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ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Централи HELIOS са универсални уреди, пригодени за управление и контрола на тентите за слънце по един 

лесен и многофункционален начин, проектирани, за да задоволяват всяка потребност. Този продукт командва 
двигатели на ~230V до мощност 500W, снабдени с автоматични крайни изключватели с време на отваряне максимум 
3,5 мин. 
Кутията HELIOS използва инновационно декодиране на променящ се код: този избор я прави сигурна, лесно 
разпростираща се и нейното инсталиране е бързо и лесно разбираемо.  
Във всеки модул HELIOS е инсталирана една перманентна памет, която запомня до 1000 различни предавателя  
Логиката на HELIOS предлага възможността да управлява: 
–данните, получени от анемометъра  (код 12001710 – код 12001705 – код 12001712) върху скоростта на вятъра  
–  интензитета на светлината посредством сензора светлина (код 12001850 – код 12001712) 
–  предоставената информация от сензора дъжд (код 12001840) 
– позицията на частично отваряне на тендата. 
Тази централа позволява на HELIOS да отваря и/или затваря тендата за слънце по един напълно автоматичен начин, 
на базата на наличните атмосферните условия в този момент. 
 
 
 
2. Платка на централата 
 
 

 

Бутон за 
програмиране APPR 

 
Дип 
превключвател 

Червен светодиод  

 
 

– Аларма, Програмиране 

Жълт светодиод  
– ръчен режим 

Зелен светодиод  
– праг на външна 
светлина върху сензор 

Антена 

Приемник 

Скорос
т на 

вятъра 
Тример за регулиране 
прага за аларма от 
ветродатчика 



3. Клеморед на централата 

 
 
Клема Име    Функция        Цветове на кабели 

     от датчик CL.S или CL.H 
1. Com Botton   - Общ за бутони Отваря / Затваря 
2. Open Botton   - Бутон Отваря 
3. Close Botton   - Бутон Затваря 
4. Esp. Vento   - Връзка между няколко централи с общ датчик за вятър 
5. Esp. Vento   - Връзка между няколко централи с общ датчик за вятър 
6. I Vento   - Сигнал от датчик за вятър     – Зелен кабел 
7. +V Vento   - Захранване на датчик за вятър     – Бял кабел 
8. +V Luce/pioggia  - Захранване на датчик светлина/дъжд    – Червен кабел   
9. I Luce   - Сигнал от датчик светлина     – Жълт кабел 
10. I pioggia   - Сигнал от датчик дъжд  
11. Risservato   - Не се използва 
12. Close Mot   - Затваря към двигателя 
13. Com Mot   - Общ към двигателя 
14. Open Mot   - Отваря към двигателя 
15. Linea   - фаза 220v 
16. Neutro   - нула 220v 

 
ВНИМАНИЕ!!! 
Някои части на електрическата платка са подложени на опасни напрежения. Поради тази причина, инсталирането и 
програмирането на кутията трябва да бъде осъществено само от квалифицирани кадри.  
Да се предвиди употребата на един модул за безопасност,  който да осигури прекъсването на централата от 
захранване, за да се извършат ремонтите. 
Това би могло да бъде извършено, например, използвайки един двуполюсен автоматичен термозащитен нормален 
прекъсвач, пригоден за поглъщане на ток от инсталирания двигател.   
Да се използват нормални кабели за участъка мощност с едно подходящо сечение към абсорбирането на ток на 
инсталирания двигател. 
 
• Свържете бутони отвори и затвори (ако съществуват) към клеми 1,2,3, съобразявайки се със схемата и опитвайки 
се изрично да запазите една определена дистанция от кабелите с високо напрежение.  
• Свържете сензора вятър* (ако съществува) към клеми 6 и 7, обръщайки внимание на полярността. 
• Свържете сензора светлина (ако съществува)  към клеми 8 и 9, обръщайки внимание на полярността. 
• Свържете сензора дъжд (ако съществува)  към клеми 8 и 10, обръщайки внимание на полярността. 
За всички онези модули, които не биват инсталирани, не е необходимо да се правят мостчета към клемната 
кутия на централата.  



4 – КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ  
Централата HELIOS е снабдена с един контролен панел, с който е възможно да се наблюдава нейния статус на 
функциониране.Контролният панел е съставен от три светещи агента (светодиоди):  
 
• Червен диод  – когато е в режим “Програмиране” и режим “Аларма” 
• Жълт диод    – когато е в режим “Ръчно управление”. 
• Зелен диод    –  зависи от интензивността на светлината. 
 
