вместо позвъняване, от главния телефон може да се изпрати SMS съобщение със 
съдържание ”master”. До няколко секунди контролерът изпраща SMS съобщение с текст: “You are 
the master !”  към телефона извършил позвъняването. 

Главния телефон (М) може да бъде заменен с друг главния телефон, като от главния теле-
фон, се изпрати команда за смяна, като SMS с текст “m,+359888654321”. Контролерът позвънява 
към настоящия и изпраща SMS на новоизбрания главен телефон със съдържание: “You are the 
master !”, след което предишният главен телефон изгубва функциите на “главен” телефон. 
 

Добавяне на управляващи телефони със статут ”поддръжка”. От главния телефон към 
контролера се изпраща командата като SMS с текст: “m1,+359888123456”. Контролерът изпраща на 
избрания телефон следното SMS съобщение: “You are the maintenance”. По същата процедура, в 
отделни съобщения се добавят и телефоните с обозначение m2, m3, m4 и m5. 

Премахване на телефон със статут ”поддръжка” става, като предишния програмиран се 
подмени с нов или се изпрати съобщение: “m1,no”. 

 
Добавяне на управляващи телефони със статут “спасителен”. От главния телефон към 

контролера  се изпраща следното SMS съобщение: “r1,+359888123456”. Контролерът изпраща до 
избрания телефон следното SMS съобщение: “You are the rescue”. Добавянето на други телефони 
става  по същия начин, в отделни SMS съобщения. 

Премахване на телефон със статут ”спасителен” става, като предишния програмиран се 
подмени с нов или се изпрати следното SMS съобщение: “r3,no”. 
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Главният телефон може да задава продължителността на времето за разговор след осъщест-

вяване на аудио връзка между контролера и телефон със статут “спасителен”. Изпраща се SMS 
съобщение “time,х”, където х е времето за разговор в минути, от 1 до 60 минути. Контролерът ще 
отговори с SMS съобщение “Time talk saved!”. 
 

Главният телефон може да записва текст в контролера, който да се връща като SMS когато 
входа In2 бъде задействан, например ”ALARM”, като изпрати SMS със следния формат: “a, ALARM” - 
до 30 символа. Контролерът ще отговори с SMS съобщение “Text saved!”. 

 
Забележка: Текста трябва да бъде написан с латински букви! 

 
Главният телефон може да записва адрес в контролера, който да се връща като SMS, при 

запитване от страна на управляващите телефони. Използва се за указване адреса на сградата, в 
която се намира асансьора. Изпраща се SMS съобщение в следния вид: “adr, TERACOM Ruse Vasil 
Levski 11” – до 60 символа. Контролерът ще отговори с SMS съобщение “Address saved!”.  
 

Забележка: Текста трябва да бъде написан с латински букви! 

 
Главният телефон може да задава броя на опитите за позвъняване на телефоните със статут 

”спасителен” при задействане на паник бутона. При изпращане на SMS  съобщение с текст “call,х”, 
където х е брой опити за позвъняване от 1 до 100. Контролерът ще отговори с SMS съобщение “Call 
attempts saved!”. 
 

Устройството извършва автоматичен рапорт за текущото си състояние (статус), като SMS 
съобщение до главния телефон. Главният телефон може да задава периода в дни, през който 
устройството ще извършва рапорт. При изпращане на SMS  съобщение с текст “report,х”, където х е 
брой дни. Дните могат да са от 0 до 5. Ако броят на дните е 0, то автоматичното изпращане на 
рапорт ще бъде забранено. Контролерът ще отговори с SMS съобщение “Time report saved!”. 
 

Главният телефон може да задава адрес на електронна поща за изпращане на e-mail при 
задействане на паник бутона. При изпращане на SMS  съобщение с текст “em,e-mail”, където e-mail 
е валиден адрес на електронна поща с дължина до 30 символа. Контролерът ще отговори с SMS 
съобщение “е-mail saved!”. Въведен e-mail адрес може да бъде изтрит чрез въвеждане на нов 
адрес или изпращане на SMS съобщение с текст “em,no”. Контролерът ще отговори с SMS 
съобщение “e-mail deleted!”. 

 
Главният телефон ще получава SMS съобщения при настъпване на алармено събитие от 

окъсяване на вход In2, при отпадане или възстановяване на захранващото напрежение както и 
съобщения от периодичния рапорт за състоянието на контролера. 

