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Декларация за съвместимост 
 

Производител: Automatismi Benincà SрА. 
Адрес: Via Capitello, 45- 36066 Sandrigo (VI)- Italia 
 
Декларира, че: контролен блок СР.В24 

Отговаря на условията на Директивите СЕ: 
Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. 
Директива за ниско напрежение 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Това указание е написано за използване от специализирани 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 работата 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 съответно изолирани 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 контр.блок 
Основно захранване 
Изходящо захранване 
Изходяща мощност 
Захранване аксесоари 
Ниво на защита 
 
Работна температура 
Радиоприемник 
Приема предаватели рол. код 

В зависимост от модела 

Настройва се (ролинг код или фиксиран + ролинг код 
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CP.B24 КОНТРОЛЕН БЛОК 
 
ФУНКЦИИ  ВХОД / ИЗХОД 
 

Клеми Функция Описание 
M+/M- Мотор Мотор 24 Vdc 120 W максимум 
COM 
SWO 
SWC 

Крайни изключватели За бързо свързване на крайни изключватели 
COM - общ 
SWO - Вход, Краен изключвател ОТВОРЕНО (НЗ контакт) 
SWC- Вход, Краен изключвател ЗАТВОРЕНО (НЗ контакт) 

BAR/BAR Предпазна гума Контакт от чувствителен ръб (гума), вход 
- Съпротивителен ръб: ”DAS” джъмпер J1 затворен 
- Механичен ръб    : ”DAS” джъмпер J1 отворен 
Когато ръбът е активиран, движението спира и се връща за 
около 3 секунди. 
Ако не се използва: J1 да е отворен и мост между кл.Bar-кл.Bar 

PED Пешеходен Вход, бутон за пешеходци (НО контакт). Той контролира 
частичното отваряне на портала в зависимост с предварително 
зададената настройка от PAR:tPed 

PHOTA Фотоклетки отваря Вход, фотоклетката е активирана само при фаза ОТВАРЯНЕ. 
Ако се свързва фотоклетка трябва да се махне фабрично 
поставения мост. 

PHOT Фотоклетки Вход, фотоклетката е активирана при отваряне и затваряне. 
Ако се свързва фотоклетка трябва да се махне фабрично 
поставения мост. 

STOP СТОП Вход, бутон СТОП (НЗ контакт) 
Ако се свързва бутон Стоп трябва да се махне фабрично 
поставения мост. 

P.P. Степ-бай-степ Вход, бутон степ-бай-степ (НО контакт) 
+COM ОБЩ Общ за всички входове 
SHIELD/ANT Антена Свързване на антената към приемникът 

SHIELD – оплетка, ANT - жило 
FAST  
24 V 
SLOW  
0 V 

Вторична намотка 
трансформатор 

Входове за съединяване към вторичната намотка: 
FAST: Входове, свързване към вторичната намотка 
23V   : Захранване за аксесоари 
SLOW: Вход 15V, захранва моторът при спиране 
0V       : вход, 0V 

IICH 2-ри радио канал Изход, втори радио канал на вграденият приемник за 
управление на допълнителни устройства, НО сух контакт; 

+24- 24 v AC/DC Захранване на фотоклетки променливо 24 Vac, 0.5 А максимум 
ВНИМАНИЕ: в случай на монтаж на платка за зареждане 
СВ.24V, когато отпадне основното захранване на клемите ще 
излезе  24Vdc постоянно напрежение. Спазвайте + и – на 
фотоклетките. 

BLINK Мигаща лампа Свързване на мигаща лампа, 24 V dc, 15 W максимум 
SKA  НО, контакт свободен от захранване за контролиране на 

отворена врата, предупредителна светлина 
ENCODER Енкодер Сигнал от Енкодер за оборотите 
 

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ СВЪРЗВАНЕТО 
Преди да програмирате контролният блок, проверете дали моторът е свързан правилно: 

1) Прекъснете захранването 
2) Придвижете вратата на ръка приблизително до половината и пак я блокирайте. 
3) Включете захранването. 
4) Подайте команда степ-бай-степ през НО бутон, свързан временно към вход РР. 
5) Вратата трябва да започне да се отваря. 

