
centrala_BULL_8_ОМ-CP-2013_bul.docBeside Ltd.     Page 1 of 11 

 

Блок за управление на плъзгащ двигател - инструкция за работа 

 



centrala_BULL_8_ОМ-CP-2013_bul.docBeside Ltd.     Page 2 of 11 

 
 



centrala_BULL_8_ОМ-CP-2013_bul.docBeside Ltd.     Page 3 of 11 

 
 



centrala_BULL_8_ОМ-CP-2013_bul.docBeside Ltd.     Page 4 of 11 

 
 

 
 

Технически данни 
 

Захранване      230 V (50Hz)   

Максимална мощност на мотора    280 W    

Изходно захранване за аксесоари (фотоклетки и др.) 24 Vdc 500mA  

Степен на защита     IP 54    

Работна температура     -20 ºC/+70 ºC   

Приемник      433.92 MHz, вграден, с ролинг и фиксиран код 

Максимален брой дистанционни за програмиране  64 ролинг код    

 

EC Декларация за съвместимост 

В съответствие с Директиви 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD) 
Производителя: Automatismi Benincà SpA. 

Адрес: Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia 

С настоящето декларира, че: 

Блокът за управление за 1 230 Vас мотор за плъзгащи врати, модел :CP.BULL 8OM  
Съответства на следните  постановления, изложени в следните Директиви на EC: 

- Директива 2004/108/EC  НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 15 декември 

2004, за хармонизиране на законодателствата на страните-членки относно електромагнитната 

съвместимост, и която отменя Директива 89/336/EEC, съгласно следните хармонизирани 

наредби: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007. 

- Директива 2006/95/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА  от 12 декември 

2006, за хармонизиране на законодателствата на страните-членки относно електрически 

устройства, проектирани за употреба в определени граници на напрежение, съгласно следните 

хармонизирани наредби: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + 

A13:2008; EN 60335-1-103:2003. 

Ако са приложени: 

• Директива 1999/5/EC А ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 9 март 1999 г. за 

радиооборудване и крайно телекомуникационно оборудване и взаимното разпознаване на 

тяхната съвместимост към 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) 

 
Бенинка Луиджи Управител.  
Сандриго, 02/11/2010. 
 

 

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 вратата да бъде заземена, в съответствие с действащите разпоредби. 
 Електрическият монтаж и оперативната логика трябва да съответстват на дейстращите 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. 
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КОНТРОЛЕН  БЛОК CP.BULL8 ОМ 

СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ 
Схемата за свързването на проводниците от фиг 1 е описана по-долу 

№  клема Функция Описание 

L / N Захранване Вход 230v; 50  Hz (L-Фаза / N-Нула) 

GND Зeмя Земя (задължително) 

ANT/ SHIELD Антена ANT - Жило на антена за приемника / SHIELD - Оплетка на антена 

+12V Общ Общ за всички управляващи входове 

PP Отвори - 

Затвори 

Бутон стъпка-по-стъпка Вход (Нормално отворен) 

Конфигурира се като вход,  ОТВОРИ е при LOG: ОPСL 

PED Пешеходец Бутон непълно отваряне, вход, (Нормално отворен), управлява 

частично отваряне чрез PAR: tPEd. В края на времето за автоматично 

затваряне ТСА (ако е активирано), се изпълнява затваряне  

Конфигурира се като вход ЗАТВОРИ при LOG: ОPСL 

STOP Стоп Бутон Стоп, вход, (Нормално затворен) 

PHO Фотоклетки 

отваряне 

Вход (нормално затворен)за предпазни устройства, напр.Фотоклетка  

При затваряне: Ако между фотоклетките има преграда, моторът спира. 

При логика OPCL, когато преградата се махне движението се обръща 

(отваря).  

При отваряне: Ако между фотоклетките има преграда моторът спира. 

Когато преградата се махне движението продължава (отваря).  

+12v Общ Общ за всички управляващи входове 

 

BAR/BAR 

 

 

Защитна гума Контакт от защитна гума, вход 

- Съпротивителен тип: ”DAS” джъмпер затворен 

- Механичен тип         : ”DAS” джъмпер отворен 

Когато гумата се натисне, движението спира и се обръща за 3 сек. 

