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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 
 
 
 
 

  Ние декларираме по този начин, че нашият продукт

Отговаря на следните съответни позиции:

Директива за ЕМС (89/336 ЕЕЪ, 93/68 ЕЕС                       Ниско волтова Директива (73/23 ЕЕЪ, 93/68 ЕЕС) 
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Контролен блок CP.MS4 
 
Контролният блок може да бъде използван за управление на мотори захранвани с 230 V ас 
с мощност не превишаваща 350 W. 
 

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
1) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да спазват приетите 

норми. 
2) Входните захранвания с различни напрежения трябва да бъдат физически 

разделени, или да бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация най-малко 
1 мм. 

3) Захранващите проводници трябва да бъдат закрепени с допълнителна  
скоба, близо до клемите им. 

4) Проверете всички свързвания още веднъж дали са правилно свързани, преди 
включване на захранването. 

5) Проверете дали дип- суичовете са поставени в правилно положение. 
6) Неизползваните нормално затворени (НЗ) входове трябва да бъдат замостени. 

 
Клема 
№ 

Функция Описание 

1-2 -3 Захранване Вход 230 V ас 50 Hz 
4-5 Antenna Свързване към  вътрешната платка на приемника (4-жило; 5-оплетка) 
6 COM Общ за всички входни бутони 
7  Step-by-step Вход, бутон стъпка-по-стъпка (Нормално отворен контакт) 
8 PED Вход, бутон за пешеходци (Нормално отворен контакт), отваря само 7 сек. 
9 STOP Вход, бутон СТОП (Нормално затворен контакт) 
10 PHOT 2 Вход от фотоклетки, НЗ контакт. Действа само при затваряне.  

Когато контактът е отворен, моторът спира и веднага връща движението си 
обратно ( портите се отварят). 

11 PHOT 1 Вход от фотоклетки, НЗ контакт. Действа при отваряне и затваряне.  
По време на отваряне:когато контактът е отворен,  двигателят спира и след като 
препятствието се премахне, моторът продължава отварянето. По време на 
затваряне: когато контактът е отворен,  двигателят спира и след като 
препятствието се премахне, моторът се реверсира, т. е. отваря. 

12 COM Общ за всички фотоклетки 
13-14 COSTA Вход, чувствителен ръб. Съпротивителен ръб: Джъмпер “DAS” е затворен. 

Механичен предпазен ръб:  Джъмпер “DAS” е отворен. 
Когато е активиран предпазният ръб, движението на портата спира и посоката се 
обръща за около 3 секунди. 
Ако не се използва предпазният ръб, Джъмпер “DAS” е отворен и се поставя 
мост между 13-14. 

15-16 24 V AC Изход, захранване на фотоклетки 24 V АС/ 0.5 А максимум. 
17-18 SCA/IIºch Изход, НО контакт.  

Датчик за отворена врата или от 2-ри радио канал зависи от DIP 1.  
Захранване на фотоклетки в режим Foto Test чрез  DIP 1: OFF, а  DIP 5: ON 

19 SWO Вход, краен изключвател ОТВОРЕНО (НЗ контакт) 
20 SWC Вход, краен изключвател ЗАТВОРЕНО (НЗ контакт) 
21 COM Общ, крайни изключватели 
22-23-24 Secondary Вход, бутон ЗАТВОРЕНО (Нормално отворен контакт) 
25-26-27 Motor 230 V Свързване на двигател (25=ОТВАРЯ/ 26-=ОБЩ / 27=ЗАТВАРЯ) 
25-28 Кондензатор Свързване на кондензатор. 
29-30 Мигалка Свързване с мигаща светлина. 230V / 40W max 
31-32 Primary Свързване, първична намотка на трансформатора (31: Фаза/ 32: Нула). 
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ДА СЕ ПРОВЕРЯТ СВЪРЗВАНИЯТЯ 
 

1. Включете захранването. 
2. Програмирайте дистанционно. 
3. Изключете захранването. 
4. Ръчно задвижете крилото на вратата, придвижвайки го в средно положение и го 

заключете отново. 
5. Включете захранването. 
6. Натиснете бутона на дистанционното. 
7. Вратата трябва да започне движение в посока отваряне.  
8. Ако - затваря, спрете, изключете захранването и сменете проводниците на 

мотора(25<>27) и тези на крайните изключватели (19<>20). 
 

