
 
 

УПЪТВАНЕ 
 

ЗА НАСТРОЙКА НА ЦЕНТРАЛА С МИКРОПРОЦЕСОРНО  
 

УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛ  
 
 
 

CL.C 
 
 

за охранителни ролетки и щори 
 
 
 
Централата с микропроцесорно управление CL.C може да се използва за управление на мотори с 
максимална мощност 750 W. 
 

Първоначални процедури /задължителни/: 
 

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

b) Да се отделят силовите кабели (мотор, захранване) от управляващите(бутони, 
фотоклетки, радио); да се предвидят две отделни гофрирани тръби. 

c) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
d) Да се проверят дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; 
e) На входовете N.C. (нормално затворен), които няма да се използват, трябва да се сложи 

мост към +V (кр.8).  
Например: ако не се използват крайни изключватели, фотоклетки и бутони (т.е. ще се 

работи само с дистанционно) трябва да се свържат вх.8 с вх.9 с вх.10 с вх.11 и с вх.12. 
f) Настройте крайните изключватели на двигателя. 
 
g) Поставете ролетката в средно положение. 
h) Подайте захранване. 
i) Извършете “Изтриване на предаватели от паметта”. 
j) Извършете “Запомняне на нов предавател” (за активиране на Отваря / Затваря - PP). 
k) Дайте команда от предавателя. Двигателя трябва да започне да ОТВАРЯ. 

В случаите, когато посоката на въртене на мотора е обърната, е необходимо да се  
разменят проводниците “APRE” вх.4– “CHIUDE” вх.5 (“ОТВАРЯ” – “ЗАТВАРЯ”). 

 
l) Поставете ролетката в напълно затворено положение. 
m) Извършете “Програмиране на времето на работа”. ВНИМАНИЕ: Времето за работа 

трябва да е по-дълго от пълния ход на ролетката с 1 или 2сек. 
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Функции Входове/  Изходи 

 
(1,2) Вход 230VAC   = Захранване на централата 230 Vac 50 Hz 
      (Фаза=1,Нула=2) 
(3,4,5)  COM/APRE/CHIUDE = Към съответните изходи на мотора на 230 Vac 50 Hz; 
 (ОБЩ/ОТВАРЯ/ЗАТВАРЯ)   

задължително се свързва Земята (жълто/зелено) към корпуса на мотора; 
(6,7) OUT 24Vac    =Изход на помощно захранване 24 Vac (100mA max); 
(8) COM    =Общ за всички управляващи  входове; 
(9) FCC    = Вход за крайните изключватели при затваряне 

(контакт НЗ); 
(10) FCA    = Вход за крайните изключватели при отваряне 

 (контакт НЗ); 
(11) FTC    = Вход за приемника на фотоклетката 

(контакт НЗ); 
(12) STOP    =Вход за бутон за СТОП 

(контакт НЗ) 
 
(13) PP    =Вход за бутон за последователни команди  

пасо-пасо (контакт НО); 
(14)  APRE    =Вход за бутон ОТВАРЯ  (контакт НО); 
(15)  CHIUDE   =Вход за бутон ЗАТВАРЯ (контакт НО); 
(16,17) ANT    =Вход антена; 
(18,19) ELS    =Свободен Контакт за 2-я канал на  
 
Ако се инсталира Сигнална Лампа, то тя трябва да се свърже м/у клема М1 (Входа на Фазата) 
 клема М3 (Връзка към Общия на Мотора). 
Централата е окомплектована с вграден радиоприемник, който може дa приема радиокоманди  
от предаватели както с фиксиран код, така и с ролинг код  на честота 433 Mhz. 
За да се използва един предавател, първо той трябва да се запамети в приемника. Процедурата  
по запаметяване на предавателите е описана в последствие. Приемникът може да запомни до 14 
различни кода. 
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Функция на Дип-суичовете. 
 
DSW1  Начин на функциониране на входа Р.Р. и предавателя 
  Off: последователност ОТВАРЯ – СТОП – ЗАТВАРЯ – СТОП 
  On: последователност ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ – ОТВАРЯ 
 
 
DSW2:  Разрешава или забранява автоматичното затваряне 
  Off: Автоматичното затваряне забранено 
  On: Автоматичното затваряне разрешено 
 
DSW3: Функция “Жилищен блок”:  

Блокира входът Р.Р. и/ли предавателят докато се извършва отваряне.  
При завършено напълно отваряне, входът Р.Р. и/или предавателят могат да 
управляват затварянето. 

 Off: Функция “Жилищен блок” забранена 
 On: Функция “Жилищен блок разрешена 

 
DSW4: Функция “Предварително мигане”:  

сигналната лампа започва да мига 3 секунди  преди вратата да се задвижи. 
 Off: “Предварително мигане” забранено 
 On: “Предварително мигане” разрешено 
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Програмиране на централата 
Извършва се чрез натискане на Бутона MENU.  
 

Програмиране на времето на работа 
1. Поставете устройството в напълно затворено положение. 
2. Натиснете 1 пъти на бутона MENU 
3. Дръжте натиснат бутона PROG докато вратата напълно се отвори  
 

(ако двигателят не тръгне, може би са разменени проводници вх.4 и вх.5 (“ОТВАРЯ” – 
“ЗАТВАРЯ”) 
(ако не е свързан двигателя, дръжте натиснат бутона толкова време, колкото предполагате, че 
ще е пълния ход, напр. 15 сек.) 
 