С тези светлинни индикатори, може да се провери правилното функциониране на 
централата и да се индивидуализират възможностите на лошо функциониране. 
  Когато се подаде напрежение на централата, 3-те светодиода ще светнат за 1 
секунда и ще изгаснат.  

След няколко секунди, ако съществува сензор за светлинна интензивност, зеленият светодиод ще започне да 
мига по различен начин според интензитета на попадналата върху него светлина. Чрез този светодиод е възможно да 
се регулира чувствителността за автоматичен режим.  

В случай, че се появи условие за аларма (вятър или дъжд), червеният светодиод започва да свети за целия 
период на аларма (около 7 мин. от последната регистрация на аларма). Червения светодиод свети също и ако 
централата е в режим “Програмиране”. 

Жълтият светодиод обозначава функционирането на модула в режим “Ръчно управление” и според 
мигането му, може да се разбере, дали централата е ръчно, във фаза на отваряне или във фаза на затваряне (виж 
параграф 8.1). 
 
5 – ИЗПИТВАНЕ НА МОДУЛИТЕ   
Веднъж изпълнени всички свързвания е възможно да се направи едно бързо изпитване/тестване на модулите 
прикачени към централата. Ако зеленият светодиод присветва бързо (около 2 пъти в секунда) или остане изключен, 
разкачете кабел I на сензора светлина (клема 9), за да избегнете доминирането на същия над ръчните команди. 
   Първоначални действия: 

А. Подайте напрежение на централата. 
B. Натиснете бутон ОТВАРЯ и го освободете (от дистанционното или от механичния бутон) 
C. Тентата ще започне да се отваря. До десет секунди натиснете бутон ЗАТВАРЯ, за да спрете мотора на 
тентата (статус СТОП) 

5.1 Тестване на сензора дъжд  
• Сложете един добре намокрен плат върху повърхността на сензора  
• След няколко секунди, тентата ще започне да се затваря и червеният светодиод ще 

покаже светейки състояние на аларма.  
• Възможно да се излезе от алармата, натискайки за десетина секунди бутон APPR.Червения светодиод ще 

изгасне.  
5.2 Тестване на сензора за вятър 

• Подайте напрежение на централата. 
• Натиснете бутон ОТВАРЯ и го освободете (от дистанционното или от бутон) 
• Тентата ще започне да се отваря. До десет секунди натиснете бутон ЗАТВАРЯ, за да 

спрете мотора на тентата (статус СТОП) 
• Позиционирайте тримера (виж Стр.2) близо до минимума 
• Накарайте анемометъра да се върти бързо 
• След няколко секунди тентата ще започне да се затваря и червения светодиод ще светне показвайки 

състояние на аларма  
• Възможно да се излезе от алармата, натискайки за десетина секунди бутон APPR.Червения светодиод ще 

изгасне.   
5.3 Тестване на сензора светлина  
Ако за предишните тествания беше необходимо да се разкачи сензора светлина да се свърже 
отново кабел I на сензора светлина (клема 9)  
Да се наблюдава с внимание поведението на зеления светодиод наличен в централата 
откривайки или скривайки светлинния сензор с ръка.  
Заб. Следете функционирането на светлинния сензор само чрез зеления светодиод, а не от движението на тентата, 
тъй като то може да се случи също и след няколко минути от влизането в полето на отваряне и затваряне тента. 

• Осветете сензора за светлина. 
• Зеления светодиод ще започне да мига. (Интензитета трябва да превишава желания праг.) 
• Затъмнете сензора 
• Зеленият светодиод спира да свети. 

Заб.Централата се доставя със стандартни настройки при стабилна осветеност. Не са необходими настройки за 
правилното функциониране при повечето приложения. 



6 – ИЗБОР НА НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ   
6.1 Поведение на централата  
 
При автоматичен режим - Жълтият светодиод е тъмен: 

Когато подадете захранване на централата, тя счита че в състояние затворено.  
20 секунди след ярко осветяване на сензора за светлина (зеленият светодиод мига бързо), централата подава 

команда за отваряне. Ако зеленият светодиод мига бавно, това означава, че светлината не е достатъчна. 
По време на движението за отваряне, централата продължава да следи сензор за светлина, и ако се затъмни, 

тентата се затваря и централата остава в състояние на затваряне още 7 минути. (За да се избегне непрекъснато 
връщане напред - назад, ако е облачен ден)  

Ако желаете веднага да приеме команда от датчика за светлина, трябва от дистанционното да подадете 
команда за отворяне (централата ще премине в състояние STOP) и след няколко секунди ще се отвори от светлината. 
 
