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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
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Контролен блок BRAIN 
 

Електронният контролен блок BRAIN може да бъде използван за командване на 1 
или 2 мотора за 220 V ac, с мощност не повече от 500 W + 500 W. 

 
ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да спазват приетите 
норми. 

2) Входните захранвания с различни напрежения трябва да бъдат физически 
разделени, или да бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация най-
малко 1 мм. 

3) Захранващите проводници трябва да бъдат закрепени с допълнителна  
скоба, близо до клемореда. 

4) Проверете всички свързвания още веднъж преди включване на захранването. 
5) Неизползваните нормално затворени (НЗ) входове трябва да бъдат замостени. 
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ФУНКЦИИ ВХОД/ИЗХОД 

BRAIN 24  Контролен блок 
Клема № Функция Описание 

1-2-3 220v 50Hz Вход, монофазно захранване 230 Vас/50 Hz  
(1-земя, 2-фаза; 3- нула). 

4-5-6 Мotor 1 Свързване, 230 Vас монофазен мотор: 
4-Движение ; 5-Общ; 6-Движение 

7-8-9 Мotor 2 Свързване, 230 Vас монофазен мотор: 
7-Движение ; 8-Общ; 9-Движение 

10-11 Lamp Мигаща светлина 220 Vac 40W max 
12-13 TLS Нормално отворен сух контакт.  Използва се за външно осветление 

Зависи от параметър PAR tLS - Време за допълнително осветление 
14-15 24 V AC Захранване на фотоклетки, изход 24vac/0.5A макс. 
16-17 Lock Електрическа ключалка, изход 12vdc 10w (5 сек.) (кл16= минус, кл17=плюс) 
18-19 SCA Нормално отворен сух контакт. Клемите окъсяват при отворена врата 
20-21 DAS Вход от защитна гума - предпазен ръб 

Резистентен ръб: затворен джъмпер “DAS”. 
Механичен ръб: отворен джъмпер “DAS”. 
При отваряне спира движението на вратата. 
При затваряне обръща движението на вратата за около 3 сек  
Ако не се използва: джъмпер “DAS” е отворен, мост между клеми 20-21. 

22 SWO 1 Краен изключвател, Отворено, мотор 1, вход (нормално затворен) 
23 SWC 1 Краен изключвател, Затворено, мотор 1, вход (нормално затворен) 
24 SWO 2 Краен изключвател, Отворено, мотор 2, вход (нормално затворен) 
25 SWC 2 Краен изключвател, Затворено, мотор 2, вход (нормално затворен) 

26-27 COM Общ за крайни изключватели и всички входни бутони 
28 P.P. Бутон стъпка-по-стъпка Вход (Нормално отворен) 
29 PED Бутон за пешеходци, вход, (Нормално отворен) 
30 OPEN Бутон Отвори, вход, (Нормално отворен) 
31 CLOSE Бутон Затвори, вход, (Нормално отворен) 
32 PHOT O Фотоклетка само при отваряне , вход (нормално затворен) 
33 PHOT C Фотоклетка само при затваряне, вход (нормално затворен) 
34 STOP Бутон Стоп, вход, (Нормално затворен) 

35-36 Antenna Свързване към  вътрешната платка на приемника (35-оплетка; 36-жило) 
32-33 RX 2ch Изход, от 2-ри радио канал, ако е монтиран двуканален приемник. 

(Нормално отворен) 
J3 Radio Куплунг за радио приемник  
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Програмиране 
Програмирането на различни функции на контролният блок се осъществява с 

използване на LCD дисплея на контролният блок и задаване на желаните стойности в 
програмното меню, описано по-долу. 

Параметрите на менюто ви позволяват да определите цифровата стойност за 
функция,  и същевременно и като регулиращ тример.   

Логическото меню ви позволява да активирате или деактивирате дадена функция, 
като същевременно я настройвате като дип-суич . 

Други специални функции следват параметрите и логиката на менютата и могат 
да се променят в зависимост от вида на контролният блок или изключената програма. 

 
За да стигнете до програмирането: 

1- Натиснете бутон PG, екранът отива на първото меню, Параметри “PAR”. 
2- С бутоните + или -  променяйте менютата  

(PAR>>LOG>>RADIO>>NMAN>>RES>> и от начало PAR….) 
3- Натиснете бутон PG, за да влезнете в съответното меню. 
4- С бутоните + или  - изберете желаната функция.  
5- Натиснете бутон PG, за да влезнете в съответната функция.  
6- С бутоните + или – променяйте стойностите. 
7- Натиснете бутон PG, за да запомните избраната стойност. 

