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ЦЕНТРАЛА RI.6E 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА RI.6E 

ДО 600 КГ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Инструкция за експлоатация 
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Централата RI.6E може да се използва за управление на мотори с максимална мощност 500 W. 
Регулирането на силата на мотора се извършва чрез комутатор с 5 позиции POWER. 
Този комутатор трябва да се постави в такова положение, при което веднъж тръгнал, моторът да може 
да спре, ако срещне определено препятствие. По този начин се гарантира безопасната работа на 
мотора в случай, че вратата срещне на пътя си хора или предмети. 
 
Функцията “Потегляне на максимална мощност” позволява потеглянето на мотора на максимална 
мощност за около 1 сек. Тази функция се забранява,  като се постави дип  - суич DSW5= Off. 

 
Общи забележки: 

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

b) Препоръчително е силовите кабели (мотор, захранване) да са разделени от управляващите 
(бутони, фотоклетки, радио); за да се избегнат взаимните им смущения да се използват 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) При подаване на напрежение, светлинният индикатор POWER трябва да светне,, в противен 

случай проверете дали предпазителите не са изгорели и дали има захраване 230Vас, 50 Hzм/у 
м/у входове 1 и 2 (INPUT 230Vac – съблюдавай фаза/неутрален); 

f) На входовете N.C.(нормално затворен), които няма да се използват, трябва да се сложи мост 
към общия V+; 

g) Първото движение след подаване на напрежние и стартиране трябва да е ОТВАРЯНЕ. 
h)  В случаите, когато посоката на въртене на мотора е обърната, обърнете кабелите APRE – 

CHIUDE (ОТВАРЯ - ЗАТВАРЯ) на мотора и кабелите на крайните изключватели FCA – FCC( 
КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ ПРИ ОТВАРЯНЕ – КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ ПРИ ЗАТВАРЯНЕ) 
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Функции на  Входове/  Изходи 
 

№ Вход Функция Описание 

1,2 INPUT Захранване на централата 230Vас 50 Hz 
(съблюдавя фаза/неутрален) 

 

3,4,5 COM/APRE/CHIUDE 
(ОБЩ/ОТВАРЯ/ЗАТВАРЯ) 

Към съответните клеми на мотора 
На 230Vас 50 Hz (задължително да се свърже 
Земята – жълт/зелен – към  корпуса на мотора) 

 

6,7 LAMP 230 Изход за връзка със сигналната лампа 230 Vас   
8,9 OUT 24 VAC Изход за помощно захранване  24Vас,/ 1,0 А 

мах. Захранване на фотоклетки. 
 

10, 11 SCA Контакт” Индикаторна лампа за отворена 
врата” * 

 

12, 13 +V Общ за всички управляващи входове  
14 FTC Вход от приемника на фотоклетките 

(Нормално Затворен) 
 

15 FCA Вход от краен изключвател при Отваряне 
(контакт Нормално Затворен) 

 

16 FCС Вход от краен изключвател при Затваряне 
(контакт Нормално Затворен) 

 

17 STOP Вход от бутон СТОП (контакт Нормално 
Затворен) 

 

18 РР Вход от бутон ПАСО/ПАСО (последователни 
команди) (контакт Нормално Отворен) 

 

19 APRE Вход от бутон ОТВАРЯ (контакт Нормално 
Отворен) 

 

20 CHIUDE Вход от бутон ЗАТВАРЯ (контакт Нормално 
Отворен) 

 

 
21, 22 ANT Вход за антената на радиоприемника  
23/24 RX 2 CH. Контакт за 2° канал на радиоприемника 

(контакт Нормално Отворен) 
 

J2 SENS_H Вход за платката срещу смачкване (опция) 
DA.AS 
Пин 1-2: Захранване24 Vdc (1+; 2 - ) 
Пин 2-3: Вход контакт Нормално Затворен 
Или за всеки друг вид обезопасителни системи 
с Нормално Затворен Контакт (обезопасителна 
рамка, фотоклетки, и др.) 
Пин 2-3: Вход контакт Нормално Затворен 
Сработването на устройството, свързано м/у 
тези две клеми води до спиране или 
инвертиране на посоката на движение на 
мотора. 
NB. Ако не се използват, м/у пин 2 и 
3 трябва да се постави мост.

 

 
• Работа на изхода “Индикаторна лампа за отворена врата” – вход 10-11 
• Ако вратата е затворена (сработване на  крайният изключвател за затваряне – край на времето 

за работа на двигателя при затваряне), лампата не свети. 
• Ако моторът е във фаза на отваряне, лампата мига бавно (около 1Hz ) 
• Ако моторът е във фаза на затваряне, лампата мига бързо (около 2Hz ) 
• Ако вратата е отворена (сработване на  крайният изключвател за отваряне – край на времето 

за работа на двигателя при отваряне) или движението на вратата бъде прекъснато ръчно (PP - 
STOP), лампата остава да свети. 

NB Индикаторната лампа се управлява от едно реле. Комутациите могат да се чуват по 
време на нормалната работа на централата. 
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Функция на Дип-суичове  “SELECT” 
NB     Всяка промяна на функциите трябва да се извършва при липса на напрежение. 
DSW1 Избира начина на действие на Бутон Р.Р. и на предавателя. 
 *Off: Последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ-СТОР 
   On: Последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ 
DSW2 Позволява или забранява автоматичното затваряне “Тример TCA” 
   Off: Автоматичното затваряне позволено. 
 *On: Автоматичното затваряне забранено. 
DSW3 Позволява или забранява функцията “жилищен блок”: 

(до пълно отваряне след първата команда за отваряне Бутон РР или от дистанционното стават 
неактивни) 
*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 

DSW5 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. 

DSW6 Действие входа за фотоклетки FTC по време на отваряне: 
 *Off: Няма намеса.  

По време на отварянето фотоклетките са изключени. 
   On: Временен стоп.  

По време на отварянето ако има препятствие между фотоклетките, вратата спира 
докато не се премахне препятствието. 

DSW7 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. 
DSW8 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  “BYPASS” 

Дип-суичовете “By-pass” позволяват да се дадат на късо нормално отворените входове, които няма да 
бъдат използвани. 
DIP 1 STOP – бутон Стоп 

  Off: Ако има бутон Стоп 
 *On: Ако няма бутон Стоп 
DIP 2 FTC - фотоклетки 

*Off: Ако има фотоклетки 
   On: Ако няма фотоклетки 
DIP 3 FCA - краен изключвател при Отваряне 

*Off: Ако има краен изключвател при Отваряне 
   On: Ако няма краен изключвател при Отваряне 
DIP 4  FCC - краен изключвател при Затваряне 

*Off: Ако има краен изключвател при Затваряне 
  On: Ако няма краен изключвател при Затваряне 

Функция на тримерите 
TCA Регулира времето на автоматичното затваряне. Позволена при  DSW2=OFF. Времето варира 

от 10 сек до максимум 200 сек. 
TL  Регулира времето на работа на двигателя, след изтичането на което сработва софтуерната 

защита. в случай, че крайните изключватели се повредят (предвидете с 4 секунди по-дълго 
време в сравнение с времето на ефективния ход на двигателя). Времето варира от минимум 10 
сек. до максимум 200 сек. Минималното време се постига, като се върти тримера докрай в 
посока, обратна на часовниковата стрелка. 
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