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EC декларация за съответствие 

Производител: Automatismi Benincà SpA. 
Адрес: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia 

Долуподписания декларирам, че блокът за 
управление BRAINY. 
Отговаря на следните положения: 
Директива за EMC: 89/336/CCE, 93/68/CEE 
Нисковолтова директива: 73/23/CEE, 93/68/CEE 

Бенинка Луиджи, Управител. 
Сандриго, 12/12/2010. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Това ръководство е написано специално за употреба от 
квалифицирани монтажници. 
Нищо от тази информация може да послужи на крайни 
потребители. 
Запазете ръководството за бъдеща употреба. 
Механикът трябва да снабди оператора с цялата 
информация свързана с функцията степ-бай-степ, 
ръководството и действие при авария, и да даде упътване на 
крайния клиент. 
         Предвидете монтирането на един многополюсен ключ с 
разстояние между контактите равно, или по-голямо от 3 мм в 
захранващата верига. 
Убедете се че електрическата система има диференциален 
прекъсвач и максимално токова защита. 
Някои видове инсталации изискват съединяването на  
прекъсвача да бъде свързано с проводящата маса на 
земята, в съответствие с действащите наредби. 
Електрическата инсталация и оперативната логика трябва 
да съответстват на действащите правила. 

• 

Захранванията с различно напрежение трябва да бъдат 
физически разделени, или изолирани съответно с 
допълнителна изолация от най-малко 1 мм. Проверете 
отново всички свързвания преди включване на 
захранването. 
Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени. 
Закрепете допълнително захранващите кабели в близост до 
клемореда. 
По време на монтаж, поддръжка и поправка, прекъснете 
захранването преди да отворите капака за достъп до 
електрически части. 
Проверете отново всички връзки преди да включите 
захранването. 
Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени. 
Оставяйки основните характеристики на продуктът 
непроменени, производителят си запазва правото да 
модифицира същият от техническа, дизайнерска или 
търговска гледна точка, без това да е задължително 
отразено в настоящето указание. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Основно захранване 

Изход, мотор 

Максимална мощност на мотор 

Изход, захранване на аксесоари 

Ниво на защита 

230 VAC 50/60 Hz  

1 или 2 мотора, 230Vac 

600W + 600W 

24Vac, max 1A 

IP54 

-20°C / +60°C 

433,92 MHz, вграден и кофигурируем 

64 

Работна температура 

Радиоприемник 

Капацитет на паметта, кодове 
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БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ BRAINY  

ВХОД/ИЗХОД ФУНКЦИИ 

N° Terminals 

1-2-3 

4-5-6 

7-8-9 

10-11 

12-13 

14-15 

16-17 

18-19 

20-21 

22 

23 

24 

25 

26-27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35-36 

37-38 

J3 

Функция 

Захранване 

Мотор 1 

Мотор 2 

Мигаща лампа 

TLS 

24 Vac 

Lock 12Vdc 

AUX1 

ПРЕДПАЗЕН РЪБ 

SWO-M1 

SWC-M1 

SWO-M2 

SWC-M2 

COM 

Степ-бай-степ 

PED 

ОТВОРЕН 

ЗАТВОРИ 

PHOT 

PHOT ЗАТВОРИ 

СТОП 

Antenna 

AUX2 

Radio 

Описание 

Вход 230Vac 50Hz (1-Земя / 2-Фаза / 3-Нула) 

Свързване на мотор 1: (4-старт / 5-общ / 6-старт) 

Свързване на мотор 2: (7-старт / 8-общ / 9-старт) 

Свързване на мигаща лампа 230Vac 40W максимално 

N.O. контакт за сервизна лампа, таймер и др. 
Времето за регулиране се настройва от параметър TLS 

Аксесоари захранване изход 24Vac/1A максимално 

Аксесоари захранване изход 12Vac/10W за ел. ключалка (16:0V, 17:+12V) 

Нормално отворен контакт, конфигурируем като SCA- светлина за отворена порта (зададен), тест за фотоклетка 

Вход, контакт  чувствителен ръб  
Съпротивителен ръб: “DAS” Джъмпер затворен 
Механичен ръб: “DAS” Джъмпер отворен 
Когато ръбът е задействан, движението на портала спира и се връща обратно за около 3 секунди. 

Вход за краен изключвател ОТВОРИ мотор 1 (НЗ контокт.) 

