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УПЪТВАНЕ 
 

ЗА НАСТРОЙКА НА ЦЕНТРАЛА С МИКРОПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛ  
 

KEN / KTE 
 

за гаражни врати 
 
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)   На входовете, които няма да се използват, трябва да се сложи мост 
       е)   Ako посоката на въртене на мотора е обърната, е необходимо да се, разменят        
проводниците на самия мотор. 
 
 
 
Централата е снабдена с вграден приемник за дистанционно управление както с фиксирани 
кодове,така и с ролинг кодове на честота 433.92MHz. 
За да използвате дистанционното управление,то трябва да бъде първо обучено. Процедурата е 
илюстрирана по-надолу. Могат  да се запишат до 14 дистанционни с различни кодове. 
 
Максималното време за работа на централата е 90 сек. След като изпълни 4 пълни хода / под 
пълен ход разбираме движението от единия до другия краен изключвател/, централата запомня 
времето за работа и забавя движението при затваряне. 
 
Времето за работа на съпътстващата светлина е 120сек. 
 
На трансформатора има  клема ,която позволява мощността на мотора да бъде регулирана на 3 
различни нива. Включете клемата на желаната мощност. 
 
Възможно централата да проверява дали фотоклетките не са повредени.  
Ако искате да използвате тази функция, трябва да имате захранване поне до излъчващите 
фотоклетки (за удобство можете да захраните и приемащите) от изходите към мигащата лампа 
(клеми 7 и 8) и да изпълните функцията както е обяснено в параграфа УСТАНОВЯВАНЕ “ТЕСТ НА 
ФОТОКЛЕТКИТЕ”.  
След като тестът е включен, преди всяко затваряне на вратата, централата ще проверява 
работата на фотоклетките.  
Ако те са повредени или заети, след като подаде сигнал с мигащата лампа за 3 сек., 
автоматичният механизъм няма да изпълни командата.  
Ако фотоклетката е заета след като TCA (Време за автоматично затваряне) е изтекло, 
автоматичният механизъм изчаква отново цялото време за автоматично затваряне (TCA).



 

 
      
 
Функции Входове/ Изходи  

(1)  Вход Антена  
(2)  Маса антена 
(3)  Вход Р.Р. = Вход Стъпка по стъпка. Свързан в паралел към изхода на радиоуправлението. 

Контакт Нормално Отворен. 
(4)  Вход FTC = Отварянето на този контакт по време на затваряне на вратата сменя посоката 

на движение й. Контакт Нормално Затворен. 
(5)  Вход STOP = Контакт Нормално Затворен. 
(6)  Изход +V = Общ изход за всички входове 
(7,8) Мигаща светлина = Мигаща светлина изход  24Vac (3w) 
(9,10)  Изход 24Vac = Изход за помощно захранване на фотоклетки и т.н. ~24Vас (0,5А макс.)  
(13)  Трансформатор = 0V 
(14)  Трансформатор = захранване за мек старт и плавно затваряне 
(15) Трансформатор = скорост на мотора 
(16,17)  Изход  Мотор = към  мотора 
(18) Общ за крайните изключватели  
(19) Вход  FCC = краен изключвател при затворено. Контакт нормално затворен 
20)  Вход FCA = краен изключвател при отворено. Контакт нормално затворен 
 
При  използване на механична защитна рамка,  
ако искате вратата да има обратен ход, свържете я последователно на контакта на фотоклетката, 
ако искате вратата да спира, свържете я последователно на бутона Стоп. 



 
 

Програмиране на централата 
Ако сте изпълнили някоя от следващите програмни операции, трябва да бъдат изпълнени 4 пълни 
хода / започвайки от единия краен излкючвател и пристигайки в другия/, преди  да можете отново 
да видите забавянето при затваряне  
 

Изтриване на дистанционните от паметта 
За да изтриете дистанционните от паметта, дръжте  натиснат програмния бутон PGM и подайте 
захранване към централата.Светодиодът ще светне за около 5 сек..Когато загасне, паметта е 
изпразнена. 
 

Запаметяване на нови дистанционни 
Натиснете 1 път бутон PGM, светодиодът ще светне с постоянна светлина. До 10 сек. натиснете 
бутона на новото дистанционно,което искате да запомните.Ако светодиодът не остане да свети с 
постоянна светлина, а започне да мига 5 сек. след като сте натиснали бутона PGM,това означава 
че паметта е пълна и не може да съхранява повече кодове. 
 

Установяване на Време за автоматично затваряне /TCA/ 
Натиснете 2 пъти бутон PGM и светодиодът ще започне да мига бързо.  
Лампата ще започне да мига на всяка секунда, докато PGM бъде натиснат отново.  
Ако броят на светванията е по-малък от 5, автоматичното затваряне е забранено.  
Ако броят на светванията е по-голям от 5, TCA е установено и то е толкова секунди, колкото са 
светванията на лампата (но, не повече от 255 сек.). 
След 255 светвания, ако бутона PGM не бъде натиснат, централата автоматично излиза от 
процедурата по програмиране, без да бъде установено автоматично затваряне. 
 

Установяване ниво на чувствителност на защитата по ток 
Защитата по ток има 6 нива на чувствителност.  

Натиснете 1 път бутон PGM. 
Натиснете бутон РР и го държте натиснат. 
Натиснете отново 1 път бутон PGM и светодиодът ще загасне.  
Лампата ще започне да присветва на всяка секунда. Нивото на чувствителност на защитата по ток 
намалява с всяко присветване на лампата. 
Когато решите, че това е необходимата чувствителност, натиснете 1 път бутон PGM 
След 1 светване чувствителността е най-голяма (това е мин.мощност).  
След 6 присветвания, ако бутонът PGM не е натиснат отново, централата автоматично напуска 
режима на програмиране, запомняйки минималната чувствителност (това е максималната 
мощност). 
При отваряне на вратата, ако прагът на задействане  е преминат, моторът спира.  
При затваряне на вратата, ако прагът на задействане е преминат, моторът сменя посоката на 
движение за 2сек. и тогава спира. 
 

Установяване “Тест на фотоклетките” 
Всеки път, когато изпълните тази процедура, ”Тестът на фотоклетките”се променя (ако е бил 

изключен, се включва, ако е бил включен –се  изключва). За да промените състоянието на “Теста 
на фотоклетките”,  
Натиснете 1 път бутон PGM. 
Натиснете 1 път бутон РР. 
Натиснете отново 1 път бутон PGM. 
Сигналната лампа светва с постоянна светлина.  
Помощната лампа отбелязва новото състояние: 1 мигане – Тест включен; 2 мигания –Тест 
изключен. 
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