 

11. Проверка на настройката и състоянието на системата  
Всички телефони, без значение от техния статут („главен”, ”поддръжка” и “спасителен”) 

могат да проверяват настройката и състоянието на системата чрез команди изпращани като SMS-и 
със съдържание:  “?”, “??”  и  “???”.  

При получаване на SMS съобщение с текст “?”, контролерът отговаря на запиталия го 
телефон със следния примерен текст “Inp1:Close, Inp2:Open, Relay1:Off, Relay2:Off, sq=90%, Main 
power, Batt=6.11V, Time to talk=5, Call attempts=3, Report every 3 day, Ver:2.080.”. Текстът е със 
следното значение: 

- логически вход 1 – окъсен (блокиране между етажите); 
- логически вход 2 – отворен (сигнал за авария или претоварване); 
- реле 1 – изключено (веригата за рестартиране); 
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- реле2 – изключено (веригата за включване – изключване); 
- ниво на GSM сигнала – в проценти (от 1 до 100%); 
- работи с главното захранване; 
- напрежение на резервния акумулатор: 6.11V; 
- зададена продължителност на разговор: 5 минути; 
- зададени брой опити за позвъняване: до  3 пъти; 
- зададен период за автоматичен рапорт от контролера: 3 дни (от 0 до 5дни); 
- текущата версия на програмата в контролера. 

 
При получаване на SMS съобщение с текст “??”, контролерът отговаря на запиталия го 

управляващ телефон с две последователни съобщения със следния примерен текст: 
„M=+359888123456,M1=+359888456789,M2=,M3=,M4=,M5=“  и  
„R1=+359888987654,R2=+359888678345,R3=,R4=,R5=“. Съобщенията са със следното значение: 

- главен (m) телефон:  +359888123456; 
- телефон “поддръжка 1” (m1): +359888456789; 
- телефони “поддръжка 2” “поддръжка 3” “поддръжка 4” и “поддръжка 5” не са въведени; 
- телефон “спасителен 1” (r1):  +359888987654; 
- телефон “спасителен 2” (r2):  +359888678345; 
- телефони “спасителен 3”, “спасителен 4”, и “спасителен 5” не са въведени. 

 
При получаване на SMS  съобщение с текст “???”, контролерът отговаря на запиталия го 

телефон със следния примерен текст: ”TERACOM Ruse Vasil Levski 11, e-mail: office@teracom-
bg.com”.  Двата адреса могат да се променят от главния телефон (виж по-горе). 

 

12. Тестово повикване 
Когато се налага проверка на работоспособността на системата, за да се задейства алар-

мения бутон, е необходимо асансьорът да се блокира между етажите (за да е изпълнено условието 
за разрешаване на повикване). За избягване на това затруднение е въведена функция за 
пренебрегване на сензорите за къс период от време. Когато телефон със статут “поддръжка” 
позвъни на контролера, в следващата една минута, от кабината може да се изпълни повикване чрез 
натискане на паник бутона, без да е изпълнено условието за блокиран между етажите асансьор или 
затворена врата. Условието за готовност на устройството да се активира от бутона, се индицира от 
жълтия светодиод, с къси премигвания в случаите, когато асансьорът е между етажите или една 
минута след позвъняване от телефон със статут “поддръжка”. 
 
13. Измерване на силата на GSM сигнала 

Този параметър е много важен при оценяване надеждността на устройството. Извършва се 
по два начина.  

Чрез наблюдение на светоиндикатор А върху контролера. Когато индикаторът свети непре-
къснато червено, това е признак за твърде слаб сигнал и ненадеждна работа. Еднаква продъл-
жителност на светещо към загаснало времетраене е признак за стабилен сигнал. Загаснал инди-
катор е признак за максимално силен сигнал. Трябва да се отчита инертността на индикатора от 
около 20 секунди след промяна на силата на сигнала. Използва се при монтиране на устройството 
или на външната му антена на най-подходяща позиция за стабилна връзка.  

Чрез SMS съобщение. При изпратено запитване от управляващите телефони със съдържание 
“?”, контролерът връща рапорт на състоянието си заедно с параметъра sq=XX%, където XX e число 
от 1 до 100%. Стабилна връзка може да се очаква от устройството при измерен сигнал над 17%. 
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14. Настройка на силата на звука 
Телефоните със статут “поддръжка” и “спасителен”, в процес на установена аудио връзка с 

устройството, могат дистанционно да донастройват чувствителността на микрофона и силата на 
звука на терминала в кабината. Постига се чрез многократно натискане на указаните на скицата 
бутони. Трябва да се избере най-ниската чувствителност на микрофона и най-ниското ниво на 
звука, при които се осъществява качествена двупосочна гласова връзка. 
 

