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Централи за KEN 3 и KEN 4  
 

Тип CP.K3-RE/ CP.K3-RI/ CP.K4-RE/ CP.K4-RI 
Командни централи за мотори 24Vdc с мощност не по-висока от 120W. 
 
 

ОСНОВНИ СЪВЕТИ 
 

А) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да бъдат съгласувани с 
установените законови норми. 
Б) Проводниците, захранени с различни напрежения, трябва да бъдат физически 
разделени или пък трябва да бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация от 
поне 1 мм. 
В) Проводниците трябва да бъдат обвързани от един допълнителен фиксатор в близост до 
клемите. 
Г) Проверете отново всички направени връзки преди да дадете напрежение. 
Д) Да се провери дали постановките Dip-Swich са исканите. 
Е) Не използваните входове N.C. трябва да бъдат замостени. 
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ФУНКЦИИ ВХОД/ИЗХОД 
 

№ Клеми Функция Описание 
1-2 Захранване Вход 230Vac 50Hz (1-Неутрален/2-Фаза) 
4-5 Двигател 24 

Vdc 
Свързване на двигател 24Vdc 

6-7 Светлинен 
сигнал 

Свързване светлинен сигнал 24Vac 40W max. 

8-9 24 Vac Изход захранване на фотоклетки или др.аксесоари 
24Vac/0,5А max. 

10-11 SCA Изход 24 Vac за светлина отворена врата- 3W max. 
12 COM Общ за всички командни входове 
13 STOP Вход бутон STOP (контакт N.C.) 
14 PHOT Вход свързване на системи за сигурност, контакт N.C. 

(към...фотоклетки) 
Във фаза на затваряне: отварянето на контакта спира 
двигателя и незабавно обръща посоката (т.е. отваря). 
Във фаза на отваряне: не е активен. 

15 OPEN Вход бутон ОТВАРЯ (контакт N.O.) 
16 CLOSE Вход бутон ЗАТВАРЯ (контакт N.O.) 
17 Passo-passo Вход бутон СТЪПКОВО Passo-passo (контакт N.O.) 
18 COM Общ краен изключвател 
19 SWO Вход краен изключвател Отваряне (контакт N.O.) 
20 SWC Вход краен изключвател Затваряне (контакт N.O.) След 

изключването на крайния изключвател SWC двигателят 
продължава маневрата за 1,5сек. (с вход Защитна гума 
неактивен) за гарантиране на перфектно падане на 
вратата. 

21 SWO-R Вход краен изключвател забавен при отваряне (контакт 
N.C.). С отварянето на този контакт започва фазата на 
забавяне при отваряне. 

22 SWC-R Вход краен изключвател забавен при затваряне 
(контакт N.C.). С отварянето на този контакт започва 
фазата на забавяне при затваряне. 

24-25 Антена Свързване антена радиоприемаща платка при 
задействане (24-сигнал /25-екран) 

26-27 Защитна 
гума 

Вход контакт защитна гума чувствителен 
Резистентна защитна гума: Jumper “DAS” затворен 
Механична защитна гума: Jumper “DAS” отворен 
По време на фазата на отваряне спира движението на 
вратата.  
По време на фазата на затваряне спира движението, 
обръща (отваря) за 3сек. 
Ако не се използва защитната лента:  
Jumper “DAS” отворен и моста между клеми 26-27. 

J2 Радио 
Приемник 

Задействащ кабел за двуканален радио приемник 
(версии “RE”). Радио приемник вграден във версии 
“RI” 

VAUX-0-VMOT Вторични Свързване вторична намотка трансформатор 
L1-N1 Първични Свързване първична намотка трансформатор 
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Функция Dip-Switch 
DIP 1 “TCA”  Автоматично затваряне. 
  Off: автоматично затваряне изключено 
  On: автоматично затваряне включено 
 
DIP 2 “PRELAM.” Предварително мигане  
  Off: Предварителен светлинен сигнал изключено 

 On: Предварителен светлинен сигнал включено. Светлинния сигнал 
се активира 3сек. преди тръгването на двигателя. 

 
DIP 3 “UP” “Наличен човек” 
  Off: функцията “Наличен човек” изключено 
  On: функцията “Наличен човек” включено  

 Активни само командите ОТВАРЯ/ЗАТВАРЯ: натискането на тези 
бутонта трябва да продължи по време на цялото времетраене на 
маневрата (движение, контролирано с поглед). 

  Входове PHOT и P.P. и защитна лента не са активирани. 
  Амперометрични сензори и STOP активизирани. 
 
DIP 4 “P.P.Mod” Изберете работния режим на “Бутон Р.Р.” и на предавателя 
  Off: Функциониране: ОТВАРЯ>СТОП>ЗАТВАРЯ>СТОП 
  On: Функциониране: ОТВАРЯ>ЗАТВАРЯ>ОТВАРЯ> 
 
DIP 5 “Fast AMP” Бърза амперометрична функция 
 Off: При затваряне амперометричния сензор улавя бързината на 

текущите вариации, независимо от прага на интервенция, регулиран с 
тример и отговаря по бърз начин на някое препятствие.  

 Активизирането на тази функция прави амперометричния сензор с  
много повече чувствителност, повишавайки нивото на сигурност на 
устройството. 

 Поради това се изисква вратата да е перфектно балансирана и 
периодично контролирана, за да не се получават нежелани 
вмешателства на сензора. 
On: Не активизирана функция. Времето на реакция на 
амперометричния сензор при контакт с препятствия е нормално. 
 