Ако не се използва: джъмпер ”DAS” да е отворен и има мост между 

клеми BAR/BAR 

 

SCA 

 

Светлина 

 

Втори канал 

на приемник 

 

PHOTO- 

TEST 

Контакт Нормално отворен с функции: 

- SCA (светлина за отворена врата): виж схема 2 

       (LOG: 2ch=off; SErL=off; ТSТ1=off; ТSТ2=off) 

       При затворена врата отворен контакт; 

       При затваряне бързи импулси; 

       При отваряне бавни импулси; 

       При отворена врата затворен контакт; 

- Обслужваща светлина за време (виж логика SErL). виж схема 2 

       (LOG: 2ch=off; SErL=on; ТSТ 1=off; ТSТ 2=off) 

- Изход от втори радио канал на приемника. виж схема 2 

       (LOG: 2ch=on; SErL=off; ТSТ 1=off; ТSТ 2=off)  

- Захранване предавателя на фотоклетката за ТЕСТ виж схема 3 

        (LOG: 2ch=off; SErL=off; ТSТ 1=on; ТSТ 2=on) 

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

ENCODER Енкодер Куплунг за свързване на датчика за препятствие (ЕНКОДЕР) 
 

SWC Кр.изкл. Затв. Вход краен изключвател при Затворена врата, (нормално затворен) 

SWO Кр.изкл. Отв. Вход краен изключвател при Отворена врата, (нормално затворен) 

COM Общ Общ за крайни изключватели (+12v) 

12/0/12 Траф 2 Свързване на вторични навивки от трансформатора 24v 
 

M1/COM/M2 Двигател Монофазен 230v: M1-Отваря(затваря); COM-Общ; M2-Затваря(отваря) 

CAP/CAP Конд. Кондензатор за двигателя 

FLASH/FLASH Лампа Мигаща лампа 220v / 40 W max 

TRASF Траф 1 Първична навивка на трансформатора 220 v 

 

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ, ПРАВИЛНИ ЛИ СА СВЪРЗВАНИЯТА: 

1) Прекъснете захранването 

2) Ръчно придвижете вратата в средно положение и я заключете 

3) Подайте захранване 

4) Подайте сигнал за PP – за кратко време натиснете бутон <-> до дисплея  

5) Вратата трябва да започне да се отваря 

Ако започне да се затваря- трябва да размените местата на: 

- проводниците от двигателя клеми M1 и M2 ; 

- проводниците от крайни изключватели клеми SWC и SWO 

6) Извършете една цяла маневра отваряне и затваряне между крайните изключватели без спиране за 

да се запомни дължината на хода на вратата. 
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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. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ 
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….). 

С бутон + превъртате менюто отгоре надолу, а с -, отдолу нагоре 

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. 

 

 

БЕЛЕЖКИ: 

Едновременно натискане на бутони < +> и  <->  в менюто Ви връща към предишното меню, без да 

запомните промените. 

Натискане на бутон <-> при изключен дисплей, управлява стъпково двигателя, все едно е 

натиснат бутон на дистанционно. 

При подаване на захранване към платката за 5 сек. на дисплея се показва версията на софтуера. 

Натиснете бутоните + или -  за да ускорите увеличаването/намаляването на стойността. 

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

 

ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКА И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 
Таблицата по-долу описва индивидуалните функции валидни в контролният блок. 

П
А

Р
А

М
Е

Т
Р

И
 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ мин-макс-

(зададено) 

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) 

tП Време за работа на мотора. Времето се настройва при нормална 

скорост на отваряне е затваряне 

1-250-(90s) 

tPEd Настройване на хода при пешеходно отваряне.  

Валидно при сигнал на вход PED.(за пешеходец) 

20-250-

(50cm) 

tSП Разстояние при спиране.  

Разстоянието във фаза на забавяне. При 0 = забранено забавяне. 

0-250-(0cm) 

РПо Мощност на моторa по време на Отваряне * 

Ако е по-малка от необходимото, двигателят ще спре. 

1-99-(50%) 

РПс Мощност на мотора по време на Затваряне * 

Ако е по-малка от необходимото, двигателят ще спре. 

1-99-(50%) 

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

PSc Мощност на мотора при Затваряне  - настроена* 1-99-(50%) 

SEAu Стоп при пречки по пътя (от Encoder). 

При движение с нормална скорост.  

99= максимална чувствителност –спира при малки препятствия,  

0= минимална чувствителност. 

1-99-(0%) 

SEAr Стоп при пречки по пътя (от Encoder). 

При движение с бавния ход.  

99= максимална чувствителност –спира при малки препятствия,  

0= минимална чувствителност. 

1-99-(0%) 

tLS Време за светене на сервизната лампа – релеен изход AUX  

Активизира се само с LOG: SErL=on 

1-240-(60s) 

LbrA Сила на спиране с двигателя. При инерция при тежки врати.  

0=изключено спиране; 1=минимална; 99=максимална. 