Ако започне да се затваря, разменете проводниците от мотора (М+/М-), разменете и проводниците от крайните 
изключватели SWO и SWC и стартирайте самообучението на портала. 

6) Настройте самообучението на хода на вратата и прагът на задействане както е показано по-долу в 
меню АВТО. 
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Програмиране 
Програмирането на различни функции на контролният блок се осъществява с използване на LCD 

дисплея на контролният блок и задаване на желаните стойности в програмното меню, описано по-долу. 
Параметрите на менюто ви позволяват да определите цифровата стойност за функция,  и 

същевременно и като регулиращ тример.   
Логическото меню ви позволява да активирате или деактивирате дадена функция, като същевременно 

я настройвате като дип-суич . 
Други специални функции следват параметрите и логиката на менютата и могат да се променят в 

зависимост от вида на контролният блок или изключената програма. 
 
За да програмирате: 

1- Натиснете бутон PG, екранът отива на първото меню, Параметри “PAR”. 
2- С бутоните + или -  променяйте менютата  (PAR>>LOG >>NMAN>>RES>> и от начало PAR….) 
3- Натиснете бутон PG, за да влезнете в съответното меню. 
4- С бутоните + или  - изберете желаната функция.  
5- Натиснете бутон PG, за да влезнете в съответната функция.  
6- С бутоните + или – променяйте стойностите. 
7- Натиснете бутон PG, за да запомните избраната стойност. 

На екрана изписва “PRG”, което означава, че програмирането е завършено. 
 
Бутони: 

При тъмен екран: 
Едновременно натискане на бутони < +> и  <-> при тъмен екран показва жерсията на софтуера. 
Натискане на бутон + или – при тъмен екран показва състоянието на всички входове (крайни изключватели, 
бутони и защити). Виж ДИАГНОСТИКА. 
 В Менютата: 
Едновременно натискане на бутони < +> и  <-> в менюто Ви връща към предишното меню, без да запомните 
промените. 
Натиснете и задръжте бутон <+> или <->, за да ускорите увеличаването/ намаляването стойностите. 
Чрез бутон PG влизате в подменютата или потвърждавате стойността за запомняне. 
Ако  30 секунди не се използват бутоните, автоматично се излиза от  програмиране и се изключва екранът. 
 

Параметри, логика и Специални Функции 
Таблицата по-долу описва индивидуалните функции валидни в контролният блок. 
PAR          Параметри 
МЕНЮ PAR Параметри мин-макс-

(заводска) 
tcA Време за автоматично затваряне.  

Валидно е само ако е разрешено авт.затваряне: LOG: tcA=on  
В края на зададеното време започва затваряне. 

1-240-(40s) 

tPEd Разстояние при непълно отваряне.  
Валидно при сигнал на вход PED.(за пешеходец) 

20-250-
(50cm) 

tSП Разстояние при бавен ход.  
Разстоянието във фаза на бавен ход. При 0 = забранен бавен ход. 

0-250-(0cm) 

РПо Чувствителност на датчика по ток във фаза на отваряне.  * 
При нормалния ход. Ако е по-малка от необходимото, двигателят ще спре. 

1= голяма чувствителност – ще спира при малки препятствия,  
99= малка чувствителност. 

1-99-(40%) 

РПс Чувствителност на датчика по ток във фаза на затваряне.* 
При нормалния ход. Ако е по-малка от необходимото, двигателят ще спре. 

1= голяма чувствителност – ще спира при малки препятствия,  
99= малка чувствителност. 

1-99-(40%) 

PSo Чувствителност на датчика по ток във фаза на отваряне.  * 
При бавния ход. Ако е по-малка от необходимото, двигателят ще спре. 

1= голяма чувствителност – ще спира при малки препятствия,  
99= малка чувствителност. 

