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Предпазители  F2 защита на трансформатор 100 mA 
F3 защита на двигател: 6.3A 
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Декларация в съответствие с директиви 2004/108/CE (EMC); 2006/95/CE (LVD) 

Производителят: AUTOMATISMI BENINCÀ SPA  

С адрес: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Италия Декларира, че продуктът:  

Блок за управление за 1 мотор: CELL.P 

Cъответства на изискванията на следните директиви на ЕС: 

• Директива 2004/108/CE на европейският парламент и съвет от 15 Декември 

2004, във връзка с хармонизиране на законодателствата на страните-членки относно 

електромагнитната съвместимост при отмяна на директива 89/336/CEE, за следните 

хармонизирани стандарти: 

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007. 

• Директива 2006/95/CE на европейският парламент и съвет от 12 Декември 

2006, във връзка с хармонизиране на законодателствата на страните-членки относно 

електрическите материали, предназначени за използване при определени граници на 

напрежение, за следните хармонизирани стандарти: 

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-
103:2003. 

as applicable: 

• Директива 1999/5/CE на европейският парламент и съвет от 9 Март 1999 във 

връзка с радиооборудване и съобщителни  устройства и взаимното признаване на 

тяхното съответствие, за следните хармонизирани стандарти: 

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-
3 V1.1.1 

(2000) + EN 60950-1 (2001)  
 
 
Бенинкà Луиджи, Управител.  

Сандриго, 02/11/2010. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 Захранване на контролния блок 230 Vac 

 Захранване 230 Vac 50/60 Hz  

 Изходно захранване 1 мотор 230 Vac 

 Максимална мощност на мотора 1000 W 

 Изход допълнителни аксесоари 24 Vac, 300 mA max. 

 Ниво на защита IP50 

 Работна температура -20°C / +50°C 

 Приемник 433.92 MHz, вграден 

  Ролинг, Фиксиран, ARC код 

 

Захранванията с различни напрежения трябва да бъдат 

физически разделени, или да бъдат съответно изолирани с 

допълнителна изолация от най-малко 1 мм. 

В близост до клемите, проводниците трябва да бъдат 

закрепени с допълнителни скоби. 

Прекъсвайте захранването по време на монтаж, поддръжка 

и поправка, преди да отворите капака и да докоснете части 

под напрежение 

Преди да включите захранването, проверете всички 

свързвания. 

Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени. 
Описанията и илюстрациите в настоящето ръководство не 
са задължителни. Като оставя непроменени основните 
характеристики на продукта, производителя си запазва 
правото да променя всякакви технически, конструктивни и 
търговски характеристики, без да променя тази инструкция. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Това указание е написано специално за ползване от 

квалифицирани монтажници. 

Тази информация не може да представлява интерес за 

крайния потребител. 

Запазете указанието за бъдещи нужди. 
Механикът трябва да предаде на клиента цялата информация 

относно работата степ бай степ, както и ръководство за 

работа на двигателя при повреда. 

За захранването трябва да бъде предвиден  един ключ с 

разстояние между контактите равно или по-малко от 3 мм. 

Убедете се, че системата има защита от претоварване, както 

и дефектно токова защита.  

Някои разположения при монтажа изискват крилото да бъде 

заземено, в съответствие с действащите разпоредби в 

страната където се монтира. 

Електрическият монтаж и оперативната логика трябва да 

съответстват на действащите правила. 



 

Блок за управление с микроконтролер тип CELL.P  

ФУНКЦИИ НА ВХОД / ИЗХОД  
 

Клеми Функция Описание 

1, 2, 3 Захранване Вход, 230VAC 50/60Hz  (1-Фаза/ 2-Нула/ GND-Земя) 

4, 5, 6 Motor Свързване към мотор: (MOT-движение/ COM-Общ/ MOT-движение) 

7 към 2 LAMP Изход, свързване към мигаща лампа: 230 Vac 40W. 