 

 
 
15. Незабавно рестартиране на асансьора 

Когато телефони “поддръжка” и “спасителен” са в процес на звукова връзка със системата, 
освен усилване и намаляване на силата на звука е възможно и рестартиране на управляващия 
контролер на асансьора. Извършва се чрез натискане на клавиш “5” на управляващия телефон (виж 
скицата в горната точка), което ще предизвика задействане (превключване) на REL1  за 5 sec. 

 

16. Проверка на състоянието на резервиращата батерия 
Всички телефони, без значение от техния статут („главен”, ”поддръжка” и “спасителен”)  

могат да направят прецизен тест на батерията, като до контролера се изпрати SMS съобщение със 
следния текст ”BTEST”. Контролерът прави три последователни измервания на батерията - веднага 
след получаване на командата, непосредствено след изключване на основното захранващо 
напрежение и една минута по-късно. След измерванията, контролерът връща на запиталия го 
телефон следния примерен SMS с трите измерени напрежения: “Bat1=6.56V, Bat2=6.54V, 
Bat3=6.51V”. Измерванията показват нормална тенденция към спадане на напрежението на 
акумулатора, при отпадане на мрежовото захранващо напрежение. В зависимост от капацитета на 
акумулатора и неговата работоспособност, тези стойности спадат с различна скорост и носят 
информация за годността на акумулатора. 

Ако се зададе команда за тест без наличието на акумулатор или акумулатора е напълно 
разрушен, контролерът връща следното SMS съобщение: “No battery !”. 
 
 
17. Обновяване на фърмуера на системата 

Обновяването на фърмуера на системата става чрез файл, който се разпространява от  
производителя с име “TLCvXXX.COD”. Където XXX е номера на версията на фърмуера (към 
01.06.2015 версията е 2.080).  

Файла за ъпдейт трябва да се запише на USB флаш памет. При включен контролер, USB флаш 
паметта трябва да се присъедини към USB съединителя на контролера. Контролерът започва да 
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чете файла, като през това време премигва индикатор А. Следва проверка на коректността на 
файла, индикатори А и В започват да светят постоянно. Когато проверката завърши, индикаторите 
започват да мигат последователно един след друг, тогава паметта трябва да се извади от 
устройството. Десетина секунди след изваждане на флаш паметта, контролера преминава отново в 
работен режим. Ъпдейта на устройството не зависи от наличието на SIM карта в него. 
 
18. Конфигуриране на системата чрез използване на файл за настройки 

За по-лесно конфигуриране, в устройството е предвидена възможност параметрите за настрой-
ка и конфигуриране да се експортират от програмата TLC монитор във файл с име “Params.cfg”, 
който с помощта на USB флаш памет да се пренесе до устройство, което ще се конфигурира. 
Изпълнява се следната последователност: Натиска се и се задържа програмиращият бутон MASTER. 
Подава се захранващо напрежение. След като индикатори A и B премигнат два пъти, бутонът се 
отпуска. Изчаква се контролера да се свърже с GSM мрежата, след което индикатори A и B започват 
да мигат заедно през една секунда. Флаш паметта се присъединява към USB съединителя на конт-
ролера. След конфигуриране, индикаторите на устройството започват да мигат заедно, след това, 
паметта трябва да се извади от устройството. Във файла се пренася и главния телефон на системата 
така, че едно ново и неконфигурирано устройство може да бъде настроено и готово за работа с 
едно зареждане на конфигуриращия файл. 
 
19. Бърз старт на системата 

Когато е необходимо да се изпробва техническото състояние на системата преди монтаж, 
трябва да се изпълнят следните няколко действия.  

 
Контролерът и акустичният терминал се разопаковат, проверяват се за механични повреди, 

след което се свързват с кабела от комплекта на системата. 
 
В специално направения отстрани на контролера процеп, се поставя SIM карта с премахнат 

PIN код и разрешена CLIR функция (разрешено изписване на телефонния номер при повикване). 
 
Окъсява се с проводник клема In1 към GND. 
 
Подава се захранващо напрежение. Индикатори A и B започват да премигват, след десетина 

секунди B угасва, а A продължава да премигва, според силата на GSM сигнала. Това е признак, че 
контролера се е свързал с GSM оператора. Постоянното светене на двата индикатора е признак за 
невалидна или повредена SIM  карта. 