1-99-(40%) 

PSc Чувствителността на датчика по ток във фаза на затваряне.* 
При бавния ход. Ако е по-малка от необходимото, двигателят ще спре. 

1= голяма чувствителност – ще спира при малки препятствия,  
99= малка чувствителност. 

1-99-(40%) 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Стойността зависи от начина на движение на вратата – леко или тежко.  
При задаване на излишно високи стойности, движението ще спре при оказване на опасно голям 

натиск върху препятствието на пътя. 
Настройте в съответствие с действащите разпоредби. 
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LOG  Логически функции 
 

МЕНЮ LOG         ФУНКЦИЯ Стойност 
(заводска) 

tcA Автоматично затваряне. 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(ON) 

1bL Пълно отваряне. Дистанционното или вход P.P не спират отварянето. 
On : Разрешено. 
Off: Забранено 

(OFF) 

1bcA Стоп на автоматичното затваряне, входове Р.Р. и PED не спират автоматичното 
затваряне. 
On : Не спират. 
Off: Спират. 

(OFF) 

ScL Бързо затваряне. След задействане на фотоклетките автоматичното затваряне се 
намалява на 3 сек. Активизира се само при LOG: tcA=on 
On : Разрешено.  
Off: Забранено. 

(OFF) 

PP Действие от бутон “P.P.” или дистанционното 
On : Отваря>Затваря>Отваря 
Off: Отваря >СТОП> Затваря > СТОП 

(OFF) 

PrE Предварителното мигане 3 сек. на Lamp 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(OFF) 

htr 
 

Постоянно натиснат бутон. OPEN/ CLOSE трябва да бъдат натиснати по време 
на цялата маневра. Само при LOG: oPcL=on 
On : Постоянно натиснат  
Off: Импулс 

(OFF) 
 

SLd Бавен ход 
On : Разрешен. 
Off: Забранен. 

(OFF) 

LtcA Mигане при автоматично затваряне по време на tcA 
On : Разрешено.  
Off: Забранено 

(OFF) 

cloc 
 

Функция на входен бутон OPEN. Само при LOG: oPcL=on 
On : Таймер - използва за отваряне/затваряне през определено време 
(затворен контакт – отваря вратата, отворен контакт – нормална работа) 
Off: Само като бутон за отваряне на вратата 

(OFF) 
 

Enc Енкодер Стоп при забавяне на скоростта от пречки по пътя. 
On: Разрешен, спиране активирано 
Off: Забранен, спиране изключено 

(ON) 

cuAr Видове дистанционни. 
On : Само ролинг код 
Off:  Ролинг и програмируем код 

(OFF) 

trEL Проверка на релетата към двигателя. Ако някое от релета за ОТВОРЕНО и 
ЗАТВОРЕНО е повредено, моторът няма да се задейства и се изписва съобщение 
“ERR2”. 
On: С проверка.  
Off: Без проверка 

(OFF) 

SoFt Мек старт. Тръгването е с бавна скорост за 2 секунди и след това движението 
продължава с нормална скорост. 
On: С мек старт. 
Off: Без мек старт. 

(OFF) 

oPcL Функция на входове за бутони PP и PED 
On: PP е само Отваря, PED е само Затваря. 
Off: PP е Стъпково, PED е Пешеходен. 

(OFF) 
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RADIO   Дистанционно функции 
МЕНЮ RADIO             ФУНКЦИЯ 

PP Програмиране на дистанционно за функция P.P. стъпково. 
Приемникът изчаква (на екрана е PUSh) да натиснете бутона на дистанционното.  
Натиснете бутона на дистанционното. 

   - Ако кодът е валиден, той се запомня в паметта и се появява ОК 
   - Ако кодът не е валиден, се изписва Err на екрана. 

2ch Програмиране на дистанционно за канал 2 (изход II ch).  
    Приемникът изчаква (на екрана е PUSh) да натиснете бутона на дистанционно за функция втори 
радиоканал 
Натиснете бутона на дистанционното. 
- Ако кодът е валиден, той се запомня в паметта и се появява ОК 
- Ако кодът не е валиден, се изписва Err на екрана. 

cLr Изтриване на едно дистанционно 
Приемникът изчаква (на екрана е PUSh) да натиснете бутона на дистанционното.  
Натиснете бутона на дистанционното. 