ФУНКЦИЯ НА ТРИМЕРИТЕ 
 
ENC Не се използва  
PW Мощност на мотора.  
TCA Време за автоматично затваряне. 

Диапазонът на настройване е от 1 секунда до 90 секунди максимум. 
 

За да бъде изключено автоматичното затваряне, 
поставете тримера TCA на максимална стойност (+) 
 

ФУНКЦИЯ НА ДИП СУЧОВЕТЕ 
 
DIP 1 “SCA/IIºch” Изход от релеен контакт към клеми 17-18, SCA / IIºch. 

Off: За индикаторна светлина за отворена врата SCA 
On : От втори канал на вградения приемник 

DIP2 “PRELAM” Предварителното мигане 3 сек. преди тръгването на мотора 
Off: Забранено 
On : Разрешено 

DIP3 “BLI” Пълно отваряне. Дистанционното или вход P.P не спират 
отварянето. 
Off: Забранено. 
On : Разрешено. 

DIP 4 “P.P. Mode” Действие от бутон “P.P.” или дистанционното 
Off: Отваря >СТОП> Затваря > СТОП 
On : Отваря>Затваря>Отваря 

DIP 5 Не се използва. 
Off: да 
On : Трябва да е на Off 

DIP 6   Не се използва. 
Off: да 
On : Трябва да е на Off 

DIP 7   Не се използва. 
Off: да 
On : Трябва да е на Off 

DIP 8 “Radio” Видове дистанционни. 
Off: Ролинг и програмируем код. 
On : Само ролинг код 
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ВГРАДЕН ПРИЕМНИК 
 
Контролният блок е оборудван с вграден радио-модул за приемане на дистанционно 
управление и за фиксиран и за ролинг код ( виж функциите на дип-суич 4), с честота от 
433.92 MHz.  
За да се използва предавателят, трябва най-напред модулът да научи кодът му. 
Процедурата по запомняне е илюстрирана по-долу, модулът може да запомни до 64 
различни кода. 
 
Програмиране на дистанционно за Първи канал- функция стъпково P.P. 

- натиснете бутон PGM за около 1 секунда. Power LED ще започне да мига на 
интервал от 1 секунда. 

- Натиснете бутонът на предавателя за около 10 секунди, за да бъде запомнен с 
функция  степ-бай-степ. 

За да излезете от програмирането, изчакайте 10 секунди или натиснете бутон PGM за 
около 1 секунда. 
 
Програмиране на дистанционно за Втори канал – изход от 2-ри радио канал (DIP 1:ON) 

- натиснете бутон PGM два пъти, всеки от които за около 2 секунди. LED DL 1 свети 
непрекъснато. 

- В рамките на около 10 секунди натиснете бутонът на предавателя, за да запомните 
функцията 2-ри радио канал. 

За да излезете от програмирането, изчакайте 10 секунди или натиснете бутон PGM за 
около 1 секунда. 

 
Изтриване на всички дистанционни от паметта  

- Натиснете бутон PGM за около 15 секунди, светодиодът DL1  и сервизната 
светлина започват за мигат бързо и изключват, когато изтриването приключи. 

- Освободете бутон PGM и паметта вече е изтрита. 
 
БЕЛЕЖКА:  От съображения за сигурност, предавателите не могат да бъдат запомняни 
докато се извършва движение по отваряне/затваряне на портала. Когато въведете 
процедура по запомняне на предавател, ако светодиодът на захранването даде 
продължително светване и след това изгасне, това означава, че паметта на приемникът е 
запълнена и не може да приеме повече приемници, или че този приемник не е съвместим с 
нея. 
 

LED ДИАГНОСТИКА 
 
Състоянията на контролният блок се индикират от броя на примигванията на светодиодът 
LED DL1: 
1 примигване с 3-секунди интервал Контролният блок е захранен и може да работи. 
2 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен СТОП 
3 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен PHOT1 
4 примигвания с 3 секунди интервал  Вход, отворен PHOT2 
5 примигвания с 3 секунди интервал Вход, отворен DAS 
6 примигвания с 3 секунди интервал Аларма, DM тест. Проверете правилната работа 

на фотоклетките 
7 примигвания с 3 секунди интервал Аларма, активиране на оптичният датчик 
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