
 

Инструкция за работа 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

EC Декларация за съответствие 

В съответствие с директиви №№ 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD) 
Производител: Automatismi Benincà SpA.  
Адрес: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) – Italy 
С настоящето потвърждаваме, че устройството: 

Блок за управление CP.BULL/ CP.BULL-RI/ MATRIX / MATRIX.RI на 1 двигател за  плъзгащи врати 
е в съответствие с изискванията на следните други директиви на EC: 

• ДИРЕКТИВА 2004/108/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 15 декември 2004, за 

хармонизиране законодателството на страните членки за електрломагнитната съвместимост и която прекратява директива 
№  89/336/ EEC, във връзка със следните хармонизирани разпоредби : EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007. 

• ДИРЕКТИВА 2006/95/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 12 декември 2006, за 

хармонизиране законодателството на страните членки за електрическо оборудване, предназначено дза работи при 
определени граници на напрежението, във връзка със следните хармонизирани разпоредби: 

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003. 

Ако е приложима: 
• ДИРЕКТИВА 1999/5/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 9 март 1999 за  

радиооборудване и телекомуникационно крайно оборудване и взаимно  признаване на техните съответстния, във връзка 

със следните хармонизирани стандарти: ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 
220-3 V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 (2001) 

 
Бенинкà Луиджи, Управител.  

Сандриго, 02/11/2010. 

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
Захранване    230 V ас 

Изход за захранване   за 1 мотор на 230 V ас 

Максимална мощност на мотора  1000 W 

Изход за допълнителни аксесоари 24 V dc 500 mA max.  

Ниво на защита   IP 54  

Работна температура   -20 С/ +70 С 

Радиоприемник CP.BULL-RI/ MATRIX: вграден, на 433.92 МНz, 

за постоянен и ролинг код 

CP.BULL/MATRIX.RI: изваждаем куплунг за 

радиоприемника  

Памет на приемника до 64 кода на дистанционни 

Предвиден е „ Тест за фалшив сигнал“, съгласно Машинната директива 98/37 ЕС.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Това указание е написано специално за ползване от квалифицирани монтажници. 

Нищо от тази информация може да представлява интерес за крайния потребител. 

Запазете указанието за бъдещо ползване. 

Механикът трябва да предаде на клиента цялата информация относно работата степ бай степ, както и  ръководство за 

работа на мотора при авария. 

 За захранването трябва  да бъде предвиден един ключ с разстояние между контактите равно или по-толямо от 3 мм. 

Убедете се че електрическата система има такъв диференциален прекъсвач и дефектно токова защита. 

Някои разположения на монтажа изискват ролетката да бъде заземена, в съответствие с действащите разпоредби. 

  

Електрическият монтаж и оперативната логика трябва да съответстват на действащите наредби. 

Захранванията с различно напрежения трябва да бъдат разделени физически, или да бъдат съответно изолирани с 

допълнителна изолация от най-малко 1 мм. 

Проводниците трябва да бъдат закрепени с допълнителни скоби, в близост до клемореда. 

Прекъсвайте захранването по време на монтаж и поправка, преди да отворите капака и да докосвате части под 

напрежение. 

Проверете всички свързвания преди да включите захранването. 

Неизползваните нормално затворени входове, трябва да бъдат замостени. 

Описанията и илюстрациите в настоящото ръководство не са задължителни. Като оставя непроменени основните 

характеристики на продукта, производителят си запазва правото да променя всякакви технически конструктивни и 

търговски характеристики, без да променя тази инструкция. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Енкодер – изводи: 
A – СИГНАЛ - БЯЛ 

B - +5V       – КАФЯВ 

C – ЗЕМЯ       - ЗЕЛЕН 



MATRIX/CP.BULL Контролен блок 
ФУНКЦИИ ВХОД/ИЗХОД 

 

№  клема Функция Описание 

1-2 220v L N Вход 230v; 50  Hz (1-Фаза / 2-Нула) 

2 GND Земя (задължително) 

4-5 ANT, SH Антена за платката на приемника (4-жило / 5-оплетка) 

6-7 RX 2 Ch Изход от втори радио канал на приемникът. (Нормално отворен). Този 

изход липсва при CP.BULL-RI/ MATRIX, които са с вграден приемник 

8-9 24 V ac Изход 24 V ac/ 500 mА макс.: захранване за фотоклетки и др. 