При ръчен режим – (виж. Раздел 8), - Жълтият светодиод е мига.  

Остава в това състояние докато не се  излезе от него. 
 
6.2 Избиране на функции  
Позиционирайки двойният превключвател (dip-switch) и модула на регулиране (trimmer) налични в централата 
(виж Сх.1 стр. 18), са възможни различни типове функциониране.  
Helios се разпространява със следните фабрични настройки: 
• Праг вятър на 30 Кm/h  
• Време отваряне на максимум (7 мин.) 
• Време затваряне на максимум (7 мин. от положение затворена тента) 
• dip1 и dip2 на off 

Свързвайки различни сензори (анемометри, сензор за светлинна интензивност, сензор дъжд), могат да се 
направят в последствие регулировки, някои, от които въздействайки директно върху платката, други, от 
дистанционния предавател на 12 канала. 
  Чрез Dip1 определя как ще се отвори тентата, ако се е затворила от аларма “силно наличие на 
вятър” от анемометъра и изтекли 7 мин. от последната проява над прага на сигурността: 

a) ON – автоматично отваряне след като алармата изчезне 
b) OFF – изчаква команда от бутон или дистанционно  

 
Заб: В ON централата ще изпълни последната команда. Така че ако тентата не е била напълно затворена, тя няма да 
се отвори отново.  
Заб.: При наличие на сензор светлина, командата, произведена от него, има приоритет пред статута на dip-switch 1. 
Следователно ако dip-switch 1 е OFF и има наличие на силна светлина (над прага за отваряне), тентата ще бъде 
отворена отново.  
 
Чрез dip2, е възможно да се избере действието на МЕХАНИЧНИТЕ БУТОНИ,  

а не на ДИСТАНЦИОННО: 
a) ON  - импулсно натискане на бутон отваряне (затваряне) напълно отваря/затваря 
b) OFF – има движение докато е постоянно натиснат бутон отваряне (затваряне)  

 
За всички централи HELIOS, споменатият по-горе праг на сигурност е поставен на една средна стойност на 

скоростта на вятъра, равнa на 30 Km/h. Тази скорост може да бъде променяна от 0 до 62 Km/h, чрез тримера, наличен 
върху платката, както е представено фигурата:  
 
 
 
 
 

 
В случай, в който е инсталиран сензор светлина, други регулации, като инсталиране на светлинната интензивност за 
автоматично отваряне на тентата и за частично отваряне, могат да бъдат извършени изключително от дистанционно 
серия B.RO T12, затова препращаме тези регулировка към параграф 9. 

N.B. Положението “отворена тента” е изпълнено само и единствено в случай че всички условия за поставени 
аларми са проверени. Наличието на аларми би затворило незабавно тентата и би блокирало всяека външна команда за 
7 мин.; по този начин тентата би останала затворена, в очакване на излизане от този статус. 

N.B. По време на инсталиране, за да се избегне изчакването на 7-те мин. на аларма всеки път, когато би се 
намесил някой от сензорите за сигурност, е възможно да се възстанови нормалното функциониране на централата, 
веднъж, след като тентата за централата се е затворила, натискайки бутончето APPR, налично в централата. 
 



7 – ОБУЧЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННО  
7.0 - Програмиране на дистанционно 
Необходимо е следното: 

1. Натиснете и отпуснете бутон APPR в централата. Червеният светодиод светва, ако не се натисне бутон до 
10 сек. Централата автоматично излиза от режим Програмиране. 

2. Натиснете един бутон на дистанционното; Червеният светодиод пресветва два пъти, ако дистанционното 
не е било запаметявано по-рано или един път, ако вече е запомняно. 

3. На другия бутон автоматично ще бъде присвоена командата затваряне. 
 
Централата HELIOS може да бъде командвана от всички дистанционни ROL 433 MHz с най-малко два бутона.  

В централата е налично едно бутонче, наречено бутонче за програмиране APPR: натискайки този бутон, се 
запалва червеният светодиод, който отбелязва функционирането на централа HELIOS в режим програмиране. На този 
етап, е достатъчно да се натисне желания бутон на дистанционното, имайки предвид, че натиснатият бутон ще 
изпълнява командата за отваряне, а на втория бутон автоматично ще се присвои на сигнал от дистанционното, ще 
бъде сигнализирано от две светвания на червения светодиод, ако използваното дистанционното не е било никога 
запаметявано или от само едно светване ако вече е програмирано.  
Да се има предвид, че централата остава в режим научаване за няколко десетки секунди, в очакване на сигнал от 
дистанционното; след този интервал от време, централата ще излезе от режим програмиране.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.3 – Изтриване на едно дистанционно 
От централата Helios може да се изтрие едно единствено дистанционно. Трябва да се влезе в режим програмиране 
натискайки бутон APPR, скрития бутон на дистанционното или пък да се натиснат едновременно бутона UP ▲  и 
DOWN ▼  за дистанционни с 12 канали. Режима на програмиране се индицира с червения светодиод. След това 
командата за изтриване, както следва: 

• За дистанционни с 2 или 4 бутона натиснете бутона отговарящ на първи канал 
Заб. Изтриването на дистанционно може да се изпълни само с дистанционното, което трябва да се изтрие. 
 
