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Упътване за настройка на централа MS4 
Централата MS4 може да се използва за управление на мотори с мощност непревишаваща 500 W. 

 
Общи забележки: 

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

нормативни актове. 
b) Проводниците, захранени с различни напрежения, трябва да са физически разделени, или 

трябва да са изолирани с допълнителна изолация от поне 1 мм. 
c) Проводниците трябва да са допълнително закрепени близо до входовете; 
d) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
e) Да се проверят дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; 
f) На входовете N.C.(нормално затворен), които няма да се използват, трябва да се сложи мост 

с Dip SW4 (вж. схемата на окабеляването) 
g) При подаване на захранването, лед PGM трябва да мига,  в противен случай проверете 

бушончетата и наличието на 230Vас, 50Hz между входове 1 и 2. (INPUT 230 VАС – 
съблюдавай фаза / неутрален). 

 
Функции на  Входове/  Изходи 

 
№ Вход Функция Описание 

1-2 Захранване Вход 230Vас 50 Hz (1-фаза/2-неутрален) 
3-4 Първична 

трансформатор 
Връзка с първичната намотка на трансформатора 230 
Vас 

5-6 Сигнална лампа Изход за връзка със сигналната лампа 230 Vас 40W max 
7-8 24 Vас Изход за захранване на аксесоарите на 24Vас,/0,4 А мах 
9-10 SCA Връзка с индикаторна лампа за отворена врата 

24Vас/3W max 
11 +V Общ за всички управляващи входове 
12 CHIUDE 

(ЗАТВАРЯ) 
Вход за бутон Затваря (контакт Нормално Отворен) 

13 APRE (ОТВАРЯ) Вход за бутон Отваря (контакт Нормално Отворен) 
14 Р.Р. Вход за бутон Пасо-Пасо (контакт Нормално Отворен) 
15 СТОП Вход за бутон СТОП (контакт Нормално Затворен ) 
16 FTC Вход за връзка със обезопасяващите системи, контакт 

Нормално Затворен (напр. фотоклетки) 
17 FСA Вход за краен изключвател при Отваряне (контакт 

Нормално Затворен) 
18 FСС Вход за краен изключвател при Затваряне (контакт 

Нормално Затворен 
19/20 DAS Връзка с обезопасителна рамка. Вход с калибрирано 

съпротивление или с контакт Нормално Затворен: 
Ако се използва резистивна рамка ,затворете J4: 
Ако се използва механична рамка ,отворете J4: 
В случай, че обезопасителната рамка открие 
препятствие, централата спира вратата и инвертира 
движението и` за около 2 сек. 
Ако не се използва обезопасителна рамка, 
отворете J4 и дайте накъсо 19-20.Не свързвайте 
обезопасителната рамка към общия вход +V. 
 

21/22 Rx 2 –ри канал Изход за втория радио-канал на приемника  
23/24 Антена Връзка за антената на приемника (23- ширмовка / 24-

сигнал) 
25/26 Вторична 

трансформатор 
Връзка с вторичната намотка на трансформатора 24 Vас 

27/28 Кондензатор Връзка с кондензатора 
29/30/31 Мотор Връзка с мотора 29-движение/30-движение/31-общ 



Задължителни процедури при първо включване: 
 

1) Прекъснете захранването. 
2) Деблокирайте ръчно крилото, избутайте крилото на около половината от хода му и 

блокирайте отново. 
3) Включете отново захранването. 
4) Дайте една команда пасо-пасо с бутон или радиоуправление. 
5) Вратата трябва да се задвижи, отваряйки се. В случай, че това не стане, разменете по 

между им  29 и 30 (на мотора) и крайните изключватели 17 и 18 ( FCA и FCC). 
6) Продължете с настройката на Работните времена,  Логическите функции и мощността на 

мотора. 
 
 
 

Регулиране мощността на мотора: 
 

ВНИМАНИЕ! Тази настройка влияе на сигурността на автоматиката. Убедете се че 
приложената  в/у крилото сила е съобразена с действащите нормативи. 
 
Настройката на мощността на мотора се извършва само при спрян мотор, предвидените нива на 
мощност са 6. 

- Натиснете за 1 сек. Бутон POT и пуснете. 
- На всяко натискане на бутон POT отговаря една степен на увеличение на мощността, което 

се визуализира от броя светодиоди  “POWER”. 
- След като  достигне максимална мощност, следващото натискане на бутона води до 

минимална   стойност на мощността. 
- Запаметете желаната стойност, като държите натиснат бутон POT докато, зеленият 

светодиод D1  изгасне. 
 
 
 

Функция на тримерите 
 

TCA Регулира времето на автоматичното затваряне. Проверете дали  
Дип- суич№ 2 е на ON. Времето варира от 1 сек до максимум 250 сек. 

 
TL Регулира максималната продължителност на маневрата на отваряне и  

затваряне. Времето варира от 5 сек. до максимум 70 сек.   
 
 
 

Мек  стоп 
 

 По време на последните 14 сек. от зададеното време на работа, централата  намалява 
скоростта на мотора. Съветваме да се въведе време на работа TL със 7 секунди по-дълго от 
продължителността на цикъла отваряне / затваряне, така че забавянето да трае последните 7 
секунди. Ако не искаме да използваме функцията мек стоп, увеличете TL с 14 секунди повече, 
отколкото е продължителността на цикъла отваряне/затваряне. 