10-11 SCA или 

светлина 

Нормално отворен контакт. Конфигурация като SCA (предупредителен диод 

при отворена врата) или обслужваща светлина за време (виж логика SERL 

В CP.BULL-RI/ MATRIX с вграден приемник, тези контакти могат да 

служат за изход за втори радиоканал (виж логика 2ch) 

12-13 PHOTO-

TEST 

Захранване предавателя на фотоклетката за ТЕСТ. (Нормално отворен) 

Виж схемата ”съединяване за тест на фотоклетки” и логиката TST1 и TST2  

14 СОМ Общ за всички входове 

15 OPEN Вход, Бутон Отвори, (Нормално отворен контакт) 

16 CLOSE Вход, Бутон Затвори, (Нормално отворен контакт) 

17 P.P. Вход, Бутон стъпка-по-стъпка (Нормално отворен контакт) 

18 PED Вход, Бутон непълно отваряне, (Нормално отворен контакт),. 

Конфигурацията е през параметър TPED. Когато времето за автоматично 

затваряне изтече (ТСА ако е активирано), се изпълнява затваряне  

19 COM Общ за крайни изключватели и всички защитни входове 

20 STOP Вход, Бутон Стоп, (Нормално затворен контакт) 

21 PHOT O Вход, Фотоклетка, (нормално затворен контакт).  

При затваряне: Ако между фотоклетките има преграда моторът спира. 

Когато преградата се махне движението се обръща (отваря).  

При отваряне: Ако между фотоклетките има преграда моторът спира. Когато 

фотоклетката е задействана, моторът рестартира операцията по отваряне.  

22 SWO Вход, Краен изключвател, Отворено, вход (нормално затворен контакт) 

23 SWC Вход, Краен изключвател, Затворено, вход (нормално затворен контакт) 

24 PHOT C Вход, нормално затворен контакт за предпазни устройства (фотоклетки ) 

При затваряне: конфигурирането става с логика РНТС 

При отваряне: конфигурирането става с логика РНТС 

25-26 DAS Вход, Контакт от чувствителен ръб 

- Съпротивителен ръб: джъмпер ”DAS” затворен 

- Механичен ръб         : джъмпер ”DAS” отворен 

Когато ръбът е активиран, движението спира и се връща за около 3 секунди. 

Ако не се използва: джъмпер ”DAS”  да е отворен и между кл.25 и кл.26 

трябва да се постави мост 

27-28-29 Motor Мотор 230 V монофазен : 27-Отваря(затв.); 28-Общ; 29-Затваря(отв.) 

27-30 Capacitor Свързване на кондензатора 

31-32 Lamp Клеми за мигаща лампа 220v / 40 W max 

 

За да проверите, правилна ли е посоката на движение: 
a) Прекъснете захранването. 

b) Ръчно предвижете вратата в средно положение и я заключете. 

c) Подайте захранване. 

d) Подайте сигнал за отваряне – за кратко време връзка между 14  и 17 (COM и РР). 

e) Вратата трябва да започне да се отваря. 

f) Ако започне да затваря- трябва да размените местата на: 

- проводници от двигателя клеми 27 и 29 ; 

- проводници от крайни изключватели клеми 22 и 23 

 

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. 



 Блоковете за управление тип CP.BULL-RI/ MATRIX са с вграден приемник, който може да 

приема постоянни и ролинг кодове на честота 433.92 МНz и капацитет до 64 кодове на дистанционни 

Само за този тип блокове за управления е възможно използването на логиките 2ch и cuAr. 

Блоковете за управление тип CP.BULL / MATRIX-RI са оборудвани с куплунг за вграждане на 

радиоприемник. 

За да стигнете до програмирането: 
1- Натиснете бутон <PG> , екранът отива на първото меню, Параметри “PAR”. 

2- С бутоните <+> или <->  променяйте менютата (PAR>>LOG >> RADIO>> NMAN>>RES>>) 

3- Натиснете бутон <PG>, екранът ще покаже първата налична функция от менюто. 

4- С бутоните <+> или  <-> изберете желаната функция.  

5- Натиснете бутон <PG>, за да влезнете в съответната функция, екранът показва стойността й.  

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. 

 

Бележки: 
Едновременното натискане на бутони < +> и  <-> : 

- Връщате се към предишното меню, без да запомните промените. 

- когато екранът е изключен, показва версията на софтуера. 

- с бутоните <+> или <–> ускорявате увеличаването или намаляването на стойностите  

След  30 секунди, автоматично излиза от  програмиране и екрана изключва. 

 

Параметри, логика и Специални Функции 

Таблицата по-долу описва индивидуалните функции валидни в контролният блок. 

PAR          Параметри 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ мин-макс-

(заводска) 

БЕЛ. 

tcA Време за автоматично затваряне.  

Активира се само при: 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) стойността е в дециметри 

2-100-(5dm)  

tSП Разстояние при бавен ход.  