   - Ако кодът е валиден, той се запомня в паметта и се появява ОК 
   - Ако кодът не е валиден, се изписва Err на екрана. 

rtr Изтриване на всички дистанционни от приемника. Изисква още веднъж натискане на PG 
 
NMAN  Брой цикли  
МЕНЮ NMAN            ФУНКЦИЯ 

nПAn Брой цикли (отворено-затворено) изпълнени от автоматиката.  
Когато бутон <PG> e натиснат за първи път, той изписва първите 4 цифри,  
вторият път показва последните 4.  
Пример <PG>0012>>><PG>3456: ОБЩО 123 456 цикъла. 

 
AUto   Време за работа и датчик за ток 
МЕНЮ AUto            ФУНКЦИЯ 

AUto Автоматична настройка на параметрите РПо,  РПс ,  PSo   и PSo (чувствителност на датчика по 
ток при нормален и бавен ход) и пълния ход на вратата.  

Тази процедура може да бъде изпълнена при произволно положение на вратата. 

Когато бутон <PG> e натиснат за първи път (на екрана е мига PUSh) 

Ако бутонът <PG> бъде натиснат още веднъж, започва процедура на Автоматична настройка (на 
екрана е PRG).  

Вратата ще изпълни най-малко 3 пълни отваряния и затваряния. 
   - Ако е правилно, се запомнят в паметта и се появява ОК на екрана. 
   - Ако има грешка, се изписва Err на екрана. 
В края на тази процедура, се изписва ОК.  
Автоматичната настройка може да бъде спряна във всеки момент, като едновременно натиснете 
<+> и <->.  

 
rES   Заводски настройки 
МЕНЮ RES            ФУНКЦИЯ 
rES Нулиране на контролният блок. Изтрива всички параметри 

ВНИМАНИЕ: Връщане на контролният блок към заводските стойности.  
Когато бутон <PG> e натиснат за първи път се изписва RES, натискането му за втори път 
нулира контролният блок. 
БЕЛЕЖКА: Кодовете на предавателите не се изтриват от приемника, обучението на вратата 
също не се изтрива. 
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Пример за програмиране: 
 

Нека да си представим че е необходимо да: 
- настроим време за автоматично затваряне (ТСА) от 100 секунди 
- активизираме предварителното мигане на лампата 

Представянето на операциите е описано по-долу стъпка по стъпка: 

Стъпка   Натисни Екран БЕЛЕЖКИ 
1 

 
PAr Първо меню 

2 
 

tcA Първа функция на първото меню 

3 
 

040 Валидна стойност за избраната функция 

4 
 

100 Настройване на желаната стойност с бутони <+> и<-> 

5 
 

PrG  Стойността е програмирана. 

   tcA Когато програмирането е извършено, екранът отива на функцията. 
6 

 
PAr Натиснете <+> и <–> едновременно, за да отидете в предишно меню. 

7 
 

LoG Второ меню 

8 
 

tcA Първа функция на второто меню 

9 
 

PrE Натиснете няколко пъти <–> за да изберете логика PRE. 

10 
 

off Валидна стойност за избраната функция 

11 
 

on Настройване на желаната стойност с бутони + и - 

12 
 

PrG  Стойността е програмирана. 

  PrE Когато програмирането е извършено, екранът отива на функция. 
13 

 
PAr Натиснете <+> и <–> едновременно, за да отидете в предишно меню и 

напуснете програмирането или изчакайте 30 секунди. 
 
 

Обучение за Бавен ход 
Обучение за пълния ход на вратата e необходимо да се извърши, когато искате да използвате бавен ход  в 

крайните положения на движение (LOG: SLd=on).  
Това може да стане  

 
или ако е извършена функция AUto , 
 
или ръчно по следните начини: 

-   Нагласете параметрите Чувствителност на датчика по ток (при нормален и бавен ход) РПо,  РПс ,  
PSo   и PSo за равномерен ход на вратата и в съответствие с действащите разпоредби.  

