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Присъединяване на платка за заряд на акумулаторните батерии тип СВ.24V 

(опция) 
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Контролен блок за MS424 тип CP.M24-RE / CP.M24-RI 
Контролните блокове са за двигатели 24 Vdc с мощност не повече от 80 W. 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА 
А) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да са в съответствие с 

изискванията на закона. 

Б) Кабелите с различни напрежения трябва да бъдат физически разделени или в 

противен случай екранирани с вторична изолация не по-малко от 1 мм. 

В) Кабелите трябва да бъдат закрепени с допълнителни скоби, близо до техните клеми. 

Г) Проверката на всички видове подвключвания се извършва преди захранването. 

Д) Проверете дали Дип-Суичовете са поставени правилно 

Е) Неизползваните НЗ (Нормално Затворени) входове трябва да бъдат замостени.  

 

ВХОДНО/ИЗХОДНИ ФУНКЦИИ 
 

Клеми Функция Описание 

1-2 Захранване 230 Vac; 50 Hz; вход (1-нула; 2-фаза) 

4-5 Мотор 24Vdc мотор включване 

6-7 Лампа 24V ас; 15 W включване сигнална лампа (7=0v) 

8-9 24V ас 24V ас/max 0.5 А включване на аксесоари. 

ВАЖНО: Ако е монтирано зарядно устройство СВ.24V, 

изходът(без захранване от основно напрежение)има 24V 

поляризирано напрежение. Осигурете правилното 

съединяване на устройствата. (кл8=плюс; кл9=минус) 

10-11 SCA 24Vac включване на лампа за отворена врата–max 3W 

12 COM Общ 1 за входовете на всички контролни сигнали 

13 STOP Вход на бутон СТОП (НЗ контакт) 

14 PHOT Предпазен вход НЗ контакт (т.е. фотоклетки) 

15 OPEN Вход за бутон ОТВОРИ (НО контакт) 

16 CLOSE Вход за бутон ЗАТВОРИ (НО контакт) 

17 PP  Степ-бай-степ бутон (НО контакт) 

18 COM Общ за включване на крайните ограничители 

19 PED Вход за ПЕШЕХОДЕН бутон (НО контакт) 

20 SWO Вход за краен ограничител за ОТВОРЕНО  (НЗ контакт)  

21 SWC Вход за краен ограничител за ЗАТВОРЕНО (НЗ контакт 

24-25 Antenna Вмъкване на платката на антената на радиоприемника  

(24-сигнал; 25- екран) 

26-27 EDGE Вход за контактен накрайник 

Електрически накрайник: Джъмпер DAS замостен 

Механически накрайник: Джъмпер DAS отворен 

Когато чувствителният накрайник е активиран, портите 

спират и движението им се обръща за около 3 секунди. 

Ако не се използва: Джъмпер DAS отворен и мост между 

клеми 26-27  

28-29 RX 2 ch Изход, втори радио канал НО контакт, без напрежение. 

J2 Radio 

receiver 

Разрешава два фиксирани приемника и разширени дву-

канален приемник 

0-VMOT Вторична Клеми към вторичната намотка на трансформатора 

L1-N1 Първична Клеми към първичната намотка на трансформатора 
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Функции на тримерите 

 

TCA Настройка на времето за автоматично затваряне ако е разрешено от Дип Суич 1 

 Настройка на диапазона от 1 до 90 секунди. 

 

AMP Чувствителността на амперметричният датчик за откриване на препятствия се 

настройва при фазите за отваряне и затваряне. Настройката е -трябва да отстъпи 

при прилагане на сила. 
Ако се открие препятствие, вратите спират и движението им се обръща за около 3 

секунди. 

 

V RAL Скорост при бавен ход Той се активира само от Дип Суич 7: OFF-скоростта се 

настройва във фазата на спиране.Настройката варира между 20% минимум и 

60% максимум от настроената с Дип Суич 3 скорост. 

 

Функции на дип- суичовете 

 

DIP 1 “TCA”  Автоматично затваряне 

   Off: не 

   On : да 

 

DIP 2 “PRELAM” Предварителното мигане на лампата 3секунди 

Off: да 

On : не 

 

DIP 3 VEL.RID” Функцията Бавен ход при тръгване и спиране 

Off: без бавен ход 

On : С бавен ход  

 

DIP 4 “P.P.MODE” Избира начина за работа за бутон  “P.P.” и за предавателя 

Off: Оперативен ред: ОТВОРИ –СТОП –ЗАТВОРИ -СТОП 

On : Оперативен ред: ОТВОРИ –ЗАТВОРИ – ОТВОРИ 

 

DIP 5 “PHOT” Работата на фотоклетките при отваряне 

Off: Ако има препятствие, портата спира до отстраняването му.  

On : При отваряне фотоклетките не влияят на движението 

 

DIP 6 “BLI”  Входът “P.P.” от дистанционното при отваряне: 

Off: Дистанционното спира вратата. 

