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Директива за електромагнитна  
Директива за ниско напрежени

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Това указание е написано за използв
Нищо от информацията в това указа
Запазете това указание за по-нататъш
Техникът трябва да снабди ползвате
Предвидете монтирането на един мн
захранващата верига. 
Убедете се че електрическата систем
Някои указания за монтаж изискват 
Електрическата инсталация и операт
Захранванията с различно напрежен
изолация от най-малко 1 мм. 
Закрепете допълнително захранващи
По време на монтаж, поддръжка и по
части.  
Проверете отново всички свързвания
Неизползваните НЗ входове трябва д
Описанията и скиците/фигурите в то
Оставяйки основните характеристик
от техническа, дизайнерска или търг
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В зависимост от модела 

Настройва се (ролинг код или фиксиран + ролинг код 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Захранване на контр.блок 

Основно захранване 

Изходящо захранване 
Изходяща мощност 
Захранване аксесоари 
Ниво на защита 

Работна температура 
Радиоприемник 
Възможност да приеме 
 



CP.J 4 Контролен блок 
Свързването на проводниците е показано на фиг. 1 по-долу: 

 
Клеми Функция Описание 

M+/M- 
+ENC/OUT/-ENC 

Мотор Куплунг към мотора и  
Сигнал от Енкодер за оборотите 

PHOT Фотоклетки Вход, от фотоклетки (НЗ контакт), активни при затваряне. 
Ако се свързва фотоклетка трябва да се махне фабрично 
поставения мост. 

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

P.P. Стъпка по стъпка Вход, от бутон Отваря - Затваря (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 

Вторична намотка на трансформатора: 
FAST  : 23v, захранване за движение при нормална скорост 
23V     : 23v, захранване на фотоклетки и платка 
SLOW: 15v, захранване за движение при бавна скорост 
0V       : 0V на захранването 

+24- 24 Vac/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 излезне  
24Vdc постоянно напрежение. Спазвайте + и – на фотолетките. 

BLINK Мигаща лампа Свързване на мигаща лампа, 24 V dc, 15 W максимум 



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. 

Менюто Параметри (PAR) ви позволяват да определите цифровата стойност за 
функцията, аналогично на тример.   

Менюто Логика (LOG) ви позволява да активирате или деактивирате дадена 
функция, аналогично дип-суич . 

Други специални функции, промени в менютата на параметрите и логиката могат 
да има в зависимост от вида на централата или версията на софтуера. 
 

Бутони за програмиране: 
1- Натиснете бутон PG, екранът отива на първото меню, Параметри “PAR”. 
2- С бутоните + или -  променяйте менютата  

(PAR>>LOG>>RADIO>>NMAN>>AUTO >>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. 
 

Бележки:   
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. 
След  30 секунди, автоматично излиза от  програмиране и изключва екранът. 
Натискането на  бутон <-> при изгасен екран е еквивалентно на подаване на импулс от дистанционно. 

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. 



ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 
 
В таблицата по-долу са показани единичните функции на контролният блок. 
 
   PAR          Параметри 

МЕН
Ю 

ФУНКЦИИ Стойности 
Мин.-макс. 
(Фабрично) 

БЕ
Л. 

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-(40 s)  

tSП Разстояние на бавен ход (ако стойността е по-малка от 3 см., бавният 
ход е изключен). 

3-250-(20 см)  

РПо Чувствителност на датчик по ток при отваряне с нормална скорост 
1: максимална ; 99-минимална чувствителност 

1-99 (20%)  

РПс Чувствителност на датчик по ток при затваряне с нормална скорост  
1: максимална ; 99-минимална чувствителност 

1-99 (20%)  

Pso Чувствителност на датчик по ток при отваряне с бавен ход 
1: максимална ; 99-минимална чувствителност 

1-99 (20%)  

PSc Чувствителност на датчик по ток при затваряне с бавен ход 
1: максимална ; 99-минимална чувствителност 

1-99 (20%)  

SPIn Колко да върне и отпусне ремъка, когато моторът спре от крайния 
изключвател на затваряне. 

 
0-20-(3) 

 

 
*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Неправилната настройка на тези параметри може да предизвика опасност. 
Моля съобразявайте се с действащите норми.  

 



LOG  Логически функции 
Заводски настройки: 

Автоматично затваряне. Разрешено.  
Бавен ход  Забранен (използва се само ако няма крайни изключватели. 
бутон “P.P.” Отваря >СТОП> Затваря > СТОП 
Прилепване  Разрешено  
Брой мотори  Два мотора 
Токова защита  Защита от препятствие пред вратата 

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 : Не спират. 
Off: Спират. 

