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УПЪТВАНЕ 
 

 ЗА НАСТРОЙКА НА ЦЕНТРАЛА С МИКРОПРОЦЕСОРНО 
УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛ  

 
KT3/KT4  

 
за гаражни врати 

 
 



 
 
 
Примерна схема на свързване за управление само с дистанционно, без 
фотоклетки, бутони и защитни рамки.
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Инструкция за инсталация: 
 

a) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на 
действащите нормативни актове. 

b) Да се отделят силовите кабели (мотор, захранване) от управляващите (бутони, 
фотоклетки, радио); да се предвидят две отделни гофрирани тръби. 

c) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
d) Да се проверят дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; 
e) На входовете N.C.(нормално затворен), които няма да се използват, трябва да се 

сложи мост. 
f) Запомнете ново дистанционно или стартирайте с бутона Стъпка (P.P. 12). 

g) Вратата трябва да започне да се отваря, когато посоката на въртене на мотора е 
обърната, е необходимо да се, разменят проводниците “APRE” – “CHIUDE” (“ОТВАРЯ” 
– “ЗАТВАРЯ”) на самия мотор 

 
 

Функции Входове/  Изходи 
(1,2) Вход 230VAC = Захранване 230 Vac (Фаза=1, Нула=2) 
(3) Общ 230VAC = общ за абонатите на мрежово напрежение (Сигнална лампа и помощна 

осветителна лампа; 
(4) Изход LAMP = към сигналната лампа на 230 Vас 
(5) Изход CORT = към  помощна осветителна лампа 230 Vас. За тази лампа  

е предвиден свободен изход близо до релето. 
(7,8) Изход 24Vac = Изход за помощно захранване ~24Vас (1А макс.) 
(9) Изход +V = Общ изход за всички входове 
(10) Вход CHIUDE (ЗАТВАРЯ) = контакт Нормално Отворен 
(11) Вход APRE (ОТВАРЯ) = контакт Нормално Отворен 
(12) Вход Р.Р. =  Вход Пасо – Пасо. Свързан в паралел към изхода на радиоуправлението. 

Контакт Нормално Отворен. 
(13) Вход STOP = контакт Нормално Затворен. 
(14)     Вход FTC = Да се свърже към контакта на изхода на фотоклетката.  

      Контакт Нормално затворен. 
(15,16) Вход DAS = за обезопасителната рамка са предвидени 2 отделни входа 
 Тя НЕ трябва да се свързва с общия V+. 
(21) Вход Антена 
(22) Маса антена 
(23)  Вход FCRA = вход за краен изключвател за мек старт. Контакт Нормално Затворен. 
(24) Вход FCRС = вход за краен изключвател за мек стоп. Контакт Нормално Затворен. 
(25) Вход FCC = вход за краен изключвател при затваряне. Контакт Нормално Затворен. 
(26) Вход FCA = вход за краен изключвател при отваряне. Контакт Нормално Затворен. 
(27) Изход V+ = Общ изход за всички входове. 
(30,31) Изход Мотор = към мотора. 
(32, 33) Вход 24VАС= от Вторичната намотка на трансфрматора на ~24 vac 
(34, 35) Изход 230 VAC = към Първичната намотка на трансформатора на ~24 vac. 
 
Входа на обезопасителната рамка е вход с калибрирано съпротивление. 
Ако имаме резистивна рамка, затворете джъмпера  J1, разположен  близо  
до входа. 
Ако имаме механична рамка, отворете джъмпера J1 , разположен близо  
До Входа. 
Ако няма да се монтира обезопасителна рамка, отворете джъмпера и  
Свържете накъсо 15 и 16. 
 
 
N.B. За обезопасителната рамка има 2 отделни входа, НИКОГА НЕ 
СВЪРЗВАЙТЕ РАМКАТА КЪМ  ОБЩИЯ V+. 
 



Централата е окомплектована с вграден приемник, който работи с  
Предаватели  както с фиксиран код така и с ролинг код на честота 433, 92 Mhz. 
 
За да се използва един приемник, първо е необходим той да бъде обучен.  
Процедурата на запомняне е описана в последствие, устройството е  
В състояние да помни до 14 различни кода. 
 
Функция на Дип-суичовете. 
DSW1  Начин на функциониране на вохда “Стъпка” Р.Р. или предавателя 
  Off:последователност ОТВАРЯ – СТОП – ЗАТВАРЯ 
  On:последователност ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ – ОТВАРЯ 
 
 
DSW2: Разрешава или забранява автоматичното затваряне 
            Off: Автоматичното затваряне забранено 
  On: Автоматичното затваряне разрешено 
 
DSW3: Функция “Жилищен блок”: входът “Стъпка” Р.Р. не спира мотора по време на 

отваряне. При завършено напълно отваряне, входът Р.Р. може да управлява 
затварянето на вратата. 

 Off: Функция “Жилищен блок” забранена 
 On: Функция “Жилищен блок разрешена 

 
 
DSW4: Функция “Предварително мигане”: сигналната лампа започва да мига 3 секунди  

преди вратата да се задвижи. 
 Off: “Предварително мигане” забранено 
 On: “Предварително мигане” разрешено 
 
 
Функциониране на тримерите 
Тримерите регулират прага на задействане на сензора за ток, може да се избере различен 
праг при Отваряне и Затваряне. 
 
N.B. При отваряне, ако се превиши права на задействане на сензора  
За ток , моторът спира.  При затваряне, ако се превиши прага на задействане на сензора 
за ток, моторът спира, ако е бил в режим  
Мек  старт/стоп, или обръща посоката на движение за 2 сек и после спира, ако се е 
движил с максимална скорост. 
 
Програмиране на централата 
Изтриване на дистанционни управления от паметта 
За изтриване на дистанционни управления от паметта: захранете централата, като държите 
натиснат бутона PGM; сигналната лампа  и  помощната осветителна лампа светват 
едновременно и за около 5 сек; когато загаснат, паметта е изтрита. 
 
Запомняне на ново дистанционно управление 
Натиснете бутона PGM, допълнителната осветителна лампа започва да мига, докато не се 
извърши запомнянето. Натиснете бутон на дустанционното. Ако след натискането на бутона 
допълнителната осветителна лампа остава загасена, но засветва сигналната лампа, за около 
5 сек., означава, че паметта е пълна и не е възможно да сае запомнят други кодове. 
 
За улеснение на операцията на поставяне на крайните изключватели, е възможно да се 
управлява мотора чрез бутоните в/у центалата SW4 OPEN и  
SW5 CLOSE. Докато се държат натиснати съответните бутони, моторът се  
Движи  в едната или в другата посока. 
 
Времето на работа на централата е 45 сек. 
Времето на автоматичното затваряне е 15 сек. 
Времето на допълнителната осветителната лампа е 80 сек. 
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