 



Функция на Дип-суичове SW2 “SELECT” 
DIP 1 Избира начина на действие на Бутон Р.Р. и на предавателя. 
 Off: последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ-СТОР 
 On:последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ 
 
DIP 2 Позволява или забранява автоматичното затваряне. 
 Off: автоматичното затваряне забранено. 
 On :автоматичното затваряне позволено. 
 
DIP 3 Позволява или забранява функцията “жилищен блок” 

Off: Функция “Жилищен блок” забранена 
 On: Функция “Жилищен блок разрешена. Импулс, подаден от вход  

Р.Р. или от предавател няма ефект по време на отварянето на вратата (не я спира). 
 
DIP 4 Функция “Предварително мигане”: сигналната лампа започва да мига 3 секунди  преди 

вратата да се задвижи. 
Off: “Предварително мигане” забранено 
On: “Предварително мигане” разрешено 

 
DIP 5 Сила на  сработване на двигателя 
 Off: Сработва в момента на подаване на управляващ сигнал със силата, определена с POT. 

On:Първата секунда сработва на максимална мощност, от втората секунда нататъка работи 
със силата, определена с POT. 

 
DIP 6 Активиране входа FTC по време на отваряне 
 Off: Няма намеса. По време на отварянето FTC(фотоклетките) не действат. 

On: Временен стоп. По време на отварянето FTC(фотоклетките) работят. Ако открият 
препятствие, спират движението на вратата, докато не бъде освободена фотоклетката. 

 
DIP 7 Функция на вход APRE (ОТВАРЯ) 
 Off: Входът работи като команда ОТВОРИ 

On: Входът  работи като команда ПЕШЕХОДЕН. Води до едно отваряне с 
продължителност от 15 сек. 

 
DIP 8 Позволява или забранява електронното спиране. 
 Off: Електронното спиране забранено. 

On: Електронното спиране позволено. Препоръчва се при тежки врати за компенсиране на 
тяхната инерция при спиране или обръщане движението им. 

 
Функция на Дип-суичове SW4 “BYPASS” 

Дип-суичовете “By-pass” позволяват да се дадат на късо нормално отворените входове, които няма 
да бъдат използвани (с изключение на DAS) 
 
DIP 1 Вход СТОП 

Off: Вход позволен 
 On: Вход забранен 
 
DIP 2 Вход FTC 

Off: Вход позволен 
 On: Вход забранен 
 
DIP 3 Вход FCA 

Off: Вход позволен 
 On: Вход забранен 

 
DIP 4  Вход FCC 

Off: Вход позволен 
On: Вход забранен 

 
Забележка: Всички тримери и дип-суичове трябва да се регулират при спрян мотор. 



Контрол на работата на  силовата платка(TRIAC). 
 
Централата разполага с възможността  за контрол на  силовата платка. 
Фабричната настройка е  тази функция да е неактивна. 
Възможно е тази функция да се активира или дезактивира, като се следва описаната по-долу 
процедура: 
 
Активиране функцията на контрол на работата на силовата платка 

1- Сложете DIP 8 на OFF; 
2- Изключете захранването 
3- Подайте захранване , като държите натиснат бутона PGM за 2 сек. 
4- При активирана функция за контрол на работата на силовата платка, в случай на повреда в 

платката или сработване на термичната защита на мотора, всички ЛЕД на светлинния 
индикатор POWER мигат.Централата не изпълнява никаква команда. 

 
Дезактивиране функцията на контрол на работата на силовата платка: 

1- Сложете DIP 8 на ON 
2- Изключете захранването                    
3- Подайте захранване , като държите натиснат бутона PGM за 2 сек. 
4-.При дезактивирана функция , даже и при аномалия в работата на  
    силовата платка, централата изпълнява команди. 

За определяне дали функцията за контрол на работата на силовата платка е неактивна, прекъснете 
захранването към централата. При повторното подаване на захранването , ЛЕД D1 извършва едно 
бързо мигане, следвано от нормално мигане. Това показва, че функцията не е активна. 

 
ДИАГНОСТИКА СЪС СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ  (ЛЕД) 

 
Централата разполага със серия от светлинни индикатори за автодиагностика, които позволяват 
контрол на всички функции. 
 

LED DAS  Загасва при активирането на вход DAS; 
LED FCC  Загасва при активирането на входа Краен Изключвател 
   при затваряне; 
LED FCА  Загасва при активирането на входа Краен Изключвател при  
   отваряне; 
LED FТC Загасва при фотоклетки, които не са в оптична ос или при наличие на 

препятствие; 
LED STOP Загасва при активирането на вход STOP; 
LED Р.Р. Загасва при активирането на вход Пасо-Пасо; 
LED OPEN Загасва при активирането на входа ОТВАРЯ 
LED CLOSE Загасва при активирането на входа ЗАТВАРЯ 
 
LED D1 Мига при наличие на мрежово захранване и правилно функциониране на 

микропроцесора. 
 
 

 Забележка: Ако моторът тръгне и спре след известно време без да е достигнал крайната си 
точка на отваряне, то: 

- Сложете DIP 5 от Дип-суичове SW2 “SELECT” на On; 
- Увеличете времето на работа TL 
-  И евентуално увеличете силата с бутон POT. 

Или 
Само увеличете силата с бутон POT. 
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