 
Изключва се захранването, натиска се и се задържа програмиращият бутон MASTER. Подава 

се захранващо напрежение. Бутонът се отпуска. Изчаква се контролера да се свърже с GSM мрежата 
и червения светодиод да започне да мига в зависимост от силата на GSM сигнала. С 
предназначения за „главен” телефон се избира номера на SIM картата в контролера. Cлед две 
позвънявания, контролерът прекъсва повикването. До няколко секунди контролерът позвънява на 
предназначения за главен телефон и му изпраща SMS съобщение с текст: “You are the master !”. 

 
С главния телефон, се изпращат две SMS съобщения към контролера със следното 

съдържание: 
„M1,+359xxxxxxxxx” - с номера на телефона със статут ”поддръжка” и 
„R1,+359yyyyyyyyy” - с номера на телефона със статут ”спасителен”. 

 
Могат да се изпробват всички описани функции на изделието, като се използват въведените 

телефони. 
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Табл.1   Използвани команди от TeraLiftControl - 02 
 

 
Главен телефон (master) 

 

Команда Действие Реакция на системата 

Позвъняване към 
контролера 

При влючване на контролера с 
натиснат бутон приема първия 
позвънил за  главен телефон 

Връща SMS ”You are the 
master!” на позвънилия 

SMS “ m,+359……...” 
Главния телефон предава  правата 
си на друг 

Връща SMS ”You are the 
master!” на новия главен 

SMS  “ m1,+359……...” 
Задава първи поддържащ телефон Връща SMS ”You are the 

maintenance!” на 
поддържащия 

SMS  “ m2,+359……...” 
Задава втори поддържащ телефон Връща SMS ”You are the 

maintenance!” 

SMS  “ m3,+359……...” 
Задава трети поддържащ телефон Връща SMS ”You are the 

maintenance!” 

SMS  “ m4,+359……...” 
Задава четвърти поддържащ 
телефон 

Връща SMS ”You are the 
maintenance” 

SMS  “ m5,+359……...” 
Задава пети поддържащ телефон Връща SMS ”You are the 

maintenance!” 

SMS  “ m1,no” 
Изтрива първи поддържащ 
телефон 

Няма отговор. 

SMS  “ m2,no” 
Изтрива втори поддържащ 
телефон 

Няма отговор. 

SMS  “ m3,no” 
Изтрива трети поддържащ 
телефон 

Няма отговор. 

SMS  “ m4,no” 
Изтрива четвърти поддържащ 
телефон 

Няма отговор. 

SMS  “ m5,no” Изтрива пети поддържащ телефон Няма отговор. 

SMS  “ r1,+359……...” 
Задава първи спасителен телефон Връща SMS  ”You are the 

rescue!” на спасителния 
телефон 

SMS  “ r2,+359……...” 
Задава втори спасителен телефон Връща SMS ”You are the 

rescue!” 

SMS  “ r3,+359……...” 
Задава трети спасителен телефон Връща SMS ”You are the 

rescue!” 

SMS  “ r4,+359……...” 
Задава четвърти спасителен тел. Връща SMS ”You are the 

rescue!” 

SMS  “ r5,+359……...” 
Задава пети спасителен телефон Връща SMS ”You are the 

rescue!” 

SMS  “ r1,no ” Изтрива първи спасителен телефон Няма отговор. 

SMS  “ r2,no ” Изтрива втори спасителен телефон Няма отговор. 

SMS  “ r3,no ” Изтрива трети спасителен телефон Няма отговор. 

SMS  “ r4,no ” 
Изтрива четвърти спасителен 
телефон 

Няма отговор. 

SMS  “ r5,no ” Изтрива пети спасителен телефон Няма отговор. 

SMS  “ ? ” 
Запитва за текущото състояние на 
системата 

Връща SMS със състоянието на 
системата 
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SMS  “ ?? ” 
Запитва за въведените телефони в 
системата 

Връща два SMS-а с въведените 
в системата телефони 

SMS  “ ??? ” 
Запитва за въведения адрес и 
e-mail в системата 

Връща SMS с въведения адрес 
и e-mail 

SMS  “ a,text...” 

Задава съдържание на SMS, който 
се изпраща от системата при 
настъпване на алармено събитие. 
До 30 символа. 

Връща SMS” Text saved! ” 

SMS  “ adr,text...” 
Задава адреса на сградата в която 
е монтирано устройството. До 60 
символа. 

Връща SMS ” Address saved! ”. 