    7.4 – Изтриване на всички дистанционни и установяване на заводските настройки 

Стъпка1- Натиснете и освободете бутона за 
програмиране; червеният светодиод се включва и 
остава включен до запаметяване на 
дистанционното. 

Стъпка2- Натиснете един бутон на дистанционното;  
Червеният светодиод пресветва два пъти, ако дистанционното не 
е било запаметявано по-рано или един път ако вече е запомняно. 
На ляв бутон ● , ще бъде присвоена командата за отваряне. 
На другия- автоматично ще бъде присвоена командата затваряне. 

Възможно е във всеки момент да се възстановят заводските настройки на платката. Тази операция води до изтриване 
на всички запомнени дистанционни. За да се нулира платката е необходимо: 

1. Изключете захранването на централата. 
2. Дръжте натиснат бутон APPR. Подайте захранване. Отпуснете бутон APPR. Червеният светодиод за 

програмирането ще светне веднъж късо и веднъж дълго, след което ще изгасне. 

Светодиод програмиране 

След тази операция трябва да програмирате отново всички дистанционни и настройки. 
 



8 – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО  
8.0 Ръчен режим  1 

1.) Натиснете и отпуснете бутона за отваряне. 
2.) За стоп натиснете и отпуснете бутона за затваряне. 

Ако не натиснете бутон, тентата ще се отвори максимално и ще спре сама.  
3.)   Още едно натискане и отпускане на бутона за затваряне ще затвори тентата. 
 

С всички операции, които вече са обработени, тентата е готова да функционира нормално. На базата на типа 
използвано дистанционно и при зададено въвеждане във фазата на програмиране може да се използва 
дистанционното по различен начин за командване на тентата. При затворена (отворена) тента, натискайки бутон за 
отваряне (затваряне), тентата ще започне да слиза (да се изкачва). За да спрете движението на слизане (качване) 
трябва да натиснете бутона за обратното движение. Още едно успешно натискане на бутона, ще провокира 
обръщане/инверсия на движението.  

 Отваряне СТОП Затваряне 
 
Заб. Ако е инсталиран светлинен сензор, направената от него команда към централата,  има приоритет (с 
изключение на алармите) над всички команди. Ако няма светлина, тентата не може да бъде опъната освен ръчно (виж 
по-долу) и ако има много светлина (над прага за отваряне), не е възможно да доведете тентата в позиция на по-
затворена тента спрямо запомнената позиция.  
 
8.1 Ръчен режим  2 (управление чрез дистанционно при изключен автоматичен режим, ако е инсталиран 
светлинен сензор):  

 1.) Натиснете и отпуснете бутона за отваряне.  
 2.) Задъръжте натиснат бутон за отваряне или затваряне за 5 секунди и го отпуснете.  

Така централата влиза в ръчен режим и тентата ще остане отворена или затворена независимо от 
светлината. В ръчен режим жълтият светодиод мига. 

 3.) За спиране на движението натиснете и отпуснете бутона за обратно движение.  
 4.) Чрез едно кратко натискане (не продължително) ще излезете от ръчен режим в автоматичен 
 
Този режим може да бъде много полезен в случай, в които се желае тентата да остане отворена дори и при 

наличието на малко светлина (вечерно отваряне) или пък обратното, тентата да остане затворена също и при 
наличието на много светлина (дневно затваряне).  
 
По начина на светене на жълтия светодиод, може да разберете коя е била последната операция . 
Жълт светодиод: 

- ако мига бързо (2 пъти в секунда) = централата е в ръчен режим във фаза на отваряне на тентата 
- ако мига бавно (1 път на 2 секунди) = централата е в ръчен режим във фаза на затваряне на тентата 

 
Заб. Наличие на една аларма освен затваряне на тентата, блокира функционирането на дистанционните за 7 минути. 
Заб. След тези 7 мин. (Black-out), централата се връща в автоматичен режим. 
 