На екрана изписва “PRG”, което означава, че програмирането е завършено. 
 

Бележки: 
Едновременно натискане на бутони < +> и  <-> : 

- в менюто Ви връща към предишното меню, без да запомните промените. 
- когато екранът е изключен, показва версията на софтуера. 

След  60 секунди, автоматично излиза от  програмиране и изключва екранът. 
 
PAR          Параметри 
МЕНЮ PAR Параметри Стойности 

мин-макс-
(заводска) 

tcA Време за автоматично затваряне.  
Валидно е само ако е разрешено авт.затваряне: LOG “TCA”=ON.  
В края на зададеното време започва затваряне. 

1-240-(40s) 

tП1 Време за работа на мотор 1.  
Трябва да е около 4 сек. по-дълго от реалното време на движение 

5-180-(24s) 

tП2 Време за работа на мотор 2.  
Трябва да е около 4 сек. по-дълго от реалното време на движение 

5-180-(24s) 

tРEd Време за отваряне на мотор 1 при команда Пешеходец 
Команда на вход PED – клема 29 

5-180-(10s) 

РП1 Мощност на мотор 1 * 1-99-(40%) 
РП2 Мощност на мотор 2 * 1-99-(40%) 
tdПo Време за закъснение при Отваряне.  

Закъснение на мотор 2 спрямо мотор 1. 
0-15-(2s) 

tdПc Време за закъснение при Затваряне. 
Закъснение на мотор 1 спрямо мотор 2. 

0-40-(3s) 

tLS  Време за допълнително осветление 
При всяка маневра задейства контакта между клеми 12 и 13.  

1-240-(60s) 

tLoc  Време за активиране на ел. ключалка.  
Ако не се използва електрическа ключалка, поставете на 0 

0-5-(3s) 

tSП2 Време за бавен ход на мотор 1 * 1-30-(7s) 
tSП2 Време за бавен ход на мотор 2 * 1-30-(7s) 
PSL1 Мощност на мотор 1 по време на бавния ход * 1-99-(70%) 
PSL2 Мощност на мотор 2 по време на бавния ход * 1-99-(70%) 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неточното настройване на тези параметри може да доведе до 
опасност. Изпълнявайте в съответствие с действащите разпоредби. 
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LOG  Логически функции 
Заводски настройки: 

Автоматично затваряне. Разрешено.  
Бавен ход  Забранен  
бутон “P.P.” Отваря >СТОП> Затваря > СТОП 
Прилепване  Разрешено  

МЕНЮ LOG         ФУНКЦИЯ Стойност 
(заводска)  

tcA Автоматично затваряне. 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(ON) 

1bL Пълно отваряне. Дистанционното или вход P.P не спират отварянето. 
On : Разрешено. 
Off: Забранено 

(OFF) 

ScL Бързо затваряне. След задействане на фотоклетките автоматичното 
затваряне се намалява на 3 сек. Активизира се само при TCA:ON 
On : Разрешено.  
Off: Забранено. 

(OFF) 

SLd Бавен ход 
On : Разрешен. 
Off: Забранен. 

(OFF) 

PP Действие от бутон “P.P.” или дистанционното 
On : Отваря>Затваря>Отваря 
Off: Отваря >СТОП> Затваря > СТОП 

(OFF) 

PrE Предварителното мигане 3 сек. преди всяко движение 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(OFF) 

hAП Предварителен обратен ход. Преди всяко движение тръгва за 2 сек. в 
обратна посока за да улесни освобождаването на електроключалката. 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(OFF) 

bLc Прилепване Препоръчва се за хидравлични мотори за по-добро прилепване 
към стопера. 
На всеки 2 часа централата дозатваря вратата за 3 сек. 
On : Разрешено.  
Off: Забранено 

(OFF) 

SPn Старт с максимална мощност. При всяко движение тръгва за 2 сек. с 
максимална мощност. 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(ON) 

LtcA Мигане при автоматично затваряне. По време на изчакване за 
автоматично затваряне лампата мига. 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(OFF) 

cloc Вход OPEN Да се използва за свързване към таймер отваряне/затваряне 
през определено време 
On : Таймер 
Off: Отваря вратата 

(OFF) 

htr Постоянно натиснат бутон. OPEN/ CLOSE трябва да бъдат натиснати по 
време на цялата маневра. 
On : Постоянно натиснат  
Off: Импулс 

(OFF) 

ПLoc Тип електрическа ключалка 
On : Електро-магнитна ключалка, непрекъснато захранена с 12vac/0.5А max. 

