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Упътване за настройка на централа DA.BA 
 
Централата  с микропроцесорно управление DA.BA   може да се използва за управление на 
мотори на 24 V с максимална мощност 100 W. 
 

Характеристики: 
 
Тази централа е подходяща за управление на един мотор 24Vdc, 100W , за задвижване на 
магистрални бариери. 

• Възможност за управление с отделни бутони (ОТВАРЯ, ЗАТВАРЯ, ПАСО-ПАСО, 
СТОП); 

• Възможност за свързване на фотоклетки, които в случай на пресичане на 
инфрачервения лъч инвертират движението на бариерата  при затваряне; 

• Възможност за свързване на обезопасителна рамка (механична или резистивна) при 
затваряне; 

• Изход за свързване на една сигнална лампа или една индикаторна лампа за 
сигнализиране на отворена бариера; 

• Изход за управление на една електробрава на 24V; 
• Функция за автоматично затваряне с регулируемо време; 
• Мек СТАРТ /СТОП  с крайни изключватели; скоростта на забавянето на движението се 

настройва чрез програмиране; 
• Откриване на препятствия чрез амперометричен сензор с регулируема чувствителност; 
• Работа при отпадане на мрежовото захранване 230 V, с акумулаторни батерии (като се 

използва съответната платка за зареждане на батериите); 
• Възможност за последователно свързване на до 7 бариери, като се използва само една 

бариера за управляваща; 
• Откриване на повреда в обезопасителната рамка; при това бариерата минава в режим 

“Уомо презенте”(работи само при непрекъснато натиснати управляващи бутони.) 
 

Захранване: 
 
• 230 Vca, ±10%, 2°; 
• 22+27Vdc, 12А, от 2 оловни батерии последователно свързани, 12Vdc –6, 5 A/h всяка; 

 
Защити: 

 
• Срещу късо на основната захранваща линия, с предпазител; 
• Срещу късо на помощните линии, с предпазител; 
• Срещу късо на линията с високо напрежение, с предпазител; 
• Срещу пренапрежения чрез варистор,  за високо и ниско напрежение; 
• Срещу късо на мотора чрез електронни ограничители. 

 
ВНИМАНИЕ: За защитата срещу обръщане поляритета на батериите се използват 
предпазители с точно определена стойност. Само при тази стойност на предпазителите 
защитата е ефективна.,При неспазване на поляритета, могат да се получат моментни 
стойности на тока, опасни както за схемата, така и за оператора. Препоръчва се 
максимално внимание, за да се избегне смяната на поляритета на батериите. 

 
Централата не е окомплектована фабрично с платка  за зареждане на батериите. Без тази 
платка,  батериите не могат да се използват. Тази платка се поставя допълнително. 
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Настройка на централата: 
 
a) Извършете връзките както е посочено на фигурата, като обръщате специално внимание 

там, където е необходимо да се спазва поляритета; 
b) Изключете всички Нормално Затворени Входове, които няма да се използват: Stop (25), 

Fc (26), Fa (27), Ftc (28), Asc(29), като използвате 6-те дип-суича , разположени близо до 
куплунга: 

Функция на Дип-суичове – S1 
DSW1 - изключва бутон STOP; 
DSW2 - изключва  Fc ( Краен изключвател при Затваряне); 
DSW3 -  изключва  Fа ( Краен изключвател при Отваряне); 
DSW4 -  изключва  Ftc (фотоклетки); 
DSW5 -   изключва Обезопасителната рамка (Има рамка:Dip5=Off; Няма  

рамка:Dip5=On); 
      DSW6 -   Избор на вида рамка (поставете Dip5=Off и задължително  

свържете използвания вид обезопасителната рамка към входа  
ASC); 
Off – Механична обезопасителна рамка. 
On – Електронна (резистивна) обезопасителна рамка. 

 
N.B.: Ако не се използва никаква обезопаситална рамка, Dip5=On; 
         Ако се използва механична рамка,   Dip5=Off Dip6=Off; 
         Ако се използва електронна  рамка, Dip5=Off Dip6=On.        
Внимание: не слагайте външни мостчета в/у входовете, които не  
                     използвате!! 
 
N.B.: Ако обезопасителната рамка остане активна за поне 10 секунди (включително и при нейна 
повреда), централата минава в режим “Уомо презенте”, т.е. за отваряне на бариерата трябва да 
се дъ ржи непрекъснато натиснат бутон Apre (Отваря), а за затваряне на бариерата трябва да се 
държи непрекъснато натиснат бутон Chiude (Затваря). При освобождаване на бутоните 
бариерата спира. Светлинният индикатор PROG остава да свети, но без да мига. След 
освобождаване на обезопасителната рамка, централата се връща в режим на нормално 
функциониране след  около 3 секунди.( 
 
      c) Свържете управляващите входове: РР (24), Apre (23), Chiude(22), (Пасо-пасо (24), Отваря 
(23), Затваря (22));   
      d) Свържете захранването 24 V(11, 12) към евентуалните аксесоари (фотоклетки, 
приемници...), като спазвате поляритета. Свържете сигналната лампа и евентуалната 
“индикаторна лампа за отворена бариера” (лампи 24V, 3W  макс.). 
      е) След като проверите връзките, подайте мрежово захранване към входа на платката 230Vас 
(1,2). При подадено захранване, трябва да светнат светлинните индикатори при входовете: 
STOP, FT и поне един от светлинните индикатори FC или FA. Светлинен индикатор PROG  
трябва да   мига. 

f) Настройте тримерите LIM – A  и  LIM – C, които позволяват да се ограничи максималния 
ток към мотора.  