(OFF) 

1bcA Стоп на автоматичното затваряне. Дистанционното или вход P.P 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 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. 
On : Разрешено 
Off: Забранено 

(OFF) 

htr Постоянно натиснат бутон. OPEN/ CLOSE трябва да бъдат натиснати по 
време на цялата маневра. 
On : Постоянно натиснат  
Off: Импулс 

(OFF) 

LtcA Мигане по време на броене за автоматично затваряне 
On : Мига 
Off: Не мига 

(OFF) 

cuRr 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. 

(ON) 

InuA Инвертира движението на вратата по време на Отваряне, след 
задействане на датчикът по ток при препятствие. 
On:  Инвертира 
Off: Не инвертира 

(OFF) 

SASo Разрешава или забранява спиране на вратата преди достигане на 
механичният стоп 
On:  Контролният блок нарежда спиране на около 5 сантиметра преди 
достигане на механичният стоп. 
По този начин се получава плавни спиране без вибрации. 
Off: Контролният блок спира движението в механичният стоп. 

(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, се изписва Err на екрана. 

cLr Изтриване на вече програмирано 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 
nПRn 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 датчки за ток 
МЕНЮ NMAN            ФУНКЦИЯ 
AUto Автоматично обучение на вратата за времето за работа и датчика по ток. 

Виж раздел АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА 
 
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. 
След като извършите тази операция, трябва да извършите AUto 

 



АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА 
на вратата за времето за работа и датчика по ток 

 
След като е монтиран двигателя и свързани на всички аксесоари, поставете механичните 
стопери за отваряне и затваряне по следния начин: 

- деблокирайте вратата и я затворете изцяло на ръка. Поставете механичният стопер 
до каретката и го фиксирайте на това място. 

- Отворете напълно вратата. Поставете механичният стопер за отворено положение 
до каретката и  го фиксирайте. 

За повече информация, моля обърнете се към Инструкцията за монтаж на двигателя. 
 
Позициите за отворено и затворено се запомнят по следния начин: 

- В меню AUto и натиснете бутон <PGM>. 
- Екранът изписва PUSH. 
- Натиснете отново бутон <PGM> за стартиране на автоматична настойка.  
Започват 3 цикъла отваряне/затваряне. През това време на екранът се изписва 
PRG(програмиране). Не трябва да пресичате фотоклетките. 
- Когато процедурата приключи, на екранът се изписва ОК. 
 
Процедурата може да бъде извършена при всякакво положение на вратата и може да 
бъде прекратена при едновременно натискане на бутоните <+> и <->, или чрез бутон 
STOP и ли от фотоклетки PHOTO. 
Ако процедурата не е направена правилно, ще бъде изписано ERR, моля проверете за 
възможни препятствия или голямо триене при движение на вратата. 

 
ДИАГНОСТИКИ 

В случай на повреда, с натискане на бутоните <+> и <-> може да бъде показано положението 
на всички входове (крайни превключватели, команда и защити). Един сегмент от екрана 
отговаря на един от входовете. В случай на повреда, може да се разбере къде е тя съгласно 
следната схема. 

 

 

 
НЗ входове са представени от вертикалните сегменти. НО входове са представени от 
хоризонталните сегменти. 
 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА 
Контролният блок проверява правилното действие на предпазните устройства. В случай 
на повреда, ще бъдат изписани следните съобщения: 
Err Повреда в автоматичното настройване на датчикът по ток или програмиране на 

кодове на дистанционно в паметта 
Err1 Повреда в енкодерът. В случай на повреда в енкодерът, контролният блок минава в 

режим htr-Постоянно натиснат бутон.  
За да възстановите нормалната работа, изключете и пак включете захранването му. 

Err2 Повреда: повреда в релетата за ОТВАРЯНЕ или ЗАТВАРЯНЕ 



Работа с Акумулаторни батерии 
 

В случай на временно отпадане 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 се закрепват със скоба и винтове. Батериите трябва да бъдат закрепени в 
основата на мотора, както е показано на фиг.3. Платката трябва да бъде закрепена към 
командният блок CP.J4 както е показано на фиг.4. 
Платката СВ.24 V трябва да бъде свързана между вторичната намотка на трансформатора  
и входовете 0/SLOW/24V/FAST, както е показано на схемата на фиг. 2. 
При движение и наличие на основно захранване, зеленият светодиод DL2 свети и платката 
зарежда батериите. 
Ако отпадне захранването, платката захранва системата през батериите и червеният 
светодиод DL1 светва.  
Предпазител от 10 А предпазва централата по време на работа с акумулатори. 
Ако двата светодиода са тъмни значи няма основно захранване, а и батериите са 
изтощени. 
Когато се захранва само от акумулатори, те постепенносе изтощават и под 18v, платката 
се самоизключва. 
По време на работа, в случай на спиране на тока, изходът 24Vас за захранване на 
фотоклетките, подава постоянно напрежение. 
По време на работа на акумулатори няма бавен ход. 
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