0-99-(50%) 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неточното настройване на тези параметри може да доведе до 

опасност. Изпълнявайте в съответствие с действащите разпоредби. 
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Логически функции 

 

Л
О

Г
И

К
И

 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ Стойност 

(заводска)  

tcA Автоматично затваряне. 

On : Разрешено 

Off: Забранено 

(ON) 

1bL Жилищен блок. Дистанционното или вход P.P не спират 

отварянето. 

On : Разрешено. 

Off: Забранено 

(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 – лампата започва да мига 3 секунди преди 

движението на вратата 

Off: Забранено 

(OFF) 

LtcA Mигане при автоматично затваряне по време на tcA 

On : Разрешено.  

Off: Забранено 

(OFF) 

cloc 

 

Избиране на режим за вход  OPEN 

On : Функция на входен бутон OPEN при функция WATCH/ 

ЧАСОВНИК.  Да се използва за свързване на настроена 

отваряне/затваряне. (ЗАТВОРЕН контакт – отворена врата. 

ОТВОРЕН контакт – нормална работа) 

Off: Вход OPEN при функция OPEN 

(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: Импулсен режим 

(OFF) 

 

1bcA По време на фаза ТСА автоматично затваряне, входове Р.Р. и 

PED са: 

On: Забранени  

Off: Разрешени 

(OFF) 

Enc Енкодер разрешен или забранен. 

On: Разрешен, спиране активирано 

Off: Забранен, спиране изключено 

(ON) 

tr 1 Тест TRIAC  

On: Разрешен: ако TRIAC е повреден, моторът не тръгва 

Off: не се проверява TRIAC 

(OFF) 

cuRr Видове дистанционни. 

On : Само ролинг код 

Off:  Ролинг и програмируем код 

(OFF) 

2ch Вторият канал на приемника е активиран или не на клемаAUX.  

On : Изход AUX е настроен като втори радиоканал ,   

Трябва LOG: SerL=off, tSt1=off, tSt2=off. 

Off: Изходът има функция за сигнална лампа SCA , или 

от логики SerL, tSt1 и tSt2 (програмирането в менюто 2-

ри радиоканал, дава възможност за пешеходно отваряне) 

(OFF) 

SErL Функция на сервизна светлина на изход AUX. 

On: При всяка операция, контактът е затворен за времето 

зададено с параметъра tLS. Използва допълнително реле за 

контрол на светлината 

Трябва LOG: tSt1=off, tSt2=off 

Off: Изходът има функция сервизна светлина SCA, отворена 

врата LED: 

- при затворена врата - отворен контакт,  

(OFF) 
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- по време на движение - мигаща лампа,  

- при отворена врата - затворен контакт. Виж схемата. 

Зависи от LOG:  SerL, tSt1, tSt2 

tSt1 Тест на фотоклетките към вход PHOT O  

On: Проверява фотоклетките и при отрицателен тест, не може 

да се извършват никакви движения. 

Off: Изход AUX може да се конфигурира като SCA. Зависи от 

LOG:2ch, SErL, tSt2 

(OFF) 

tSt2 Тест на фотоклетките към вход PHOT C  

On: Проверява фотоклетките и при отрицателен тест, не може 

да се извършват никакви движения. 

Off: Изход AUX може да се конфигурира като SCA 

Зависи от LOG: 2ch, SErL, , tSt1 

(OFF) 

Phtc Вход за фотоклетки при затваряне PHOT C 

On: Активиран и в двете посоки. 

При отваряне на вратата движението спира и когато се 

освободи фотоклетката, продължава отварянето. 

При затваряне на вратата, движението спира и когато се 

освободи фотоклетката, веднага обръща посоката  на 

движение (отваря). 

Off: Активиран само при затваряща фаза:  

При затваряне на вратата спира и веднага обръща посоката  на 

движение (отваря). 

(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) 

SPn Разрешава или забранява стартиране на функция за мощността 

на мотора 

On: Разрешена функция. Моторът стартира на пълна мощност 

за 2 секунди 

Off:Забранена функция. Моторът стартира с намалена мощност 

за 2 секунди и след това продължава с нормална скорост 

 

rEП Дистанционното запомняне на дистанционни е разрешено или 

забранено (виж параграф ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ) 

On: Разрешено обучението от разстояние 

Off: Не е разрешено обучението от разстояние 

 

  

РАДИО (rAd) 

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 AUX). LOG 2ch трябва да бъде ON  

    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. 

Ped Когато се избере тази функция, приемникът изчаква (на екрана е PUSh) да натиснете 

бутона на дистанционното за пешеходно отваряне (виж параметър TPED). 

