
              
ЦЕНТРАЛА  за 24v двигател за охранителни ролетки  

CL.24 
 
 Централата  CL.24  може да се използва с двигатели не по-мощни от 250W. 
 
 
      ФУНКЦИИ  НА ВХОДОВЕТЕ/ИЗХОДИТЕ 
 
(1,2) Захранване на централата  230VAC   50 Hz. 
(3,4) Първичен намотка на трансформатор  230V. 
(5,6)  Вторичен намотка на трансформатор  24V. 
 
(7,8)  ANT. = Вход за антена на приемника  
(9,10) 2CH = контакт от 2-я канал  на приемника 
 
(11,12) Двигател  24VDC. 
(13,14) Вход за акумулатор 24V (“+” = вх.13, “-“ = вх.14) 
(15,16) Изход 24VDC (“+” = вх.15, “-“ = вх.16 ), за захранване на фотоклетки 
 
(17) +V = общ за всички управляващи  входове     
(18) FTC  = вход от фотоклетка     (нормално затворен) 
(19) FCA  = вход от краен изключвател –при ОТВОРЕНО (нормално затворен) 
(20) FCC  =  вход от краен изключвател –при ЗАТВОРЕНО (нормално 

затворен) 
(21) P.P.   = вход от импулс “стъпка по стъпка”   (нормално отворен) 
(22) APRE   = вход от импулс бутон  “отваряне”  (нормално отворен) 
(23) CHIUDE =  вход от импулс бутон“затваряне”  (нормално отворен) 
(24) M.APRE  =  вход от импулс бутон “отваряне”  за управление на 
(25) M.CHIUDE = вход от импулс бутон “затваряне” за управление  на   
 
 
               ФУНКЦИИ   НА  DIP-SWITCH “BYPASS” 
Чрез DIP-SWITCH “BYPASS” се деактивират нормално затворените входове, 
които няма да се използват. 
  DSW1 = за  вход от краен изключвател при ЗАТВОРЕНО - FCC 
                    Off входът се използва 
                    On входът не се използва 
  DSW2 = за вход от краен изключвател при ОТВОРЕНО - FCA 
                    Off входът се използва 
                    On входът не се използва 
  DSW3 = за вход от фотоклетка - FTC 
                    Off входът се използва 
                    On входът не се използва 
  DSW4 =  не се използва 
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ФУНКЦИИ   НА ТРИМЕР 
TL – Определя времето за максимална работа. Варира от 10сек. До 200 сек. 

Минимумът е при напълно завъртян тример по посока на часовниковата 
стрелка 
 
ФУНКЦИИ   НА  DIP-SWITCH “SELECT” 

  DSW1 = Избира начина на действие на бутон Пасо-Пасо или на дистанционното. 
 Off : последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ-СТОП 
 On : последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ 
  DSW2 = Позволява или забранява функцията “обслужващ човек”. 
 Off: Деактивирана функция “обслужващ човек”. 
 On: Активирана функция “обслужващ човек”. 
  Активират се само бутони ОТВАРЯ/ЗАТВАРЯ  

(APRE, CHIUDE, M.APRE, M.CHIUDE)  :  
Тези бутони трябва да се държат натиснати през цялото време, 
докато се звършва операцията. 

  DSW3 = Избира начина на сработване на входа “FTC” по време на отваряне 
 Off: По време на отварянето FTC(фотоклетките) нe действат. 

On: Временен стоп. По време на отварянето FTC(фотоклетките) работят.  
Ако открият препятствие, спират движението на вратата,  докато не 
бъде освободена фотоклетката. 

   DSW4 = Позволява или забранява функцията “жилищен блок” 
Off: Функция “Жилищен блок” забранена 

 On: Функция “Жилищен блок разрешена.  
Импулс, подаден от вход Р.Р. или от предавател няма ефект по време 
на отварянето на вратата (не я спира).                        

 
 

Съвети при инсталация: 
 

1) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват 
на действащите нормативни актове. 

2) Силовите проводници (мотор, захранване) да са разделени от 
управляващите (бутони, фотоклетки, радио). За избягване на взаимните 
влияния, да се предвидят две отделни гофрирани тръби. 

3) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
4) Да се проверят дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; 
5) Светодиодът “POWER” трябва да свети,  в противен случай проверете 

предпазителите и наличието на 220vac на клеми 1 и 2 
6) Ако входът  “Бутон СТОП” няма да се използва, да се свърже с мост с 

общия +V. 
7) В случаите, когато посоката на въртене на мотора е обърната, разменете 

местата на проводниците (клеми 11,12) към самия мотор и проводниците от 
крайните изключватели FCA – FCC. 
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