При 0 = забранен бавен ход. Поведението на портала при 

първото движение зависи от логиката Enc 

Виж раздел „Режим на работа с разрешен/забранен Енкодер 

0-100-(0%)  

РПо Мощност на моторa по време на Отваряне * 1-99-(50%)  

РПс Мощност на мотора по време на Затваряне * 1-99-(50%)  

PSo Мощност на мотора при Отваряне по време на бавния ход * 1-99-(50%)  

PSc Мощност на мотора при Затваряне по време на бавния ход * 1-99-(50%)  

SEAU Задействане на устройството против удар (Encoder) по време 

на нормалния ход*.  

0:Off=максимална, 99=минимална чувствителност. 

0-99-(0%)  

SEAr Задействане на устройството против удар (Encoder) по време 

на бавния ход*.  

0:Off =максимална, 99=минимална чувствителност. 

0-99-(0%)  

tLS Време за светене на сервизната светлина  

Активизира се само с Логика SERL: ON 

1-240-(60s)  

1brA Сила на спиране.  

0=изключено; 1=минимално; 99=максимално спиране. 

0-99-(50%)  

tП Време за работа на мотора.  

Активизира се само с Логика Enc:off  

Времето за работа се настройва при отваряне и затваряне на 

портала с нормална скорост на мотора.  

1-250-(150s)  

bLc Закъснение за спиране на мотора при краен изключвател 

Активизира се само при разрешен бавен ход (TSM) 

Забавянето на мотора се настройва след задействане на 

крайния изключвател. Използвайте тези индикативни 

стойности за тегло на вратата: 

0=изключено ( няма забавяне);  

1=много тежки врати (минимално забавяне);  

2=тежки врати;  

3=средно тежки врати;  

4=леки врати (максимално забавяне);  

0-4-(0)  



*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Неточното настройване на тези параметри може да доведе до опасност. Изпълнявайте в 

съответствие с действащите разпоредби. 
 

LOG  Логически функции 

МЕНЮ    ФУНКЦИЯ Стойност 

(заводска)  

tcA Автоматично затваряне. 

On : Разрешено 

Off: Забранено 

(ON) 

1bL Пешеходно отваряне. 

On : Разрешено. импулс P.P от дистанционно или бутон не спират отварянето 

Off: Забранено 

(OFF) 

ScL Бързо затваряне.  

On : Разрешено. Само при TCA:ON, ако вратата е отворена, или се движи, 3 

сек. след  задействане на фотоклетките се активира автоматично затваряне.  

Off: Забранено. 

(OFF) 

PP Избира режим на задействане от бутон или дистанционното 

On : Отваря>Затваря>Отваря 

Off: Отваря >СТОП> Затваря > СТОП 

(OFF) 

PrE Предварителното мигане 3 сек. 

On : Разрешено 

Off: Забранено 

(OFF) 

LtcA Mигане при автоматично затваряне с параметър ТСА  
On : Разрешено.  

Off: Забранено 

(OFF) 

cloc Избор за функция на вход OPEN. Да се използва за свързване към таймер 

отваряне/затваряне през определено време 

On : вход OPEN при функция WATCH  

Да се използва за свързване към таймер отваряне/затваряне през определено 

време (ЗАТВОРЕН контакт – отворена врата, ОТВОРЕН – нормален режим) 

Off: вход OPEN е с функция ОТВОРИ 

(OFF) 

htr Постоянно натиснат бутон.  
On : Разрешен. Бутони OPEN или CLOSE трябва да бъдат натиснати по 

време на цялата маневра. 

Off: Автоматичен режим 

(OFF) 

1bcA По време на фаза ТСА, входове Р.Р. и PED са: 

On: Разрешени 

Off: Забранени 

(OFF) 

Enc Енкодер 

On: Разрешен - активиран датчик за препятствие 

Off: Забранен - изключен датчик за препятствие 

(ON) 

cuRr Избор за вид на дистанционните. 

On : Само ролинг код 

Off:  Ролинг и програмируем код (самообучаване и Дип Суич) 

(OFF) 

2ch Изходът от клеми 10-11. (само при версия с вграден приемник) 

On : Изход от клеми 10-11 действа като втори радио-канал,  SerL = off 

Off: Изходът има функция от SErL  

(OFF) 

SErL Режим на работа на сервизната светлина от клеми 10-11 

On: При всяка операция, контактът е затворен за времето зададено с 

параметъра TLS. Използва допълнително реле за контрол на светлината 

Off: Изходът има функция SCA, LED за отворена врата: отворен контакт 

при затворена врата – мигаща светлина по време на затваряне - 

затворен контакт при отваряне и при отворена врата. Виж схемата. 

(OFF) 

tSt1 Тестът на фотоклетките към вход PHOT O е активиран или изключен 

On: Разрешен. При отрицателен тест, не може да се извършват операции 

Off: Забранен 

(OFF) 

tSt2 Тестът на фотоклетките към вход PHOT С е активиран или изключен 

On: Разрешен. При отрицателен тест, не може да се извършват операции 

Off: Забранен 

(OFF) 



 

Phtc Вход PHOT C 

On: Активиран и в двете посоки. 