Натиснете избрания от Вас бутон на дистанционното. 

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

rtr Изтриване на паметта на приемника. Изисква потвърждаване на операцията. 

Когато изберете тази функция, приемникът изчаква да натиснете бутона GPM още веднъж, 

за да потвърдите операцията. 

В края на действието на екрана се изписва ОК 
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БЕЛЕЖКА: Кодовете на предавателите не се изтриват от паметта на приемника, която може да бъде 

прехвърлена на нов приемник. 

 

NMAN  Брой цикли  

МЕНЮ NMAN            ФУНКЦИЯ 

nМАn 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. 

 

ЦИКЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА (МAc 1) 
Тази функция позволява да бъде активизирано изискване за поддръжка след определен брой операции, 

което е определено от монтажника. 

За да се активира и избере броя на циклите, направете така: 

Натиснете бутон <PG>, екранът показва OFF, което означава, че функцията е изключена (така е зададено) 

Изберете някой от бутоните + или – и изберете желана цифрова стойност (от OFF до 100) . Стойностите 

представляват стотици цикли маневри (например 50 означава 5000 цикъла) 

Натиснете бутон ОК за да активирате тази функция – екранът ще покаже ProG. Искането за поддръжка се 

отбелязва със светене на индикаторната лампа още 10 секунди след завършване на затварянето. 

 

 

 

  НУЛИРАНЕ (RES)             
Нулиране на контролният блок. ВНИМАНИЕ: Връщане на контролният блок към 

заводските стойности.  

Когато бутон <PG> e натиснат за първи път, на екрана започва да мига RES, натискането му 

за втори път нулира контролният блок. 

Бележка:Запомнените кодове на дистанционните  и кодът за достъп не се изтриват от 

паметта на приемника 

Всички логики и параметри се връщат на зададените заводски стойности, за това е 

необходимо да се повтори процедурата по самонастройка. 

 

 

  САМОНАСТРОЙКА (AUto)             
Самонастройката за задействане на датчика за препятствие , както и за дължината на хода са 

направени. 

Когато бутон <PG> e натиснат за първи път, на екрана започва да мига PUSH/Натисни/. С 

натискането му за втори път, започва процедурата по самонастройване и са появява надпис 

PRG. Вратата ще направи най-малко два пълни цикъла отваряне-затварянел В края на 

процедурата ще се изпише ОК. Стартирането на процедурата може да стане при каквото и да 

е положение на вратата. 

Самонастройката може да бъде спряна във всеки един момент, ако едновременно натиснете 

бутоните + и –. Ако операцията не е успешна, (или ENC=OFF), на екрана ще се изпише ERR. 

 

ЗАЩИТЕН КОД/ПАРОЛА (codE)             
Тя Ви дава възможност да изпишете защитен код за достъп за програмиране на блока за 

управление. 

Може да се изпише 4-символен код, като използвате цифрите от 0 до 9 и буквите A-B-C-D-E-F. 

Зададеният код е 0000 (четири нули) и показва липса на защитен код. 

Операцията може да бъде прекъсната във всеки момент докато изписвате кода, с едноврвеменното 

натискане на  бутоните + и – . След като кодът е написан, е възможно да се задейства в блока за 

управление чрез въвеждане и излизане от режима за програмиране за около 10 минути за да разреши 

настройки и проверки на функции. 

Чрез замяната на кода 0000 с какъвто и да е код, защитата на блока за управление е осигурена, така 

предотвратявате достъпа до всякакво друго меню. Ако трябва да изпишете защитния код, направете 

така: 

- Изберете меню Code и натиснете OK. 

- Показва се кода 0000, даже и когато кодът за защита е въведен. 

- Стойността на мигащите символи може да бъде променена с бутоните + и -. 

- Натиснете OK за да потвърдите мигащият символ, и след това продължете със следващия. 

- След изписване на четирите симола, се появява съобщение за потвърждание “CONF”. 

- След няколко секунди се появява отново кодът 0000 

- Защитният код, който е бил въведен преди трябва да бъде потвърден, за да се предотврати всяко 
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случайно изписване. 

Ако кодът съответства на предишния, се появява съобщение за потвърждение “OK”. 

Блокът за управление автоматично излиза от режима на програмиране. За да се сдобиете отново с 

достъп до менютата, трябва да изпишете запомнения защитен код. 

ВАЖНО: ЗАПИШЕТЕ СИ защитният код и го СЪХРАНЕТЕ НА СИГУРНО МЯСТО за бъдеща 

употреба. За да смените кода от блока за управление, въведете режима на програмиране с 

паролата и нулирайте кода на 0000 – зададената стойност. 