DIP 6 “COND.” Висок трафик. 
  Off: функцията висок трафик изключено 

 On: функцията висок трафик включена. Р.Р импулса или предавареля 
нямат ефект по време на фазата на отваряне и по време на фазата 
ТСА (ако е активизирана) 

 
DIP 7 “SoftSTART” Забавено пускане в действие. 
  Off: функцията изключено 

 On: функцията включена. Първите 3 сек. на маневрата биват 
направени с намалена скорост. По този начин се избягват 
прекомерните натоварвания на механиката. 

 
DIP 8 “Radio” Дистанционни с програмируем код.Само за версии “RI”.  
 Off: За дистанционни със сменящ се код (rolling-code) и 

програмируеми (dip/swich). 
On: Само за дистанционни със сменящ се код (rolling-code). 
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Функция на Тримерите 
 
TCA позволява да се регулира времето на автоматичното затваряне ако е 

активирана от Dip-Swich № 1. 
АМР-О Регулира чувствителността на амперометричния сензор за отчитане на 

препятствия във фазата на отваряне. 
АМР-С Регулира чувствителността на амперометричния сензор за отчитане на 

препятствия във фазата на затваряне. 
 Регулацията на тример АМП-О и АМП-С трябва да бъде направена 

спрямо установените законови норми. 
 В случай отчитане на препятствие: 
 Във фаза на отваряне спира движението. 

Във фаза на затваряне спира и отваря вратата за около 3 сек. 
 

Регулиране скоростта на мотора 
 

ВНИМАНИЕ: Тази регулация влияе на нивото на сигурност на устройството. 
Уверете се, че тласъка на вратата се придържа към това, което е предвидено, 
съгласно установените законови разпоредби. 
Всяка модификация на бързината изисква едно ново коригиране/калибриране на 
амперометричния сензор. 

Върху захранващия трансформатор има един конектор Faston (VMOT), чиято 
позиция определя скоростта на двигателя. По подразбиране Faston VMOT е позициониран 
върху вторичния 30V (висока скорост). Ако се желае една по-ниска скорост, Faston VMOT 
да се позиционира върху 20V. 

Вторичния 24V на трансформатора е запазен за захранващия вход на аксесоарите 
VAUX. 

Позиционирайки Faston VMOT върху 20V, се намалява също и скоростта на 
двигателя по време на фазата на забавяне. 

Диагностика светодиоди 
 

Централата разполага с една серия светодиоди за автодиагностика, които съдържат 
контрола на всички функции: 

 
Светодиод POWER Присъствие на захранване на мрежата. 
Светодиод STOP  Загасва при активирането на бутон STOP 
Светодиод PHOT Загасва при не захранени фотоклетки или при наличието на 

препятствие. 
Светодиод OPN  Запалва се при активирането на бутон OPEN 
Светодиод CLS  Запалва се при активирането на бутон CLOSE 
Светодиод PP  Запалва се при активирането на бутон PP 
Светодиод SWO Загасва при активиране на отварящия краен изключвател SWO 
Светодиод SWC Загасва при активиране на затварящия краен изключвател 

SWС 
Светодиод SWO-R Загасва при активиране на забавящия отварянето краен 

изключвател SWO- R 
Светодиод SWC-R Загасва при активиране на забавящия затварянето краен 

изключвател SWС- R 
 

Иначе преди всяка маневра, централата прави контрол на правилното 
функциониране. Ако този контрол не бъде преминат, двигателят бива спрян и 
светодиода POWER сигнализира аномалия, присвятвайки бързо.  
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Конфигурация вграден приемник (само версии “RI”) 
 

Централата е снабдена с един вграден радио модул за приемане на телекоманди 
било с фиксиран код , било с променящ се код (виж функции dip-switch 8), с честота 
433,92 MHz. 

За използване на телекоманда е необходимо първо я научите, процедурата на 
запаметяване е илюстрирана по-надолу, модула е състояние да запамети до 64 различни 
кода. 
 

Запаметяване на нов предавател с активизирана функция Р.Р. 
 

- Натиснете един път бутон PGM за 1 сек., светодиод Power започва да присветва с 1 
сек. пауза. 

- Натиснете в рамките на 10 сек. бутон на дистанционното, който искаме да 
запаметим с функция Р.Р. 
За да излезете от програмиране, изчакайте 10 сек или натиснете бутон PGM за 1 

сек., светодиод Power започва да свети нормално с пауза 3 сек. 
 

Изтриване на всички предаватели от паметта 
 
-  Задръжте натиснато бутон PGM за 15 сек., светодиода Power започва да присветва 

бързо и изгасва при осъществено изтриване. 
- Освободете бутон PGM , паметта е била изтрита и светодиода Power започва да 

свети нормално с пауза 3 сек. 
 
 

Забележка: 
Дистанционните биват запомнени върху паметта EPROM (U6) може да бъде 

освободена и вкарана в нова централа в случай на замяна. 
Поради мотиви за сигурност, не е възможно да се запаметят дистанционни по 

време на фаза на отваряне/затваряне на двигателя. 
Ако влизайки в процедура на запаметяване на дистанционните, светодиодът Power 

извърши едно продължително присветване и изгасне, означава, че паметта на 
приемника е запълнена и не е възможно да бъдат запаметени други дистанционни или 
че използвания дистанционно не е съвместимо. 
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