Вход за краен изключвател ЗАТВОРИ1 (НЗ контакт) 

Вход за краен изключвател ОТВОРИ мотор 2 (НЗ контакт) 

Вход за краен изключвател ЗАТВОРИ2 (НЗ контакт) 

Общ за краен изключвател и всички управляващи входове. 

Вход за бутон степ-бай-степ (НО контакт) 

Вход за пешеходен бутон (НО контакт) 

Вход за бутон ОТВОРИ (НО контакт), конфигурируем като контакт за часовник 

Вход за бутон ЗАТВОРИ (НО контакт) 

Активен вход за фотоклетки при отваряне и затваряне 

Активен вход за фотоклетки само при затваряне 

Бутон СТОП вход (НЗ контакт) 

Свързване на антена към платка на радиоприемник на куплунг (35-броня/36-сигнал). 

Нормално отворен контакт без напрежение. Конфигурируем като втори радиоканал (зададено) или 
SCA- LED за отворена врата. 

Куплунг за платка на радиоприемник. 

БЕЛЕЖКИ 

Предпазният ръб трябва да бъде свързан изключително към специалните входове 20/21. Може да се използват 2 вида ръбове: 
  Ако се използва съпротивителния ръб 8K2, затворете джъмпер “DAS”. 
  Ако се използва механичен ръб с НЗ контакт, отворете джъмпер “DAS”. 
  Ако ръбът не се използва, замостете клеми 20-21 и отворете джъмпер “DAS”. 

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ СВЪРЗВАНИЯТА: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Изключете захранване. 
Деблокирайте автоматиката и придвижете на ръка крилата приблизително до средата, и след това заключете отново автоматиката. 
Пуснете напрежението. 
Изпратете един управляващ сигнал степ-бай-степ от бутон или дистанционно. 
Крилата трябва да да започнат да отварят. 
В противен случай разменете проводниците на  мотора. (4<>6 за мотор M1, и 7<>9 за мотор M2) и на съответните крайни изключватели 
входове (22<>23 за мотор M1, и 24<>25 за мотор M2). 

ПРОГРАМИРАНЕ 

Програмирането на различните функции на блока за управление се извършва използвайки LCD дисплей на блока за управление и настройване на  
желаните стойности в програмиране на менютата, описано по-долу. 
Менюто на параметрите Ви позволява да задавате цифрова стойност на функция така, както се регулира с тример. 
Менюто на логиките ви дава възможнаст да активирате или деактивирате функция така, както се регулира с дип-суич. 
Други специални функции следват менютата на параметрите и логиките и може да варират в зависимост от вида на блока за управление или на 
съответния софтуер. 

ЗА ДОСТЪП ДО ПРОГРАМИРАНЕ 

1 –Натиснете бутона <PG>, дисплея отива на първото меню, параметри “PAR”. 
2 – С бутоните <+> или <->, изберете менюто което желаете. 
3-Натиснете бутона <PG>, дисплея показва първата налична функция в менюто. 
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4 - С бутоните <+> или <->, изберете функцията което желаете. 
5 -Натиснете бутона <PG>, дисплея показва стойността, която е зададена на избраната функция. 
6 - С бутоните <+> или <->, изберете стойността, която искате да зададете на тази функция. 
7 -Натиснете бутона <PG>, дисплея показва “PRG”, което означава, че програмирането е било завършено. 

БЕЛЕЖКИ 

Натискането на <-> когато дисплея е изключен, се възприема като импулс степ-бай-степ. 
Едновременно натискане на <+> и <-> извън функция на менюто, Ви разрешава да се върнете към предното меню, без да направите каквито 
и да са промени. 
Задръжте бутона <+> или бутона <-> за да ускорите увеличаването/намаляването на стойностите. 
След изчакване на време от 30 секунди, блока за управление приключва режима на програмиране и изключва дисплея. 

ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 

Таблиците по-долу описват наличните индивидуални функции в блока за управление. 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

Време за автоматично затваряне. Работи само с логика “TCA”=ON. 
В края на зададеното време, блока за управление подава команда за затваряне. 