АКО ЗАГУБИТЕ КОДА, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТОРИЗИРАНИЯТ СЕРВИЗЕН 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩО НУЛИРАНЕ НА БЛОКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ХОДА 
 
За правилно спиране (при логика LSD=ON), ходът на вратата трябва да бъде запомнен задължително. Това 

може да бъде изпълнено чрез използване на гореописаната функция AUTO, или когато завърши първата 

операция (изпълнена без прекъсване) от крайния изключвател за отваряне до крайния изключвател за 

затваряне (или обратно). 

Активирането на стойностите за задействане на датчика за препятствие РМО и РМС по време на 

обучението за хода, ако се изисква забавяне, стойностите на PSO и PSC също се изчисляват. 

Както и да е, тези стойности също могат ръчно да бъдат променени в последствие. 

Ако енкодерът е активиран, положението на портала се запомня, а в случай на спиране на тока се нулира. 

Ако енкодерът е деактивиран, при спиране на тока, ще се изисква нова цялостна операция по запомняне 

хода  и спирането на поратала. 

Бележка: Ако автоматиката е дуеблокирана и се придвижва на ръка, следващата операция може да не 

представи правилно спирането. Също при нова цялостна операция, се налаганулиране на нормалната 

работа на системата. 

 

 

 

РАБОТА С РАЗРЕШЕН / ИЗКЛЮЧЕН ЕНКОДЕР 

 
При ЛОГИКА ENC=ON: 

-устройството за откриване на препятствия е задействано.Настройте чувствителността чрeз параметрите 

SEAV и SEAR в зависимост от действащите разпоредби в страната. Точната настройка на спирането на 

мотора (параметър IBRA) може да помогне за спазване на правилата за безопасност. 

При спиране на тока, ходът е постоянно запомнен в паметта, заедно с положението на портала. 

При ЛОГИКА ENC=OFF: 

-устройството за откриване на препятствия е изключено. 

Ако параметърът TCM>0 (активирано е спиране), първото действие се изпълнява с нормална скорост за 

запомняне хода на портала, също така и при спиране на тока. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

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

изключватели, бутони и защити) може да бъде видяно на дисплея. Всеки елемент от екрана отговаря за 

даден вход.  

При активиране той свети в зависимост от показаната по-долу схема. 

 
Нормално затворените входове са представени от вертикалните сегменти.  

Нормално отворените входове са представени от хоризонтални сегменти. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

 

Ако кодът на дистанционното вече е запомнен в паметта на приемника, може да се направи обучение от 
разстояние на ново дистанционно (без достъп до блока за управление). 
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ВАЖНО: Процедурата трябва да бъде изпълнена когато вратата се отваря, по време на периода TCA. 
Направете така: 

1.  Натиснете скритият бутон на дистанционното, което е запомнено в приемника. 

2.  До 5 секунди натиснете бутона с който задействате автоматиката на същото дистанционно. 
Включва се мигаща светлина. 

3.  До 10 секунди натиснете скритият бутон на новото дистанционно. 

4.  До 5 секунди натиснете бутона с който ще искате да задействате автоматиката на новото 

дистанционно. Мигащата светлина угасва. 
5.  Приемникът запомня кода на новото дистаниционно и веднага излиза от режима на 

програмиране. 
 

Съобщения за грешки 

 
Контролният блок проверява точността на операцията на предпазните устройства. В случай на повреда, на 

дисплея могат да бъдат показани следните съобщения: 

ERR1   Мотор Изисква техническа помощ 

ERR4 Грешка , проверка на верига PHOT O Проверете свързванията, подравняване на 

фотоклетките PHOT O, или наличие на препятствие 

ERR5 Грешка , проверка на верига PHOT С Проверете свързванията, подравняване на 

фотоклетките PHOT С, или наличие на препятствие 

ENC Грешка, енкодер Грешка при свързване или повреден енкодер 

АМР Откриване на препятствие Открито е препятствие (датчик за препятствие) 

 

ПРЕДПАЗИТЕЛИ 

 
F1 – предпазител мотора и мигащата лампа 

F2- предпазител за аксесоари и сигнали  

F3- предпазител за 230 / 115 V 

 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 
 

 

Ако устройството трябва да бъде подменено, трябва да постъпите в съответствие с действащите 

разпоредби за разделно изхвърляне и рециклиране на компонентите (метали, пластмаса, електрически 

кабели и др.) в страната в която е монтирано. За целта Ви препоръчваме да се обърнете към Вашият 

монтажник, или към специализирана фирма. 