SMS  “call,х” 
Задава броя на опитите за 
позвъняване. От 1 до 100 пъти. 

Връща SMS ”Call attempts 
saved!” 

SMS  “report,х” 
Задава периода в дни за 
автоматично изпращане на статус 
на системата. От 0 до 5 дни. 

Връща SMS ”Time report 
saved!” 

SMS em,xxxxxx@xxxxxx” 

Задава адрес на електронна поща 
за изпращане на e-mail при 
задействане на паник бутона. До 
30 символа. 

Връща SMS ”е-mail saved!”. 

SMS  “em,no” 
Изтрива зададения адрес на 
електронна поща за изпращане на 
e-mail. 

Връща SMS ”e-mail deleted!”. 

SMS  “time,х” 

Задава продължителността на 
времето за разговор по време на 
аудио връзка със системата. От 1 
до 60 минути. 

Връща SMS ”Time talk saved!”. 

SMS  “ res ” 
Превключва реле 1 за 5 секунди. Кратко позвъняване към 

изпратилия SMS-а. 

SMS  “ off ” 
Изключва реле 2. Кратко позвъняване към  

изпратилия SMS-а. 

SMS ” btest ” 

Задава проверка на батерията в 
продължение на 1 минута. 

Ако има батерия, връща SMS с 
три измерени напрежения на 
батерията. 
Ако няма батерия, връща SMS 
със съдържание “ No battery! ”. 

 
 
 
 

 
Поддържащ телефон (maintenance) 

 

Команда Действие Реакция на системата 

Позвъняване към 
контролера 

За една минута, от кабината може 
да се изпълни повикване чрез 
натискане на повикващия бутон, 
без да е изпълнено условието за 
блокиран между етажите асансьор 
или затворена врата. 

Светва жълтия светодиод за 
една минута. 
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SMS  “ ? ” 
Запитва за текущото състояние на 

системата. 
Връща SMS за състоянието на 

системата. 

SMS  “ ?? ” 
Запитва за въведените телефони в 

системата. 
Връща два SMS-а с въведените 

в системата телефони 

SMS  “ ??? ” 
Запитва за въведения адрес и 

e-mail в системата. 
Връща SMS с въведените в 
системата адрес и e-mail. 

SMS  “ res ” Превключва реле 1 за 5 секунди. 
Кратко позвъняване към 

изпратилия SMS-а. 

SMS  “ on ” Включва реле 2. 
Кратко позвъняване към 

изпратилия SMS-а. 

SMS  “ off ” Изключва реле 2. 
Кратко позвъняване към  

изпратилия SMS-а. 

SMS ” btest ” 
Задава проверка на батерията в 

продължение на 1 минута. 

Ако има батерия, връща SMS с 
три измерени напрежения на 

батерията. 
Ако няма батерия, връща SMS 

със съдържание “ No battery! ”. 

 
 
 
 

 
Спасителен телефон (rescue) 

 

Команда Действие Реакция на системата 

Позвъняване към 
контролера 

Осъществява аудиовръзка със 
системата. 

Светва зеления светодиод. 

SMS  “ ? ” 
Запитва за текущото състояние на 
системата. 

Връща SMS със състоянието на 
системата. 

SMS  “ ?? ” 
Запитва за въведените телефони в 
системата. 

Връща два SMS-а с въведените 
в системата телефони 

SMS  “ ??? ” 
Запитва за въведения адрес и 
e-mail в системата. 

Връща SMS с въведените в 
системата адрес и e-mail. 

SMS ” btest ” 
Задава проверка на батерията. Връща SMS с три измерени 

напрежения на батерията. 

 
 

Табл. 2  Възможни въздействия и реакция на системата 
 

Въздействие върху системата Реакция на системата 

При заставане на асансьора между етажите със 
затворена врата. 

Жълтия светодиод започва да премигва за 
кратко и има разрешение за натискане на паник 
бутона. 

Натискане на паник бутона за повече от 5 
секунди. 

Светва жълтия светодиод и започва 
последователно набиране на телефонни номера 
от списъка на спасителните телефони. Ако е бил 
въведен валиден e-mail адрес се изпраща e-mail 
с текст “Help me!”. 

Отваряне на линията от избран от системата 
телефон. 

Светва зеления светодиод и се осъществява 
аудиовръзка. 
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Затваряне на линията от избрания от 
системата телефон. 

Угасва зеления светодиод, прекратява 
аудиовръзката и започва да мига жълтия 
светодиод. Системата преминава в чакащ 
режим. 