8-9 C Допълнителен кондензатор 

10  SWO Вход, Краен изключвател при ОТВАРЯНЕ (Нормално затворен контакт) 

11  SWC Вход, Краен изключвател при ЗАТВАРЯНЕ (Нормално затворен контакт) (виж. Dip.4) 

12 DAS/ PHOT Вход, свързване на предпазни устройства (виж. Dip.3 и джъмпер J4) 

- фотоклетки (Нормално затворен контакт) и джъмпер J4 отворен 

- резистентен предпазен ръб 8.2 Kom и джъмпер J4 затворен 

13 CLOSE Вход, бутон ЗАТВОРИ (Нормално отворен контакт) 

14 COM Общ за всички  управляващи входове. 

15 OPEN Вход, бутон ОТВОРИ или Стъпково (Нормално отворен контакт) (виж. Dip.5 и Dip.6) 

Бел.Възможно да свържете един таймер за почасово отваряне.  

(При затворен контакт-вратата винаги е отворена, При отворен контакт - нормална работа.) 

16, 17 24Vac Изход, 24Vac/ 300mA max-захранване на фотоклетки и др. 

18, 19 SCA Изход, Контакт при отворена врата . Сух контакт за свързване на индикаторна лампа и др. 

- Отворен контакт при затворена врата.  

- Мигаща светлина по време на движение.  

- Затворен контакт при отворена врата. 

20, 21 Antenna Антена на вградения приемник ( 20-Ant-Сигнал,  21-Sheld-Оплетка) 

. 
ПРОВЕРКА НА СВЪРЗВАНИЯТА: 

1) Прекъснете захранването 
2) Деблокирайте вратата, придвижете я ръчно до средата на хода й и отново я блокирайте. 
3) Възстановете захранването. 
4) Подайте управляващ сигнал за отваряне между кл.14 и кл.15 (ОТВОРИ - COM). 
5) Вратата трябва да започне да се отваря.  

 Ако не, спрете мотора и разменете проводниците му за движение MOT (кл.4 и кл.6) и  

 проводниците от крайните изключватели (SWO/SWC) (кл.10 и кл.11),. 

6) Настройте времената и оперативните логики. 
 

ФУНКЦИИ НА ТРИМЕРИ: 
TW Задава максималното време за отваряне или затваряне (от 3 до 180 секунди). 
Трябва да бъде настроено около 4 секунди повече от действителния ход на вратата.  

TCA Задава времето за автоматичното затваряне (от 3 до 180 секунди) (виж. Dip.2). 
 

ФУНКЦИЯ НА ДИП СУИЧ 
 

Дип-суич Функция Описание 

Dip.1 TORQUE Работа или програмиране.  
Off: нормална работа 
On: програмиране настройка мощността. (виж. Раздел  за настройка мошността) 

Dip.2 TCA Автоматичното затваряне (тример TCA) 
Off: забранено. 
On: разрешено. 

Dip.3 DAS/ PHOT Режим на работа на фотоклетка вход DAS/PHOT (кл.12): 
Off: частично връщане (3s). 
On: цялостно отваряне  

Dip.4 SWC MODE Действие при краен изключвател за затваряне SWC (кл.11): 
Off: моторът спира веднага. 
On: моторът затваря още 2 секунди или докато бъде задействан предпазния ръб. 

Dip.5 BLI Режим на вход OPEN (кл.15): 
Off: Отваря или  Стъпково (в зависимост от DIP.6) 
On: Само Отваря; По време на затваряне - обръща движението и Отваря. 
                                По време на отваряне не функционира.  
 

Dip.6 OPEN / PP Режим на вход OPEN (кл.15) (само при Dип.5 Off) 
Off: Само Отвори. 
On: Стъпково със стоп:  Отвори > Стоп > Затвори > Стоп>…. 
 

 
РЕЖИМ при РЕМОНТ 

Когато всички дип суичове са в положение On, блокът за управление превключва на РЕМОНТЕН режим.  

Входовете от крайни изключватели (SWO, SWC) и от предпазни устройства (DAS / PHOT) не функционират. 

Бутоните OPEN или CLOSE трябва да бъдат натискани непрекъснато, за да има движение.   



Настройка МОЩНОСТТА на мотора  (Dip1:On; бутон P1) 

Когато DIP1 е On, с няколко мигания (от 1 до 4) на светодиод DL2 (зелен), следвани от 3-секунден интервал, платката отбелязва каква 

мощност е зададена. 

Максималната мощност се показва с постоянна светлина на светодиод DL2 (зелен). 
За да увеличите  мощността, натиснете P1. Светодиод DL2 (зелен) променя броя на миганията, за да отбележи избраната стойност за 
мощността. 
След като изберете мощността, преместете DIP 1 на Off, за да запомните настройката. 