 



10. Свързване на датчик за вятър към няколко централи. 
 
Един датчик за вятър може да се свърже максимум към 5 централи. Виж схема 

 
Внимание: Съседството между централите не трябва да много малко за да не си влияят приемниците им 
 
Внимание: Максималното разстояние между централите е 1 метър. За по-големи разстояния се използва Multidriver 
(cod: 12001860) 
 
 



11. Възможни проблеми и решения 
Проблем Състояние Действие 

• Липса на напрежение • Подайте напрежение 1. При подаване на захранване и 
трите светодиода (червен, жълт, 
зелен) не светват за  1 сек. 

• Грешни връзки • Проверете връзките (стр.2) 

2. Червеният не светва, когато 
се натисне бутон APPR 

• Централата не работи • Проверете т.1 
• Смяна на централата 

• Дистанционното не е програмирано • Програмирайте (параграф 7) 
• Дистанционното не е съвместимо • Проверете тип 433MHz Beninca 
• Батерията е изтощена • Сменете батерията 

3. Бутоните на дистанционното 
нямат влияние върху централата 

• Централата не работи • Смяна на централата 
• Аларма от датчика за дъжд • Изчакайте 7 мин. след спиране на дъжда 

• Проверете правилното монтиране на датчика 
(напр. далеч от източник на влага) 

• Датчикът за дъжд е дефектен • Смяна на сензора 
• Аларма от датчика за вятър • Изчакайте 7 мин. след спиране на вятъра 

• Проверете правилното монтиране на датчика 
(напр. далеч от климатик) 
• Проверете прага на задействане (параграф 6.2) 

4. Червеният свети 

• Датчикът за вятър е дефектен • Смяна на сензора 
• Осветеността е малка (Зеленият не свети 
или мига бавно) 

• Отворете ръчно (чрез дистанционното)  (пар.8.1) 
• Проверете правилната инсталация на датчика за 
светлина (напр.далеч от предмет хвърлящ сянка) 
• Проверете прага на задействане (пар.9.2) 

• Моторът не функционира • Сменете мотора 
• Проверете т 1,2,3,4 

5. Тентата не се отваря 
автоматично 

• Централата не работи • Сменете централата 
• Осветеността е много голяма (Зеленият 
мига бързо) 

• Отворете ръчно (чрез дистанционното)  (пар.8.1) 
• Проверете правилната инсталация на датчика за 
светлина (напр.далеч от улично осветление, лампи) 
• Проверете прага на задействане (пар.9.2) 

• Моторът не функционира • Сменете мотора 
• Проверете т 1,2,3,4 

6. Тентата не се затваря 
автоматично 

• Централата не работи • Сменете централата 
• Има аларма от вятър или дъжд • Виж. т4. 
• Сензорът за светлина не е монтиран или е 
монтиран грешно 

• Проверете наличето на сензорите и връзките 

• Дистанционното не е от необходимия тип • 12 канално 433MHz 
• Не е избран правилния канал • Канал 7, 8, 9 (парагр. 9.1,9.2, 9.3) 

• Проверете т1,2,3,4 

7. Не може да се направят 
настройки с дистанционното 

• Централата не работи • Сменете централата 
• Грешна процедура (жълтият е тъмен) • Задръжте натиснат бутона за затваряне за 5 сек. 

• Има аларма от вятър или дъжд • Виж т.4 
• Моторът не функционира (жълтият 
свети) 

• Сменете мотора 
• Проверете т 1,2,3,4 

8. Тентата не се отваря в ръчен 
режим 

• Централата не работи • Сменете централата 
• Грешна процедура (жълтият е тъмен) • Задръжте натиснат бутона за затваряне за 5 сек. 

• Има аларма от вятър или дъжд • Виж т.4 
• Моторът не функционира (жълтият 
свети) 

• Сменете мотора 
• Проверете т 1,2,3,4 

9. Тентата не се затваря в ръчен 
режим 

• Централата не работи • Сменете централата 
• Червеният свети • Изчакайте 7 мин. след последната аларма. 
• Дип 1 е в Off • Поставете Дип 1 в позиция ON 
• Последното действие е било затваряне  • Последната команда трябва де е “Отваря” 
• Интензитета на светлината върху сензора 
е по-малка от минималния праг (праг за 
затваряне) 

• Отворете тентата в ръчен режим (чрез 
дистанционното) 

• Моторът не функционира • Сменете мотора 
• Проверете т 1,4,6,8 

10. След отпадане на аларма от 
вятър или дъжд тентата не се 
отваря отново 

• Централата не работи • Сменете централата 
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