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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  

Работна температура                          -10 /+60 º C 
Време за работа                                    2 минути 
Изход за мотор                                      1 мотор 230 V ас 
Максимална мощност на мотора        300 W 
Степен на защита                                 IP 55 
Радиоприемник  вграден                    433.92 MHz 

 



КОНТРОЛЕН БЛОК CL.FWS 
 
1. ОПИСАНИЕ 
Контролният блок CL.FWS има 1 изход за управление на електро-механичен туболарен мотор за сенници или 
охранителни щори. 
Контролният блок има вградена функция за управление от слънчева светлина и за предпазване в случай на силен 
вятър или дъжд. 
 
2. АКСЕСОАРИ 
Контролният блок може да бъде оборудван със следните аксесоари: 
CL.W:    Датчик за вятър  
CL.WL:   Комбиниран датчик: вятър и светлина 
CL.WLR:   Комбиниран датчик: вятър, светлина и дъжд 
RR.FWS:   Радиоприемник, 433,92 MHz 
TO GO4WV: 4-канално дистанционно с ролинг код ( НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ TO GO2WV). 
 
3. ОКАБЕЛЯВАНЕ 

Клема Име Функция Описание 
1 L Фаза Захранване на централата 230 V ас 50 Hz - Фаза 
2 N Нула Захранване на централата 230 V ас 50 Hz - Нула 
    

3 M.Cl Затваряне Кабел към мотор 230 V ас - Затваряне 
4 M.Com Общ на Мотор Кабел към мотор - Общ 
5 M.Op Отваряне Кабел към мотор 230 V ас - Отваряне 
    

9 Cl Бутон Затваря Кабел от бутон  - Затваря     ( Използвайте НЕзадържащ  бутон ) 
10 Op Бутон Отваря Кабел от  бутон- Отваря       ( Използвайте НЕзадържащ  бутон ) 
11 Com Общ на Бутони Кабел от бутони - Общ 
    

14 a +12v Кабел от датчик - Дъжд - Захранване 
15 b Дъжд Кабел от датчик – Дъжд - Сигнал 
16 c Общ на Датчици Кабел от датчици – Общ  
17 d Вятър Кабел от датчик – Вятър - Сигнал 
18 e Слънце Кабел от датчик - Слънце- Сигнал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ФУНКЦИИ НА ДАТЧИЦИТЕ 
Ако към централата са свързани датчици, системата работи както следва: 
 
Датчик за вятър чрез TR2 се задава праг на сила на вятъра (виж разделът „ФУНКЦИИ НА ТРИМЕР”):  

Когато има аларма от силен вятър централата изпраща сигнал за затваряне.  
След премахване на алармата щората остава затворена още 8 минути. 
През това време тя не може да бъде задействана посредством бутон.  
Когато изтече това време, управлението се възстановява според SW 3.  

 
Датчик за дъжд:  

Когато има аларма от дъжд, централата изпраща сигнал за затваряне и  
След премахване на алармата щората остава затворена още 8 минути. 
През това време тя не може да бъде задействана посредством бутон.  

 
Датчик за слънце чрез TR1 се задава праг на осветеност (виж разделът „ФУНКЦИИ НА ТРИМЕР”):  

Когато осветеността стане по-висока от прага, централата изчаква 2 минути и отваря щората.  
Когато осветеността стане по-ниска от прага, централата изчаква 15 минути и затваря щората  

И двете стойности трябва да бъдат спазени през цялото време, необходимо за управление на движението. 
 
5. ФУНКЦИИ НА ТРИМЕР (TR1, TR2) 
Прагът на чувствителността на датчика за слънце се настройва чрез тример TR1. 
Прагът на чувствителността на датчика за вятър се настройва чрез тример TR2. 
 

 
 
6. ФУНКЦИИ НА ДИП СУИЧОВЕТЕ (SW) 
 
SW 1  Датчик за Слънце 
 OFF: Включен 
 ON : Изключен 
 
SW 2  Не се използва. 
 
SW 3  Действие на централата, когато спре алармата от вятър. 
 OFF: щората се връща в положението преди алармата. Ако е била отворена, тя ще се отвори отново. 

ON : щората остава затворена. За да я отворите отново, трябва да се подаде команда за отваряне. 
 
SW 4  Време за работа 

OFF: стандартна работа (отваряне след 1 минута, затваряне след 15 мин., време за работа: 2 мин.) 
ON: работа с времена за тест (при първи монтаж, всички функции се намаляват на няколко секунди) 
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7. РАБОТА 
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 на хода, натиснете бутонът, който е за движението в обратна посока. 
 
Работа с дистанционно  
Бутон 1 = ЗАТВАРЯНЕ / Бутон 3 = ОТВАРЯНЕ. Ако движението трябва да бъде спряно преди края на хода, 
натиснете бутонът, който е за движението в обратна посока. 
 
8. ПРОГРМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО (Бутон 1 = ЗАТВОРИ, Бутон 3 = ОТВОРИ) 
Дистанционно може да бъде програмирано чрез натискане на бутон PL2, докато светодиодът  L1 започва да мига, а 
зумерът издава непрекъснат звук за около 2 секунди. Когато зумерът спре, приемникът е готов за запомняне: 
натиснете бутон 1 на дистанционното два (2) или повече пъти в интервала от 5 секунди след спирането на зумера. 
След като кодът на дистанционното е запомнен в паметта, зумерът издава един бърз, прекъснат звук, а светодиодът  
L1 спира да мига 
За да запомните друго дистанционно в паметта на приемника, повторете изброените по-горе стъпки. 

 
 
Ако паметта е запълнена (най-много 6 дистанционни), когато искате да въведете кода на ново дистанционно, 
зумерът издава двутонален сигнал за грешка. Звукът ще се повтаря всеки път, когато контролен блок със запълнена 
памет бъде включен към захранване. 
 
9. Изтриване на ВСИЧКИ КОДОВЕ НА ДИСТАНЦИОННИ 
За да изтриете кодовете на всички дистанционни от паметта на контролния блок, натиснете бутон PL2 и го 
задръжте натиснат 10/15 секунди, докато не спре да мига червеният светодиод L2. 
 
10. Управление на  ДАТЧИКА за СЛЪНЦЕ чрез дистанционно  
За да изключите или нулирате работата на датчика за слънце, направете както следва:. 

- изключване на датчик: натиснете няколко пъти бутона на дистанционното за отваряне. Когато датчикът 
се изключи, щората ще извърши две движения. Червения светодиод угасва, а зеленият започва да мига за 
времето в което се изключва датчика. 

- включване на датчик: натиснете няколко пъти бутона на дистанционното за затваряне. Когато датчикът 
се изключи, щората ще извърши две движения.  Зеленият светодиод спира да мига. 

 
11. ПОКАЗАНИЯ НА СВЕТОДИОДИТЕ (L1 червен, L2 зелен) 
Зелен светодиод свети, червен НЕ свети: Тъмно е. Осветеността е под зададения праг. Щората ще се затвори след 
10 минути. 
 
Зелен светодиод НЕ свети, червен свети: Светло е. Осветеността е над зададения праг. Щората ще се отвори след 
10 минути. 
 
Червен светодиод мига: 
Задействана е аларма за вятър или дъжд. Щората ще се затвори.  Може да се отвори след 10 минути. 

ЗАТВОРИ 

ОТВОРИ 
 