При отваряне: отварянето на контактът спира мотора. Когато се освободи 

фотоклетката, моторът рестартира в посока отваряне. 

При затваряне, отварянето на контактът спира мотора. Когато се освободи 

фотоклетката, моторът обръща посоката  на движение (отваря). 

Off: Активиран само при затваряща фаза: отвореният контакт води до 

спиране на мотор и незабавно обръщане посоката на движение (отваряне). 

(OFF) 

  

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, на екрана се изписва Err. 

2ch Програмиране на дистанционно за канал 2. 

    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, на екрана се изписва Err. 

cLr Изтриване на 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, на екрана се изписва Err. 

rtr Изтриване на всички дистанционни от приемника. Изисква още веднъж натискане на PG 

 

 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

nПRn Брой цикли (отворено-затворено) изпълнени от автоматиката.  

Когато бутон <PG> e натиснат за първи път, той изписва първите 4 цифри, с 

натискането втори път показва последните 4.  

Пример <PG>0012>>><PG>3456: ОБЩО 123 456 цикъла. 

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 

 

Начин за действане с активиран/изключен Encoder 

ако ENC= ON:датчикът за препятствие е активиран 

Ако бъде открито препятствие по пътя, блокът за управление ще спре движението и ще обърне посоката 

на движение за около 3 секунди. 

Нагласете чувствителността с параметрите SEAU и SEAr  в съответствие с действащите норми. Точната 

настройка на спирачката на мотора  (параметър IBRА) ще помогне да сте в нормите. 

Бавен ход 

Ако параметърът TSM>0 (бавен ход е активиран), блокът за управление изпълнява бавния ход, 

използвайки Енкодера като датчик за положение. Първите операции по отваряне и затваряне се извършват 

с нормална скорост, без бавен ход, за да се позволи самообучението на крилото на вратата за дължината 

на хода. След като ходът на вратата е изпълнен, централата ще може да управлява автоматично бавния ход 

в двете фази – отваряне и затваряне. Разстоянието за бавния ход може да се увеличава или намалява с 

параметъра TSM. 

Тази фаза на обучение се изпълнява също и в случай на прекъсване на захранването  или приактивиране 

на бавния ход (TSM се променя от 0 на > 0 ). 

 

ако ENC =OFF: датчикът за препятствие е изключен  

При параметър TSM>0(спирането е активирано), блокът за управление изпълнява бавен ход с изчисляване 

на времето за движение. Ако първата операция започне от краен изключвател, блокът за управление 

изпълнява цялата операция с нормална скорост. Бавният ход при отваряне и затваряне ще започне със 

следващата операция. Ако движението започне от междинно положение, крайният изключвател се достига 

с нормална скорост. Една операция ще бъде изпълнена с нормална скорост, докато бъде достигната 



предишната междинна позиция, и системата ще продължи хода си с намалена скорост, до достигането на 

крайния изключвател. 

Само след тази процедура, блокът за управление ще изпълни бавен ход в края на отварянето и 

затварянето. Скоростта на бавния ход може да бъде увеличена или намалена от параметъра ТСМ. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 
В случай на неизправност при натискане на бутоните + или –, положението на всички входове ( крайни 

изключватели, контроли и предпазни) може да бъде показано на екран. Всеки елемент от екрана е свързан 

с даден вход. В случай на повреда, 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 

OPEN Бутон Отвори 

CLOSE Бутон Затвори 

PED Бутон само мотор 1 

P.P. Бутон стъпка-по-стъпка 

DAS Контакт от чувствителен ръб (гума 

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

 

ERR1  Провери фотоклетките на вход PHOT O 

ERR2  Провери фотоклетките на вход PHOT С 

ERR3  Повреда, ENCODER/ провери предпазител F3 

ERR4  Повреда, TRIAC 

 

Предпазители 

F1 Предпазител на изхода за мотора и мигащата лампа 

F2 Предпазител за трансформатора 

F3 Предпазител на изхода за аксесоарите и сигналите. 

 
Изхвърляне 

Ако продуктът трябва да бъде демонтиран, той трябва да бъде изхвърлен в зависимост от действащите 

норми относно разделно изхвърляне и рециклиране на части (метали, ел. кабели, и т.н.). За целта 

препоръчваме за се обадите към Вашия монтажник, или към специализирана фирма. 

моментът на импулс за 
отваряне е даден: 

по време на фаза 

отваряне: 
с напълно отворени 

крила: 

Например когато крилата 
са напълно затворени, 

екранът показва: 



 

 

  