Време за работа на мотор 1. Регулира максималната продължителност на отварянето и 
затварянето на мотора 1. 
Трябва да се настрои с 4 секунди повече от нормалното време за движение на 
автоматиката. 
Време за работа на мотор 2. Регулира максималната продължителност на отварянето и 
затварянето на мотора 2. 
Трябва да се настрои с 4 секунди повече от нормалното време за движение на 
автоматиката. 
Времето за работа за частично отваряне (пешеходно) се настройва на мотор 1. 
С ENC.: ON, стойността е процент от запомнения за отваряне, спрямо общия ход по време 
на самонастройката. 
ПРИ ENC.: OFF, стойността е процентът за отваряне при времето зададено с параметър 
TM1. 

Моментът приложен към мотор 1 при фаза за ОТВАРЯНЕ* е настроен. 

Моментът приложен към мотор 1при фаза за ЗАТВАРЯНЕ* е настроен 

Моментът приложен към мотор 2 при фаза за ОТВАРЯНЕ* е настроен. 

Моментът приложен към мотор 2при фаза за ЗАТВАРЯНЕ* е настроен 

Времезакъснение на мотор 2. 
Регулира времезакъснение на мотор 2 при отваряне в сравнение с мотор 1 

Времезакъснение на мотор 1 
Регулира времезакъснение на мотор 1 при затваряне в сравнение с мотор 2 

Време за задействане на контакт TLS. 
При всяка маневра, контакта затваря за зададеното време. 

Време за задействане на електрическа ключалка. 
Ако не се използва, нагласете параметъра на 0. 

Време за забавяне на мотор 1 
Регулира продължителността на фазата за забавяне на мотор 1 при отваряне и 
затваряне. 
Стойността се изчислява като процент от пространството, покривано при цялостното 
движение. 0= време за забавяне изключено. 
Време за забавяне на мотор 2 
Регулира продължителността на фазата за забавяне на мотор 2 при отваряне и 
затваряне. 
Стойността се изчислява като процент от пространството, покривано при цялостното 
движение. 0= време за забавяне изключено. 

Моментът приложен към мотор 1 при спиране във фаза отваряне е настроен * 

Моментът приложен към мотор 1 при спиране във фаза затваряне е настроен * 

Моментът приложен към мотор 2 при спиране във фаза отваряне е настроен * 

Моментът приложен към мотор 2 при спиране във фаза затваряне е настроен * 

 Стойности 
мин.-макс-(Зададено) БЕЛ. 

TCA 

TM1 

TM2 

TPed 

PMo1 

PMC1 

PMo2 

П
а

р
а

м
е

т
р

и
 

1-240-(40s) 

5-180-(24s) 

5-180-(24s) 

1-99-(50%) 

1-99-(40%) 

1-99-(40%) 

1-99-(40%) 

1-99-(40%) 

0-15-(2s) 

0-40-(3s) 

1-240-(60s) 

0-5-(3s) 

PMC2 

TDMo 

TDMC 

TLS 

TLOc 

TsM1 

TsM2 

Pso1 

PsC1 

Pso2 

PsC2 

0-99-(0%) 

0-99-(0%) 

1-99-(70%) 

1-99-(70%) 

1-99-(70%) 

1-99-(70%) 
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МЕНЮ 
П

а
р

а
м

е
т
р

и
 

ФУНКЦИЯ 

Праговата стойност за задействане на устройството против препятствие (Енкодер), по 
време на фазата с нормална скорост, е настроена.* 
0:Изкл.-1:минимална чувствителност - 99: максимална чувствителност 

Праговата стойност за задействане на устройството против препятствие (Енкодер), по 
време на спиране, е настроена *. 
0: Изкл.-1:минимална чувствителност - 99: максимална чувствителност 

Стойности 
мин.-макс-(Зададено) 
 

БЕЛ. 

SeaU 

SEAR 

0-99-(0%) 

0-99-(0%) 

** ВНИМАНИЕ: НЕПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА НА ТЕЗИ ПАРАМЕТРИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНОСТ. СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ С 
ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ! 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

Разрешава или забранява автоматично затваряне 
On: автоматично затваряне разрешено 
Off: автоматично затваряне забранено 

Разрешава или забранява пешеходна функция. 
Off: пешеходна функция забранено. 
On: пешеходна функция разрешено. Импулс степ-бай-степ от бутон или дистанционно не 
влияе при фазата на отваряне. 

Блокирането на функцията жилищен блок е разрешено или забранено. 
On: блокирането на функцията жилищен блок е разрешено. Сигналът Степ-бай-степ или 
сигнала от предавателя не влияят по време на отброяването на TCA. 
Off: блокирането на функцията жилищен блок е забранено. 