Процедура: 
При натискане 1 път на Бутона MENU, светлинният индикатор PGM, който в режим извън 
програмиране мига, започва да свети с фиксирана светлина, което показва , че сме вече в режим 
на програмиране. 
Когато засветят едновременно светлинни индикатори PGM и TL (Първия и Втория светлинни 
индикатори от горе надолу), централата е готова да запамети времето за работа, след изтичането 
на което моторът спира даже и ако не е срещнал крайните изключватели. 
При натискането на бутон PROG, моторът започва да отваря и продължава да отваря през 
цялото време докато PROG се държи натиснат. Когато бутонът се освободи, моторът спира и 
Времето на Работа бива запаметено; след това централата излиза от режим на програмиране. 
Времето в секунди може да се изчисли от мигането на светлинен индикатор TL, който извършва 
едно мигане/сек. 
Максималното време на работа е 255 секунди (4 мин. и 15 сек.). При достигане на максималното 
време на работа, централата запомня тази стойност, даже и ако не е освободен бутон PROG. 
 

Въвеждане на времето за автоматично затваряне 
 1. Натиснете 2 пъти на бутона MENU 
 2. Дръжте натиснат бутона PROG толкова секунди, колкото искате да е времето, след 
което ще се извърши автоматичното затваряне. 
 
Процедура: 
При натискане 2 пъти на бутона MENU , се влиза в режим на програмиране на Времето за 
Автоматично Затваряне. 
Когато засветнат едновременно светлинни индикатори PGM и TCA (Първия и Третия светлинни 
индикатори от горе надолу) централата е готова да запамети Времето за Автоматично 
Затваряне. 
При натискане на бутон PROG, светлинният индикатор TCA започва да мига и продължава да 
мига през цялото време, докато бутон PROG се държи натиснат.Когато бутон PROG се 
освободи, светлинен индикатор TCA спира да мига и Времето за Автоматично Затваряне бива 
запомнено; след това централата излиза от режим на програмиране. Времето в секунди може да 
се изчисли от мигането на светлинен индикатор TСА, който извършва едно мигане/сек. 
Максималното Време за Автоматично затваряне е 255 секунди (4 мин. и 15 сек.). При достигане 
на максималното Време за Автоматично Затваряне, централата запомня тази стойност, даже и 
ако не е освободен бутон PROG. 
 

Изтриване на предаватели от паметта 
1. Натиснете 3 пъти на бутона MENU 

 2. Натиснете бутон PROG 
 
Процедура: 
При натискане 3 пъти на бутона MENU , се влиза в режим на изтриване на предаватели от 
паметта на централата. 
Когато засветнат едновременно светлинни индикатори PGM, TCA /RES и RX (първия, третия и 
четвъртия от горе надолу) централата е готова да изтрие предавателите от паметта си. 
При натискане на бутон PROG, светлинният индикатор TCA /RES  загасва и паметта започва да 
се изтрива; когато светлинен индикатор TCA /RES  започва да мига операцията е завършена. 
Ако продължи да се натиска бутон PROG, централата чака той да бъде освободен, за да 
продължи работата си; при освобождаването му централата се активира веднага. 
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Запомняне на нов предавател  
(за активиране на Отваря / Затваря - PP) 

 1. Натиснете 4 пъти на бутона MENU 
 2. Натиснете един бутон от предавателя 
 
Процедура: 
При натискане 4 пъти на бутона MENU , се влиза в режим на запомняне на нов предавател в 
паметта на централата. 
Когато засветнат едновременно светодиоди PGM, TL/CODE и RX (първия, втория и четвъртия 
от горе надолу) централата е готова да запомни нов код. Ако светлинни индикатори TL/CODE и 
RX светят последователно , означава, че паметта е пълна и не е възможно да се запомнят нови 
кодове. 
Ако в паметта има място, централата остава в очакване на сигнал от предавателя, като това се 
сигнализира с трите светлинни индикатора PGM, TL/CODE и RX PGM, (първия, втория и 
четвъртия от горе надолу) които светят едновременно с фиксирана светлина. При това 
положение натиснете един бутон от предавателя за започване на програмирането, светлинен 
индикатор TL/CODE мига последователно 5 пъти и това означава, че програмирането е 
завършило. Централата излиза автоматично от режим на програмиране.  
Ако не искате да натиснете бутон на предавателв натиснете бутона MENU и ще излезнете от 
режим на програмиране. 
 
 

Запомняне на нов предавател –канал 2 
(активиране на втория канал на приемника) 

 1. Натиснете 5 пъти на бутона MENU 
 2. Натиснете един бутон от предавателя 
 
Процедура: 
При натискане 5 пъти на бутона MENU , се влиза в режим на запомняне на нов предавател за 
активиране на втория канал на приемника. 
Когато засветнат едновременно всички светлинни индикатори (PGM, TL, TCA/RES и RX), 
централата е готова да запомни нов код. Ако светлинни индикатори TL/CODE и RX светят 
последователно означава, че паметта е пълна и не е възможно да се запомнят нови кодове. 
Ако в паметта има място, централата остава в очакване на сигнал от предавателя, като това се 
сигнализира с всичките светлинни индикатора PGM, TL, TCA/RES и RX,  които светят 
едновременно с фиксирана светлина. При това положение натиснете един бутон от 
предавателя за започване на програмирането, светлинен индикатор TL/CODE  мига 
последователно 5 пъти и това означава, че програмирането е завършило. Централата излиза 
автоматично от режим на програмиране. 
Ако не искате да натиснете бутон на предавателв натиснете бутона MENU и ще излезнете от 
режим на програмиране. 
 
N.B. Не е възможно да се използва един и същ бутон на предавателя за активиране на РР и 
втория канал на приемника. 



 
 
Примерно свързване с бтони “Отваря”, “Затваря”, дистанционно управление и 

без фотоклетки 
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