On : Докато не се отвори докрай вратата, P.P от дистанционното 

не влияе на движението  

 

DIP 7 “Encoder” Датчикът за оптичен декодер е разрешен или забранен 

Off:Разрешен 

On :Забранен 

 

DIP 8 “Radio” Само за версия “RI”. Разрешава или забранява предаватели с 

програмируем код 

Off:Разрешени предаватели и да скачащ и за програмируем 

код(самообучаващи се и дип-суич) 

On :Разрешен само скачащ код 
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Оптичният датчик е разрешен или забранен 

 

 

С Дип Суич 7 Off: 

- Оптичният датчик е активиран 

- При фази на отваряне или затваряне, БАВНИЯТ ХОД е позволен и се 

контролира автоматично от централата.  

- След подаване на захранване трябва да се направят цялостно отваряне и 

затваряне. Те се извършват изцяло с намалена скорост за самообучение на 

вратата. След като са запомнени крайните положения, централата автоматично 

ще контролира спирането и при отварящата и при затварящата фаза. Скоростта 

на моторът по време на бавния ход може да бъде настроена от Тримера 

V.RALL. 

При това самообучение също се обръща внимание за случаи на спиране на 

захранването. 

С Дип Суич 7 On : 

- Оптичният датчик е деактивиран 

- Спирането не е осъществява 

- Препоръчително е да се намали скоростта на движение чрез включване DIP 3 в 

положение ON 

 

Диагностика на светодиодите 

 

Контролният блок има серии от светодиоди, за да бъде дадена диагностична 

информация за статуса на всичките функции. 

POWER LED  Премигва за да индицира че уредът е захранен 

STOP LED  OFF когато бутон STOP е натиснат 

PHOT LED OFF когато фотоклетките не са подредени в една линия или има 

препятствие между тях 

OPN LED  ON когато бутон OPEN е натиснат 

CLS LED  ON когато бутон CLOSE е натиснат 

PP LED  ON когато бутон PP (степ-бай-степ) е натиснат 

PED LED  ON когато бутон PEDESTRAIN (пешеходен) е натиснат  

SWO LED OFF когато крайният изключвател за отваряне SWO е изключен 

SWC LED OFF когато крайният изключвател за затваряне SWC е изключен. 

 

Преди всяко действие, контролният блок задейства проверка на неговите  

коригиращи операции. Ако бъде открита някаква неизправност, моторът спира,  

а  POWER LED започва да мига бързо с което сигнализира за неизправност. 
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Конфигурация с вграден приемник (само версия RI) 

В контролният блок е вграден радио модул за приемане на сигнали както с  

 фиксиран, така и със скачащ код (виж функциите на дип суич 8) с честота  

433.92 MHz. 

Преди да се използва предавателя, приемникът трябва да се самообучи.  

Процедурата по запомняне на кода е илюстрирана по-долу, модулът може да  

запомни до 64 различни кода. 

 

Запомняне на нов предавател чрез активизиране на функцията Р.Р. 

- Натиснете веднъж за 1 сек. бутон PGM и  POWER LED  започва да мига с 

честота 1 сек. 

- Натиснете предавателя за 10 секунди, за да запомни функцията Р.Р. (степ-бай-

степ). 

 

За да излезете от обучаващата процедура, изчакайте 10 сек. или натиснете бутон  

PGM за 1 сек. - POWER LED ще започне да мига с нормална честота от 3 сек. 

 
Запомняне на нов предавател с активизиране на изходът за втори радио канал 

- Натиснете два пъти, всеки от по 2 сек. бутон PGM и  POWER LED ще започне 

да свети с постоянна светлина. 

- В рамките на 10 секунди, натиснете бутона на предавателя, който ще бъде 

запомнен в паметта с функция 2-ри радио канал. 

 

За да излезете от обучаващата процедура, изчакайте 10 сек. или натиснете бутон  

PGM за 2 сек. - POWER LED ще започне да мига пак нормално. 

 

Изтриване на всички предаватели от паметта 

- Задръжте бутон PGM натиснат за около 15 сек., POWER LED ще започне да 

мига бързо, след това угасва и паметта е изчистена. 

- Освободете бутон PGM, паметта е изтрита и POWER LED ще започне да мига 

нормално на 3 секунди. 

 

БЕЛЕЖКА: 

Предавателите се запомнят в платка с памет EPROM (U6), която може да бъде  

извадена и преместена в нов контролен блок в случай на авария. 

От съображения за безопасност, предавателите не трябва да бъдат запомняни в  

процес на отваряне/затваряне. 

Когато въвеждате процедурата за запомняне на предавател, акоPOWER LED  

светне продължително и след това угасне, това сигнализира, че паметта на  

приемникът е пълна и предавателят не може да се запомни, или че предавателят  

не е съвместим. 