Разрешава или забранява бързо затваряне 
On: бързо затваряне разрешено. При отворен портал или по време на отваряне намесата 
на фотоклетката води до автоматично затваряне след 3 сек. Работи само при TCA:ON. 
Off: бързо затваряне забранено. 

Разрешава или забранява забавяне. 
On: Забавяне разрешено. 
Off: Забавяне изключено. 

Избира начина на работа на бутона  ”степ-бай-степ” и на дистанционното. 
On: Последователност: ОТВОРИ > ЗАТВОРИ > ОТВОРИ > 
Off: Последователност: ОТВОРИ > СТОП > ЗАТВОРИ > СТОП > 

Разрешава или забранява предварително мигане. 
On: Предварително мигане разрешено. Мигането започва 3 секунди преди мотора да 
тръгне. 
Off: Предварително мигане забранено. 
Разрешава или забранява функцията за обратен ход 
On: Функция разрешена. Преди всяко отваряне или затваряне, блокът за управление 
командва за 2 секунди движение в обратна посока, за да се улесни освобождаването на 
електрическата ключалка. 
Off: Функция забранена. 

Разрешава или забранява блокиране на функция поддръжка. 
Препоръчително за хидравлични мотори за да предпази крилото да остане допряно при 
блокиране на механичния стоп. 
On: Блокираща функция разрешена. На всеки 2 часа блока за управление задава 
команда за затваряне с продължителност около 3 секунди, за да запази крилата в допир. 
Off: Блокираща функция забранена. 

Разрешава или забранява функция начален натиск. 
On: Начален натиск разрешен. В началото на всяко движение, за 2 секунди моторът 
тръгва с максимална сила. 
Off: Начален натиск забранен. 

Избира начин на работа на мигащата лампа по време на  TCA 
On: Мигаща лампа включена по време на TCA 
Off: Мигаща лампа изключена по време на TCA 

Избира начин на работа вход ОТВОРИ  
On: вход ОТВОРИ с функция CLOCK (ЧАСОВНИК). 
За да се използва за свързване на таймер за отброяване на отваряне/затваряне. 
(Контакт ЗАТВОРЕН-портал отворен, Контакт отворен, нормална работа). 

 Стойности 
мин.-макс-(Зададено) 
 

БЕЛ. 

TCA 

IbL 

(ON) 

(OFF) 

IbCA (OFF) 

SCL 

Sld 

PP 

L
O

G
IC

 

(OFF) 

(OFF) 

(OFF) 

PRE 

HAM 

(OFF) 

(OFF) 

BLC (OFF) 

SPN 

LTCA 

CLOC 

(ON) 

(OFF) 

(OFF) 
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МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

Разрешава или забранява функция постоянно натискане. 
On: Работа с постоянно натискане. 
Бутоните ОТВОРИ/ЗАТВОРИ трябва да се държат натиснати докато крилото се движи. 
Off: Автоматична работа. 

Изчислението на оставащото работно време се активира или деактивира в случай на 
частични действия: 
On: Изчисляване на време за деактивиране. В случай на частични действия, работното 
време се нулира. Следващото действие рестартира за цялото време зададено от 
параметър TM1/TM2. 
Off: Изчисляване на активирано време. В случай на частични действия, работното време 
се 
Съхранява в паметта и след това се изваждат от стойността на параметритеTM1/TM2 в 
следващата операция. 

Избира начинът за работа с 1/2 мотора: 
On: само мотор (мотор 1) работи. Тази функция се използва в следните случаи: 
- за единичен мотор, да се свърже M1:4-5-6. 
- за два синхронизирани мотора (например летящо крило), да се свърже M1:4-5-6 и 
  M2:7-8-9. Трябва да регулирате параметрите отнасящи се за мотор 1, входовете за 
краен изключвател на M2 са неутрализирани (не са активни). 
Off: И двата мотора работят. 

Енкодерът е разрешен или забранен. Виж раздел “ ВИДОВЕ МОНТАЖИ” 
On: Енкодер разрешен – Датчикът за препятствие е активиран. 
Off: Енкодер забранен – Датчикът за препятствие е деактивиран. 

Програмируеми дистанционни са разрешени или забранени. 
On: Приемникът  разрешава само ролинг код дистанционни. 
Off: Приемникът  разрешава дистанционни с ролинг код и програмируеми (самообучаващи 
се и дип суич). 

