
 
Централа за небалансирани ролетки 

 
CP.13-C 

 
Инструкции при инсталиране 

 
a) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на 

съществуващите стандарти. 
b) Изолирайте основните кабели (на мотора и на захранването) от контролните кабели (на 

бутоните, фотоклетките, радиото). 
c) Проверете отново всички връзки преди да подадете захранване към централата. 
d) Когато захраните централата, LED “PGM” трябва да светне. Ако не светне, проверете 

дали работят бушоните, както и наличието на 230Vac, 50Hz при терминали 1 и 2 (вход 
220Vac – внимавайте за фаза/неутрален). 

e) Ако няма да използвате бутон “СТОП”, трябва да го свържете на късо с “BYPASS” 
дип-суич №1. 

1) Натиснете бутон Пасо-Пасо или съответния бутон на дистанционния предавател; 
2) Вратата трябва да започне да се отваря 
f) Ако посоката на ротация на мотора не е правилната, разменете кабелите “ОТВАРЯ” – 

“ЗАТВАРЯ” на мотора, както и кабелите “FCA” – “FCC” на крайните изключватели. 
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Функции на Входове/Изходи 

 
(1,2)  INPUT 220VAC  Основно захранване на централата 230Vac, 50Hz 
     (внимавайте за фаза/неутрален) 
(3,4)  CORTESIA  Сервизна светлина (230Vac) 
(5,6)  LAMP220  Сигнална лампа (230Vac) 
(7,8)  Scale   Свободен контакт за реле, отчитащо времето на  
     стълбищните светлини 
(9,10)  ELS   Изход за захранването, електрическа ключалка 12Vac 
(11,12,13) CHIUDE/APRE/COM >>Вижте упътването на мотора за начина на свързване 
     на кабелите. 
(14,15)  24VAC   Допълнително захранване 
(16)  +V   Общ за всички контролни входове 
(17)  CHIUDE  Вход за бутон ЗАТВАРЯ (нормално отворен контакт) 
(18)  APRE   Вход за бутон ОТВАРЯ (нормално отворен контакт) 
(19)  P.P.   Вход за Пасо-Пасо (нормално отворен контакт) 
(20)  STOP   Вход за бутон СТОП (нормално затворен контакт) 
(21)  FTC   Вход за приемника на фотоклетките (нормално  
     затворен контакт) 
(22)  FCA   Вход за отварящия краен изключвател (нормално 
     затворен контакт) 
(23)  FCC   Вход за затварящия краен изключвател (нормално 
     затворен контакт) 
(24,25)  DAS   Вход за обезопасителна рамка* 
(26,27)  RX 2CH.  Контакт за втория канал на радиото (нормално  
     отворен контакт) 
(28,29)  ANT.   Вход, контакт с радиото 
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* Входът за обезопасителната рамка е вход с калибрирано съпротивление. 
Ако използвате резиситвна обезопасителна рамка, затворете джъмпер J1, който се намира 
близо до входа за обезопасителната рамка. 
Ако използвате механична обезопасителна рамка, отворете джъмпер J1, който се намира 
близо до входа за обезопасителната рамка. 
Ако няма да използвате никаква обезопасителна рамка, отворете джъмпер J1 и свържете на късо 
входа за обезопасителната рамка към специалния дип-суич (№5, виж инструкциите по-надолу) 
 
 
. 
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Функции на дип-суичове “SELECT” 
 
DSW1  Избира начина на работа на бутон Пасо-Пасо и на предавателя. 
  Off = oперация: “APRE” – “STOP” – “CHIUDE” (ОТВАРЯ – СТОП –  

ЗАТВАРЯ) 
  On = oперация: “APRE” – “CHIUDE” – “APRE” (ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ –  

ОТВАРЯ) 
DSW2  Позволява или забранява автоматичното затваряне “Тример ТСА”. 
  Off = забранява автоматичното затваряне. 
  On = позволява автоматичното затваряне. 
DSW3  Позволява или забранява функцията “жилищен блок”. 
  (след първото отваряне бутон Пасо-Пасо и предавателят не работят) 
  Off = забранява функция “жилищен блок”. 
  On = позволява функция “жилищен блок”. 
DSW4  Позволява или забранява преупредителната светлина. 
  Off = забранява предупредителната светлина. 
  On = позволява предупредителната светлина. 
DSW5  Оставяте го изключен (OFF). 
DSW6  Оставяте го изключен (OFF). 
DSW7  Оставяте го изключен (OFF). 
DSW8  Оставяте го изключен (OFF). 
Забележка: След промяна на позицията на който и да е от дип-суичовете се извършва едно 
движение преди да влезе в сила новата конфиурация. 
 

Функции на дип-суичове “BYPASS” 
 
Дип-суичове “BYPASS” позволяват да се свържат на късо нормално затворените входове, които 
няма да се използват. 
DSW1  Вход, СТОП. 
  Off = Вход позволен. 
  On = Вход забранен. 
DSW2  Вход, FTC. 
  Off = Вход позволен. 
  On = Вход забранен. 
DSW3  Вход, FCA. 
  Off = Вход позволен. 
  On = Вход забранен. 
DSW4  Вход, FCC. 
  Off = Вход позволен. 
  On = Вход забранен. 
DSW5  Вход, обезопасителна рамка. 
  Off = обезопасителна рамка активирана. 
  On = без обезопасителна рамка (Отворете джъмпер J1). 
DSW6  Не се свързва. 
 

Функции на тримерите 
 
TCA  Регулира времето на автоматичното затваряне, когато то е позволено чрез  
  поставянето на дип-суич №2 на позиция ON. 
  Времето варира от 1 сек. до 250 сек. 
  Минималното време се получава, когато тримерът се завърти докрай по посока,  
  обратна на часовниковата стрелка. 
TL  Регулира работното време на автоматичното задвижване. Ако крайният  
  изключвател се повреди, се намесва софтуерната защита след изтичането на  
  това време. (Прибавете около 4 сек. към времето на действителния замах на  
  автоматичното задвижване.) 
  Времето варира от 1сек. до 125 сек. Минималното време се получава, когато  

тримерът се завърти докрай по посока, обратна на часовниковата стрелка. 
POWER Не е свързан. 
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