Преди всяко отваряне захранването прекъсва захранването за времето, 
определено от параметъра PAR “tLoc”. 

Off: Електрическа ключалка с език, нормално без захранване. Преди всяко 
отваряне подава с 12vac за времето, определено от PAR “tLoc”. 

(OFF) 
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AUX  Допълнителни функции 
NMAN  Брой цикли  
МЕНЮ NMAN            ФУНКЦИЯ 
nПRn Брой цикли (отворено-затворено) изпълнени от автоматиката.  

Когато бутон <PG> e натиснат за първи път, той изписва първите 4 цифри,  
вторият път показва последните 4.  
Пример <PG>0012>>><PG>3456: ОБЩО 123 456 цикъла. 

 
RES   Заводски настройки 
МЕНЮ RES            ФУНКЦИЯ 
rES Нулиране на контролният блок. Изтрива всички параметри 

ВНИМАНИЕ: Връщане на контролният блок към заводските стойности.  
Когато бутон <PG> e натиснат за първи път се изписва RES, натискането му за 
втори път нулира контролният блок. 
БЕЛЕЖКА: Кодовете на предавателите не се изтриват от приемника 

 
 
 

Пример за програмиране: 
Нека да си представим че е необходимо да: 

- настроим време за автоматично затваряне (ТСА) от 100 секунди 
- активизираме предварителното мигане на лампата 

Представянето на операциите е описано по-долу стъпка по стъпка: 
 
Стъпка   Натисни Екран БЕЛЕЖКИ 
1 

 
PRr Първо меню 

2 
 

tcR Първа функция на първото меню 

3 
 

040 Валидна стойност за избраната функция 

4  100 Настройване на желаната стойност с бутони <+> и<-> 
5 

 
PrG  Стойността е програмирана. 

   tcR Когато програмирането е извършено, екранът отива на 
настроената функция. 

6 

 

PRr Натиснете <+> и <–> едновременно, за да отидете в 
предишно меню. 

7 
 

LbG Второ меню 

8 
 

tcR Първа функция на второто меню 

9 
 

PrE Натиснете няколко пъти <–> за да изберете логика PRE. 

10 
 

off Валидна стойност за избраната функция 

11  on Настройване на желаната стойност с бутони + и - 
12 

 
PrG  Стойността е програмирана. 

  PrE Когато програмирането е извършено, екранът отива на 
настроената функция. 

13 + 
- 

PRr Натиснете <+> и <–> едновременно, за да отидете в 
предишно меню и напуснете програмирането или 
изчакайте 30 секунди. 
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ДИАГНОСТИКА 
В случай на неизправност при натискане на бутоните + или –, положението на всички 
входове ( крайни изключватели, контроли и предпазни) може да бъде показано на екран. 
Всеки елемент от екрана е свързан с даден вход. В случай на повреда, той свети в 
зависимост от показаната по-долу схема. 
 
 

SWO 1 Краен изключвател, Отворено, мотор 1 
SWC 1 Краен изключвател, Затворено, мотор 1 
SWO 2 Краен изключвател, Отворено, мотор 2 
SWC 2 Краен изключвател, Затворено, мотор 2 
PHOT Фотоклетка при отваряне и затваряне 
PHOT C Фотоклетка само при затваряне 
STOP Бутон Стоп 
OPEN Бутон Отвори 
CLOSE Бутон Затвори 
PED Бутон само мотор 1 
P.P. Бутон стъпка-по-стъпка 
DAS Контакт от чувствителен ръб (гума 

 

 
 
Нормално отворените входове са представени от вертикалните сегменти. Нормално 
затворените входове са представени от хоризонтални сегменти. 
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Например когато крилата 
са напълно затворени, 
екранът показва: 

моментът на импулс за
отваряне е даден: 

по време на фаза 
отваряне: 

с напълно отворени 
крила: 
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