Избира типа на използваната електрическа ключалка. 
On: Магнитна електрическа ключалка, нормално захранване на 12Vdc. 
Преди всяка операция по отваряне, захранването се прекъсва за времето зададено от 
параметъра  TLOC. 
Off: Електрическа ключалка с патрон, нормално не е захранена. 
Преди всяко отваряне се подава захранване 12Vdc за времето зададено от параметъра 
TLOC. 

Проверката за целостта на TRIAC е разрешена или забранена. 
On: задействана проверка: ако TRAC е повреден, мотора не стартира. 
Off: TRIAC не се проверява. 
Проверката на фотоклетки към вход PHOTO вход е разрешена или забранена. 
On: Проверката е разрешена. Ако проверката е отрицателна, не се извършва движение. 
Виж фиг.1 “PHOTO TEST”. 
Off: Проверката е забранена. 

Проверката на фотоклетки към вход PHOT C вход е разрешена или забранена. 
On: Проверката е разрешена. Ако проверката е отрицателна, не се извършва движение. 
Виж фиг.1 “PHOTO TEST”. 
Off: Проверката е забранена. 

On: Изход AUX2, е настроен като лампа при отворен портал. Виж фигура “SCA”. 
Лампата свети при отворен портал, мига бързо при затваряне, мига бавно при 
отваряне, загасва при затворен портал. 
Off: Изход AUX2 е настроен като втори радиоканал на вградения приемник. 

Функцията за натиск, при затваряне се задейства или не тази логика. При логика SLD 
само ON 
On: работата при затваряне се изпълнява с нормална скорост до последната секунда 
(спирането е забранено). По този начин се осигурява по-добро заключване на 
електрическата ключалка. 
Off: забранена функция. 

Автоматичното превключване е активирано/деактивирано в режим Service Man (Механик). 
On: Ако чувствителния ръб остава задействан за не по-малко от 10 секунди при отворен 
или затворен портал, блока за управление автоматично превключва на режим  Service 
man. 
Off: Забранена функция. 

Запомнянето на кодове на дистанционни от разстояние е разрешено или забранено 
(виж раздел. REMOTE LEARNING). 
On: Разрешено запомняне от разстояние 
Off: Забранено запомняне от разстояние. 

 Стойности 
мин.-макс-(Зададено) 
 

БЕЛ. 

htr (OFF) 

not (ON) 

1mot (OFF) 

ENC 

Cvar 

(ON) 

(OFF) 

L
O

G
IC

 

mloc (OFF) 

TRK 

TST1 

TST2 

2CH 

(OFF) 

(OFF) 

(OFF) 

(OFF) 

BB (OFF) 

Horm 

REM 
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(OFF) 

(ON) 



МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

С избирането на тази функция, приемника чака да бъде въведен код на дистанционно с функция степ-бай-степ (Push). 
Натиснете избрания бутон на дистанционното за тази функция. 
Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта на приемника и ще се изпише OK. 
Ако кодът е невалиден, ще се изпише съобщението Err. 

С избирането на тази функция, приемника чака да бъде въведен код на дистанционно за втори радиоканал (Push). 
Натиснете избрания бутон на дистанционното за тази функция. 
Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта на приемника и ще се изпише OK. 
Ако кодът е невалиден, ще се изпише съобщението Err. 

Когато е избрана тази функция, приемника очаква натискането бутон на дистанционно (Push) за да се прибави кода му 
към функция за пешеходно отваряне (виж параметър TPED). 
Натиснете избрания бутон на дистанционното за тази функция. 
Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта на приемника и ще се изпише OK. 
Ако кодът е невалиден, ще се изпише съобщението Err. 

С избирането на тази функция, приемника очаква натискането бутон на дистанционно (Push) което трябва да бъде 
изтрито от паметта. 
Ако кодът е валиден, ще бъде запомнен в паметта на приемника и ще се изпише OK. 
Ако кодът е невалиден, ще се изпише съобщението Err. 

Паметта на приемника е изтрита напълно. Изисква потвърждение за операцията. 
С избирането на тази функция, приемника очаква  бутона GPM да бъде натиснат отново (Push) за да потвърди 
операцията. 
В края на изтриването се изписва съобщение OK. 