-  Поставете параметър tSП (Разстояние при бавен ход) на избрана стойност; 
-  Изключете и после включете захранването; 
-  Извършете едно пълно движение на вратата до единия краен изключвател и после до другия краен 
изключвател, без спиране, за да запомни централата колко е ходът на вратата. 

Тази операцията се извършва с нормална скорост. 
- Разстоянието за бавния ход може да се увеличава или намалява с параметъра tSП. 
Веднъж обучена централата автоматично ще забавя ход преди крайните изключватели. 

 
Бележка: 

• Ако LOG:  Enc= ON (датчикът за забавяне на скоростта от пречки по пътя е активиран), при 
прекъсване на захранването не е необходимо ново обучение, защото всичко е записано в паметта на 
централата. 

• Ако LOG:  Enc =OFF  (датчикът за забавяне на скоростта от пречки по пътя е деактивиран) , при 
прекъсване на захранването първия път няма да има бавен ход, защото ще се самообучава. 

• Ако преместите вратата на ръка, първоначално бавният ход няма да е коректен. След едно пълно 
отваряне и затваряне централата ще намери сама позициите за бавния ход. 
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ДИАГНОСТИКА 
 
В случай на неизправност при натискане на бутоните + или –, състоянието на всички входове (крайни 
изключватели, бутони и защити) може да бъде видяно на дисплея. Всеки сегмент от екрана отговаря за даден 
вход.  
При активиране той свети в зависимост от показаната по-долу схема. 

 
 
 

SWO  Краен изключвател, Отворено, мотор  
SWC  Краен изключвател, Затворено, мотор  
PHOT O Фотоклетка при отваряне и затваряне 
PHOT C Фотоклетка само при затваряне 
STOP Бутон Стоп 
PED Бутон пешеходец 
P.P. Бутон стъпка-по-стъпка 
DAS Контакт от чувствителен ръб (гума 

 
 
Нормално затворените входове са представени от вертикалните сегменти.  
Нормално отворените входове са представени от хоризонтални сегменти. 
 

 
 
 
 

Съобщения за грешки 
Контролният блок проверява точността на операцията на предпазните устройства. В случай на повреда, на 
дисплеят могат да бъдат показани следните съобщения: 
 
ERR    Грешка при автоматична настройка за хода на вратата или грешка при запомняне на дистанционно 
ERR1  Повреда, ENCODER 
ERR4  Повреда в релетата за Отваряне или Затваряне 

моментът на импулс за
отваряне е даден: 

по време на фаза 
отваряне: 

при напълно отворена 
врата: 

Например при напълно 
затворена врата, екранът 
показва: 



 
Работа с АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 

 
В случай на прекъсване на основното захранване, спомагателни аксесоари са в състояние да захранят 
контролният блок. 
Комплектът се състои от платка за зареждане СВ.24 V и две акумулаторни батерии от 12 V, които могат да 
бъдат поставени на гърба на контролният блок в контейнер. 
Платката СВ.24 V трябва да бъде обвързана между вторичната намотка на трансформатора  и входовете 
0/SLOW/24V/FAST, както е показано на схемата на фиг. 2 
Докато има основно захранване, зеленият светодиод DL2 свети и платката зарежда батериите. 
Ако спре захранването, платката захранва системата през батериите, червеният светодиод DL1светва. 
Един предпазител от 10 А предпазва контролният блок по време на работа с батериите. 
Ако няма основно захранване, а и батериите са изтощени, и двата светодиода са включени. 
Акумулаторните батерии работят и прогресивно намаляват напрежението си, докато стигне до 18 V . Когато 
бъде достигната тази стойност, платката се самоизключва. 
По време на работа, в случай на спиране на тока, изходът на аксесоарите, захранвани с 24Vас става 
поляризиран. 
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