
 

 

 

 

 

 

 

БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Инструкция за монтаж и настройка 

гр. София 1505, ул.”Оборище” № 102,  

тел. (00359) (2) 944 22 63;  944 22 36;  0878 44 22 36 

факс № 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Това указание е написано за използване от квалифицирани монтажници. 

Нищо от информацията в това указание не е предназначено за крайният потребител. 
Запазете това указание за по-нататъшна употреба 

Техникът трябва да снабди ползвателят с информация за работа степ-бай-степ, както и за действията в случай на 

повреда. 
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 прекъсвач против претоварване по ток. 
Някои указания за монтаж изискват заземяване на крилото, в съответствие с действащите правила. 

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. 

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 свързвания преди включване на захранването. 
Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени. 

Описанията и скиците/фигурите в това указание не са задължителни 

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 

Захранване на контролния блок        230 V аc  

Предпазител                                         2.5 А 

Работна температура                          -10 /+60 º C 

Време за работа                                    2 минути 

Захранване                                            1 мотор 230 V ас 

Максимална мощност на мотора        300 W 

Степен на защита                                 IP 56 

Радиоприемник  вграден                    433.92 MHz  

 

КОНТРОЛЕН БЛОК CL.ES.RR 

 

1. ОПИСАНИЕ 
Контролният блок CL.ES.RR е в състояние да управлява 1 електро-механичен 

туболарен мотор за сенници или охранителни щори. 

Контролният блок има вградена функция за предпазване в случай на внезапен 

пориви на вятъра. 

 

ЕС Декларация за съответствие 

Производител: Automatismi Beninca SpA 

Адрес: Via Capitello, 45 – 36066 Sandrigo (Vi) - Italia 

С настоящето декларираме, че:контролният блок  CL.ES.ER  съответства на 

следните нормативи: 

Директива за ЕМС: 89/336/ ССЕ, 93/68/CEE 

Нисковолтова Директива: 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ 

Бенинка Луиджи - Управител 



2. АКСЕСОАРИ 
Контролният блок може да бъде оборудван със следните аксесоари: 

CL.W  :  Датчик за вятър със скоба за закрепване 

T4WV-С :  4-канално дистанционно/предавател с ролинг код (НЕ 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ T2WV C). 

 

3. ОКАБЕЛЯВАНЕ 

Окабеляването, показано на фиг. 1 се описва по-долу: 

Клема № Функция Описание 

4-6 Фаза, Нула Захранване на контролният блок 230 V ас 50 Hz 

7,8,9 Управление 

на мотора  

Управлене  отваряне / затваряне на мотора 

- СОМ (9 : команда, общ 

- Ор (8)    : контакт ОТВОРИ 

- Cl (7)     : контакт ЗАТВОРИ 

Използвайте само бутони 

10,11 Датчик за 

вятър 

Обвързване на датчика за вятър : 

-а (10)   : датчици , общ  

- б (11)  : сигнал за вятър 

RADIO Вграден 

радио модул 

Работна честота 433.92 Mhz 

ANT Вградена 

антена 

Проводникова антена 

2,3,5 Свързване на 

мотора 

Контакти на мотора 

- СОМ (5) : мотор, общ 

- Ор (3)     : мотор ОТВОРИ 
- CL (2)     : мотор ЗАТВОРИ 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАТЧИК ЗА ВЯТЪР 
Ако датчикът за вятър е свързан към контролният блок, се постъпва както 

следва: 

Съединява се датчика за вятър (анемометъра) към предварително настроеният 

уред (виж схемата) и се задава желаната скорост на вятъра чрез използване на 

тримерът TR1 (виж разделът „ФУНКЦИИ НА ТРИМЕРА”). 

По време на целият период, когато има подадено предупреждение за вятър и в 

следващите 8 минути, щората не може да бъде задействана посредством бутон. 

Когато изтече това време, управлението се възстановява автоматично.  

 

5. ФУНКЦИИ НА ТРИМЕРА 

 

За да настроите скоростта на вятъра, изберете желаната скорост използвайки 

тримера TR1, както е показано на скицата 

 



 

6. РАБОТА 

За да управлявате моторът, използвайте автоматични бутони или бутони от 

стабилният тип. 

Работа с бутони: ако някой от бутоните бъде натиснат за 1 секунда, щората се 

задвижва в зададената посока, докато достигне края на хода си, зададен от 

крайния изключвател на мотора. Ако движението трябва да бъде спряно преди 

края, натиснете бутонът, който отговаря на движението в обратна посока. 

 

Работа на предавател / дистанционно: 

Бутон 1 = ЗАТВАРЯНЕ / Бутон 3 = ОТВАРЯНЕ. Ако ходът трябва да бъде 

спрян преди изтичане на времето, натиснете бутонът, който отговаря на 

движението в обратна посока. 

Приоритети за задействане: Ако едновременно са изпратени повече от един 

управляващи сигнали, например команда за вдигане на щората и 

предупреждение за вятър, приоритетите са следните: 

1-ви –датчика за вятър>>2-ри предавател / дистанционно или бутон  

 

7. НАСТРОЙКИ НА SW1 
Джакът на  SW1 настройва възможното повторно отваряне на щората след 

подадена аларма за вятър: 

 

 
 

8. НУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКА 

При първоначалният монтаж, след проверка нормалната работа на 

предупреждението за вятър, когато бъде достигната скоростта на вятъра, щората 

трябва да затвори. За да не изчаквате 8 минути, изключете и отново включете 

захранването на контролният блок.  

 

9. КАК ДА ПРОГРАМИРАТЕ ДИСТАНЦИОННО (максимално 14 

дистанционни) 

За да програмирате дистанционно, натиснете и пуснете бутон SP2: светодиодът  

L2 светва, а зумерът издава непрекъснат звук. Натиснете бутон 1 на 

дистанционното за около 4 секунди след спирането на зумера. Пуснете бутона 

на дистанционното и отново го натиснете за окоро 2 секунди: светодиодът  L2 

мига 3 пъти, а зумерът издава прекъснат звук. Сега кодът на дистанционното е 

запомнен в паметта на платката. 

Ако до 15 секунди не се чуе прекъснат звук, повторете стъпките изброени по-

горе. 

 

Джак SW1 отворен:  Когато спре предупреждението за вятър, щората се връща отново в 

оригиналното положение Ако щората е била отворена, тя ще се отвори отново 

Джак SW1 затворен:  Ако щората е била затворена, тя ще остане затворена, когато 

се подаде предупреждението за вятър. За да се отвори отново, трябва да бъде 

изпратен сигнал за отваряне 

 



 
 

9. КАК ДА ИЗТРИЕТЕ ЦЕНТРАЛНАТА ПАМЕТ 

 

За да изтриете кодовете на дистанционните от паметта на контролният блок, 

натиснете бутон SP2 и го задръжте натиснат за 10-15 секунди, докато червеният 

светодиод  L2 започне да мига. 

 

11. ПОКАЗАНИЯ НА СВЕТОДИОДИТЕ (L1, L2) 

 

Мигане на L2    
Задействане на алармата за вятър. Контролният блок изпраща сигнал за 

затваряне до всички мотори; те могат да започнат отваряне след 10 минути. 

 

ЗАТВОРИ 

ОТВОРИ 

 