PP 

2Ch 

R
A

D
IO

 

ped 

CLR 

RTR 

БЕЛЕЖКА: Кодовете на дистанционните са запомнени в една EPROM памет (фиг.1 -U11), която, ако се налага,  може да бъде 
преместена на нов  блок за управление. 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

Блокът за управление представя серии от движения за запомняне на хода на крилата. 
Първоначално и двете крила се затварят, след това, едното или и двете крила започват движения за отваряне и 
затваряне с различни скорости, на блока за управление се изписва OK. Ако тази операция не е сполучлива, се изписва 
съобщение ERR. След проверка на свързванията и за препятствия, повторете операцията. 

НУЛИРАНЕ на блока за управление. ВНИМАНИЕ!: Връща  блока за управление към фабричните настройки. 
Натискането на бутона <PG> за първи път води до мигане на буквите RES, второто натискане на бутона <PG>  
нулира блока за управление. 

Изписва  броя на целите цикли (отворено+затворено) извършени от автоматиката. 
Когато бутона <PG> се натисне за първи път, се изписват първите 4 цифри, вторият път показва последните 4.  
 Пример<PG> 0012 >>> <PG> 3456: прави 123.456 цикъла. 

Това съобщение разрешава да бъде изписан кода за достъп до програмиране на блока за управление. 
Един код с четири цифри и букви може да да се изпише, като използвате цифрите от 0 до 9 и буквите A-B-C-D-E-F. 
Зададената стойност е 0000 (четири нули) и показва липсата на защитен код за достъп. 
Докато кода се изписва, операцията може да бъде прекратена във всеки момент с едновременното натискане на 
бутоните + и –. 
След като бъде написана паролата, възможно е блока за управление да се настрои  чрез въвеждане и изваждане на 
режима за програмиране за около 10 минути, за да се разреши настройка и проверка. 
С подмяната на кода 0000 с някой друг код, защитата на блока за управление е разрешена, като по този начин се 
възпрепятства достъпа до каквото и да е друго меню. Ако е записан код за достъп, направете както следва: 
- Изберете менюто и натиснете OK. 
- изписва се кода 0000, дори и в случай, че е бил вписан код за достъп. 
- стойността на мигащите знаци може да бъде променена с бутони + и -. 
- Натиснете OK зада потвърдите мигащият символ, след това потвърдете следващия. 
- след изписването на четирите символа, се появява съобщение за потвърждение “CONF”. 
- след няколко секунди, се появява отново кода 0000 
- предишният запазен код за достъп трябва да бъде препотвърден, за да се предотвратят случайни вписвания. 
Ако кодът съответства на предишния, се появява съобщение за потвърждаване “OK”. 
Блока за управление автоматично напуска фазата на програмиране. За да получите отново достъп до менютата, 
трябва да бъде изписан кода за достъп. 
ВАЖНО: ЗАПИШЕТЕ СИ кода за достъп и ГО ПОСТАВЕТЕ НА СИГУРНО МЯСТО за бъдещи операции по поддръжка. 
За да премахнете кода от защитения блок за управление, достатъчно е да нулирате кода до 0000. 
АКО ЗАГУБИТЕ КОДА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЯЛОСТНО НУЛИРАНЕ НА 

БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ. 

auto 

RES 

NMAN 

code 
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СПИРАНЕ 
С логиките ENC=OFF, спирането е зададено чрез стойността на парметър TSM1/TSM2, отнасяща се до времето за работа TM1/TM2. Например: 
Ако мотор 1 работи през последните 20 секунди, а TM1=24 секунди и е зададеноTSM1=8, резултатът ще е 4 секунди спиране (20-(24-8). 

При логики ENC=ON, спирането се изчислява като процент от пространството, покривано по време на цялостната операция. 

ПРЕДПАЗИТЕЛИ 

F1: F6.3A (230VAC) / F10A (115VAC) – Защита на мотора 
F2: T315mA (230VAC) – T500mA (115VAC) – Защита на първичната намотка на трансформатора 

ЗАПОМНЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

Ако кодът на дистанционно е вече  запомнен в паметта на приемника, може да осъществите запомняне от разстояние (без достъп до блока за 
управление). 
ВАЖНО: Операцията трябва да бъде изпълнявана само когато портала се отваря, по време на  задъръжката TCA. 
Направете както следва: 

1. Натиснете скритият бутон на вече запомненият предавател/дистанционно. 
2. До 5 секунди натиснете бутонът, който задейства автоматиката на същото дистанционно. Светва мигаща светлина. 
3. До 10 секунди натиснете скритият бутон на новото дистанционно. 
4. До 5 секунди натиснете бутонът на новото дистанционно, което е избрано в т. 2. Мигащата светлина угасва. 
5. Приемникът запазва кодът на новото дистанционно и излиза веднага от режим на програмиране. 