Изтичане на зададеното време за разговор 
след осъществяване на аудиовръзка. 

Угасва зеления светодиод, прекратява 
аудиовръзката и започва да мига жълтия 
светодиод. Системата преминава в чакащ 
режим. 

Избраният номер е зает. Започва набиране на следващия номер от 
списъка. 

Отваряне на линията от избран от системата 
телефон и последващо затваряне за по-малко 
от 10 (десет) секунди. 

Започва набиране на следващия номер от 
списъка. 

Достигане края на списъка с телефони без 
осъществяване на аудиовръзка. 

Започва набиране на номер от началото на 
списъка. 

Обхождане на списъка зададения брой пъти 
без осъществяване на аудиовръзка. 

Системата преминава в чакащ режим. 

Окъсяване на вход In2 към GND  за повече от 
една минута. 

Изпраща въведения текст за настъпило 
алармено събитие, като SMS до всички 
телефони от списъка за поддръжка. 

Отпадане на захранващото напрежение. Ако системата има резервиращ акумулатор 
изпраща уведомителен SMS 
до всички телефони от списъка за поддръжка. 

Възстановяване на захранващото напрежение. Ако системата има резервиращ акумулатор 
изпраща уведомителен SMS 
до всички телефони от списъка за поддръжка. 
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НАСОКИ ЗА МОНТАЖ НА GSM СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ 
В ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРИ 

Разнообразните модели и условия за работа на асансьрите изискват различни подходи при 
монтажа на системите за аварийна комуникация използващи връзка през GSM мрежа. 

Интензивността  на сигнала на GSM операторите се различава както в рамките на населеното 
място, така и по различните етажи на асансьорните шахти, особенно в случаите, когато има и 
спирки на няколко етажа под земята. 

За решаване на този технически проблем могат да бъдат използвани няколко варианта на 
монтаж. 

 
Вариант 1. 
Прилага се при високо ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичния терминал се инсталира 

в кабината, а комуникационния контролер на покрива на асансьорната кабина. Възможно е леко 
подобряване на надеждността на връзката с избор на по-ефективна GSM антена. 
 

Вариант 2. 
Прилага се при ниско ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичният терминал се инсталира 

в кабината. Комуникационният контролер се монтира в горния край или върху асансьорната шахта, 
където се очаква наличието на по-добър GSM сигнал. Връзката между двата модула се осъществява 
чрез лентов кабел (флексир) по три от проводниците му. С помощта на адаптерите „8/4“ и „4/8“. 
 

Вариант 3. 
Прилага се при високо ниво на сигнала на GSM покритието. Акустичният терминал и комуника-

ционния контролер се инсталират в една кутия - в кабината. Това е по-евтин вариант, но има някои 
недостатъци. 
 

Вариант 4. 
Прилага се при много ниско ниво на сигнала на GSM покритието и/или спирки под земната 

повърхност. Акустичният терминал се инсталира в кабината, а комуникационния контролер на 
покрива на асансьорната кабина. Добавя се двупосочен антенен усилвател (бостер), който усилва 
полето на GSM сигнала. Така се подобряват и условията за работата на GSM апаратите на пътниците 
по време на престоя им в асансьора. 
 

Интензивността на GSM сигнала може да се оцени по телеметричната информация, която 
управляващите GSM апарати могат да „поискат“ (чрез SMS „?“) от TeraLiftControl. Отговорът е във 
формата: „sq=S“, където S - e число от 1 до 100%. Стабилна връзка може да се очаква от 
устройството при измерен сигнал над 17%. 
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА УСТРОЙСТВА ЗА АВАРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ 
TLC Monitor 

 

 

 

 

 
• Състои се от персонален компютър с ОС  Windows 7 или по нова, свързан с GSM модем 

TeraMod 02 и управляван от софтуер “TLC Monitor_sw”. 
 

• Служи за регистрация и периодичен контрол на средства за аварийна комуникация от типа 
TLC разположени по обекти с добро покритие с GSM сигнал. 

 

• Връзката на системата за контрол с наблюдаваните устройства се извършва чрез 
позвънявания, SMS или  GPRS съобщения. 

 

• Системата следи периодично подаваните рапорти от устройствата TLC като насочва 
вниманието на оператора при липса на рапорт. 

 

• Операторът е в състояние да предизвика тест на неотговорилото устройство, както и да спре 
или рестартира асансьора в който е монтирано. 
 

 