БЕЛЕЖКА: при двигатели за ролетни врати, настройте мощността на максимум. 
  

Вграден приемник 
Централата е с вграден радио модул на честота 433.92 MHz. 
Тип на дистанционни ролинг и фиксиран код, или Разширен 128 битов ролинг (ARC). 
Записът на новите ARC ролинг код е аналогичн със стандартните HCS ролинг код, но със следните забележки: 

1. Дистанционни с нов и стар ролинг код не могат да едновременно да бъдат запомнени. 
2. Първото записано дистанционно определя типа на останалите. 
3. Дистанционно с фиксиран код може да се използва съвместно само със стар ролинг код. 
4. Ако искате да смените типа на използваните дистанционни, трябва да изтриете приемника. 

За да използвате дистанционните, техният код трябва да бъде запазен в паметта на приемника.  
Паметта може да побере 64 бр. различни кода (общо за управление и за ВТОРИ бутон). 

Кодовете на дистанционните се запомнят в памет тип EPROM (U2), която може да бъде извадена от блока за управление и ако това се 

налага да бъде поставена в друг блок за управление тип CELL.P или програматор Advantage. 

 
Бел.: Дистанционни не могат да бъдат запомнени по време на движение на вратата при отваряне или затваряне. 

 
Програмиране дистанционно за режим „управление с един бутон“ 

Функция на бутона: Отвори > Стоп > Затвори > Стоп>…. 
- Поставете Dip1=Off; Dip5=Off; Dip6=On; 
- Натиснете и отпуснете бутон P1 и 
- светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (1 бързо светване последвано от пауза). 
- В рамките на 10 секунди натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното 
- След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. 
 
 

Програмиране дистанционно за режим „управление с два бутона“ 
Функция на бутон1-Отвори; на бутон2-Затвори (по време на движение противоположния бутон е Стоп) 

- Поставете Dip1=Off; Dip5=Off; Dip6=Off; 
 
Запомняне на бутон1 Отваря.: 
- Натиснете и отпуснете бутон P1 и  
- светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (1 бързо светване последвано от пауза). 
- В рамките на 10 секунди натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното. 
- След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. 
 
Запомняне на бутон2 Затваря. : 
- Два пъти Натиснете и отпуснете бутон P1 и  
- светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (2 бързи светвания последвани от пауза). 
- В рамките на 10 секунди натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното. 
- След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. 
 
Бел.: 

В случай, че желаете да излезете от режим програмиране без да запомните дистанционно, задръжте натиснат бутон P1 докато светодиод  

DL1 (червен) започне да мига както е в работната ситуация (виж LED диагностиките по долу). 

 

 

Изтриване дистанционни от приемника, 
Задръжте натиснати бутоните P1 и P2 (двата светодиода DL1 (червен) и DL2 (зелен)  мигат бързо).  

След 10 секунди, когато започнат да светят с постоянна светлина, пуснете двата бутона.  

Когато светодиодите започнат да светят както е в работната ситуация, паметта на радиоприемника е изтрита напълно. 

 
 

СВЕТОДИОДИ / LED 

Светодиод DL1 (червен) показва състоянието на входовете: 

-  бавното мигане ( 2s свети, 2s тъмно)  – нормална работа; 
-  бързо мигане 1s свети, 1s тъмно)    – задействани фотоклетки и/или защитен ръб (кл.12 DAS/ PHOT);  

-  1 мигане    (1x 0.5s свети, 2s тъмно)  - задействан краен изключвател при отваряне (кл.10 SWO); 

-  2 мигания (2 x 0.5s свети, 2s тъмно)   - задействан краен изключвател при затваряне (кл.11 SWC);  

-  3 мигания (3 x 0.5s свети, 2s тъмно)  – едновременно натиснати бутони OPEN и CLOSE (кл.15 и кл.13). 

 

Светодиод DL2 (зелен) показва посоката на движение и положение на вратата: 

- 1 мигане    (1x 0.5s свети, 1s тъмно)   – при ОТВАРЯНЕ;     
- 2 мигания (2x 0.5s свети, 1s тъмно)    – при ЗАТВАРЯНЕ 
- постоянно свети     – Вратата е спряла в режим без автоматично затваряне (TCA) 
- много бързо мигане (0.5s свети, 0.5s тъмно)  – Вратата е отворена в режим с автоматично затваряне (TCA) 
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