ВИДОВЕ МОНТАЖ 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ И СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕНКОДЕР 
В този режим на работа, трябва да бъдат зададени логиките NOT=ON и ENC=ON.  
Започването на операцията по самонастройка е отбелязана в менюто AUTO. 
Стойността на всички моменти и стойностите TDMO/TDMC са зададени от блока за управление при завършване обучението на крилото. 
Енкодера действа като датчик за препятствие ако има препятствие. Неговата чувствителност се настройва от параметри SEAV и SEAR. 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ И без ЕНКОДЕР 
 
В този режим на работа, трябва да бъдат зададени логиките NOT=ON и ENC=OFF.  
Всички параметри трябва да бъдат зададени ръчно. В частност, стойностите на TM1/TM2 трябва да бъдат с няколко секунди повече от нормалното 
време за работа. 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА без ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ И СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕНКОДЕР 
Логиките NOT=OFF и ENC=ON трябва да бъдат зададени в този режим на работа. 
Започнете операцията по самонастройка, както е отвелязано в меню AUTO. 
При завършване на самообучението на крилата, стойностите на всички моменти и стойностите TDMO/TDMC са зададени от блока за управление. 
В този случай, енкодера действа не само като датчик за препятствие, но също изпълнява функцията стоп при наличие на крайни изключватели. 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА без ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ И без ЕНКОДЕР 
Логиките NOT=OFF и ENC=OFF трябва да бъдат зададени в този режим на работа. 
Всички параметри трябва да бъдат зададени ръчно. В частност, стойностите на TM1/TM2 трябва да бъдат с няколко секунди повече от нормалното 
време за работа. 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА 

Някои съобщения, които се изписват в случай на повреда, са описани по-долу: 

Enc1 

Enc2 

Amp1 

Amp2 

Err1 

Err2 

Err3 

Err4 

Err5 

Err6 

Err7 

Err8 
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Грешка, мотор 1 енкодер 

Грешка, мотор 2 енкодер 

Грешка, мотор 1 препятствие 

Грешка, мотор 2 препятствие 

Грешка, проверете веригата на мотор 1  

Грешка, проверете веригата на мотор 2  

Грешка, проверете задействано реле 

Грешка, проверете PHOTA фотоклетка 

Грешка, проверете PHOTC фотоклетка 

Грешка, задействан предпазен ръб (при самонастройка) 

Грешка, задействан стоп (при самонастройка) 

Грешка, задействан вход (при самонастройка) 

Проверете свързването на енкодера към мотор 1  

Проверете свързването на енкодера към мотор 2  

Проверете дали има препятствия  за движението на крилото с мотор 1  

Проверете дали има препятствия за движението на  крилото с мотор 2  

Проверете свързването към мотор 1 

Проверете свързването към мотор 2 

Поискайте помощ от техник 

Проверете свързвания, регулиране на фотоклетка PHOT A или наличие на 
препятствие. 

Проверете свързвания, регулиране на фотоклетка PHOT C или наличие на 
препятствие. 

По време на самонастройка, предпазният ръб е бил задействан. 

По време на самонастройка, входа СТОП е бил задействан. 

По време на самонастройка, входа Старт/Пешеходен/Отворен/Затвори е 
бил задействан. 



 

ДИАГНОСТИКИ 

В случай на повреда, чрез натискане на бутоните + или-, на екрана  могат да 

бъдат изобразени всички входове (крайни изключватели, контролни и предпазни 

уреди). Към всеки вход съответства един сегмент от екрана. В случай на повреда, 

той се включва в съответствие на схемата отдясно  

SWO-M1        SWO-M2 
            SWC-M1          SWC-M2 

P.P. 
PED ОТВОРИ ЗАТВОРИ 

ЗАТВОРИ 

PHOT-O      СТОП 
        PHOT-C DAS 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Ако продуктът трябва да бъде демонтиран, то той трябва да бъде третиран в съответствие с действащите норми и разпореждания 
относно разделното предаване и рециклиране на частите (метал, пластмаса, електрически кабели и др.). За тази операция е 
желателно да се обърнете към монтажната група или към специализирана фирма 