Донастройте тримери LIM-A и LIM-B, така че при достигане на механичните стопери на 
бариерата, релетата да се  изключват след около 3-6 сек. Ако времето е по-голямо намалете 
съответния тример. Ако бариерата спира по-рано (ограничителите по ток сработват от силата на 
пружината) увеличете съответния тример. 

За настройване на тример LIM – A, започнете маневра на отваряне и настройте тримери 
LIM-A и LIM-B, така че при достигане на механичните стопери на бариерата, релетата да се  
изключват след около 3-6 сек..  

Тример LIM – C се настройва аналогично и се отнася за маневрата на затваряне. 
 

 g)Настройте дип-суичовете и програмируемите функции според Вашите изисквания (не е 
необходимо да изключвате и да включвате отново централата). 

 
Внимание: 
За захранване на централата с акумулаторните батерии трябва да използвате 
задържително зареждащата платка, която трябва да се постави в куплунг J3. 
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6. On:  Електр. защитна рамка 
    Off: Мех. Защитна рамка 
5. On:  Без защитна рамка 
    Off: Със защитна рамка 
4. On:  Без фотоклетки 
    Off: С фотоклетки 
3. On:  Без кр.изкл. отваряне 
    Off: С кр.изкл. отваряне  
2. On:  Без кр.изкл. затваряне 
    Off: С кр.изкл. затваряне 
1. On:  Без СТОП 
    Off: Със СТОП 

e.Ltd                    Page 5 of 5 



Акумулаторни батерии: 
 
• Ако се използват акумулаторни батерии ( 2 x 12V последователно свързани), за да 

отпадне напълно захранването към централата е достатъчно само да развържете 
входове +BAT , -BAT (33, 34); 

• Платката за зареждане на батериите има нужда от няколко дни за осигуряване на 
максимален заряд на батериите; 

• Когато работи на батерии, моторът има малко по-бавна скорост в сравнение 
нормалното функциониране, независимо от нивото на заряд на батериите; 

• Правилно свързване на батериите: 
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Функции Входове/  Изходи 
 
(1,2) Вход 230VAC = Захранване на централата 230VAC, 50 Hz; 
(3,4) Изход към първ намотка на трансформатора 220V/0-18V/0-26Vac; 
(5,6) Сериен вход=Вход за серийна връзка с повече бариери (5=GND; 6=+); 
(7,8) Вход втор.нам.трансф. 18V=вход от втор.на трансф.0-18Vас; 
(9,10) Вход втор.нам.трансф. 26V=вход от втор.на трансф.0-26Vас; 
(11,12) Изход 24Vdc=Изход допълн.захранв.24Vdc(11=GND; 12=+24V)] 
(13,14) Изход 2° канал=Н.О.контакт на втория контакт на радиоприемника; 
(15,16) Вход антена=връзка на антената за приемника (15=+ant; 16=GND); 
(17,18) Изход за електробрава (17=+ser; 18= - ser); 
(19,20) Изход LP1=изход за сигналната лампа. Лампа 24V, 10W макс; 
(21,20) Изход SBA=изход за “индикат.лампа за отв.бар” Лампа 24V, 10W макс; 
(22) Вход CHIUDE (ЗАТВАРЯ) =Н.Oконтакт; 
(23) Вход APRE (ОТВАРЯ)= НО контакт; 
(24) Вход РР=вход Пасо-Пасо за последователни команди.  
 Паралелно свързано към изхода на радиоуправлението . НО контакт; 
(25) Вход STOP = НЗ контакт; 
(26) Вход FC = вход краен изключвател за затваряне.НЗ контакт; 
(27) Вход FA= вход краен изключвател за отваряне. НЗ контакт; 
(28)  Вход FTC= дасе свърже към изх контакт на фотокл. НЗ контакт; 
(29) Вход ASC=вход за обезопасителната рамка или др. обезопасителна система, 

чието сработване предизвиква обръщане на посоката на движение за 1 сек, ако 
моторът е във фаза на затваряне. НЗ контакт; 

(30) Изход COM= общ за всички входове; 
(31,32)  Изход мотор=към мотора 24Vdc; 
(33,34,35,36)  Вход аз батерията=директна връзка за акумулаторната батерия (2x12V),  
 (33) +12V,  
 34, 35, 36=GND); 
 
J1 Куплунлг за приемника  
J3 Куплунг за платката за зареждане на батериите 
 

Функции на светлинните индикатори 
 
+36 V (зелен) Сигнализира наличието на напрежение +36 V в  
силовата схема; ако не свети, провери предпазители F6, F5; 
+24V (зелен)  Сигнализира наличието на напрежение +24V; ако не  
свети, провери предпазител F5; 
+5V (зелен)   Сигнализира наличието на напрежение +5V в логическата схема; ако не свети, 
провери предпазител F5; 
A (зелен)   Сигнализира, че моторът е във фаза на отваряне; 
С (червен)   Сигнализира, че моторът е във фаза на затваряне; 
PROG  Мига по време на нормалната работа на централата.Свети с фиксирана 
светлина, когато централата е в режим на програмиране и в режим на   
“Уомо презенте” (моторът функционира само при непрекъснато натиснати управляващи 
бутони). 
 

Функция на тримерите 
 
LIM – A   Регулира прага на сработване на ограничителя  на  

момента на мотора във фаза на отваряне (макс. в посока на 
часовниковата стрелка); 

LIM – В  Регулира прага на сработване на ограничителя  на  
момента на мотора във фаза на затваряне (макс. в посока на 
часовниковата стрелка); 

TCA   Регулира времето на автоматичното затваряне от 0 сек до  
максимум 240 сек. (макс. в посока на часовниковата  
стрелка). 
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Функция на Дип-суичове – S2 

 
DSW1 Функция “Предварително мигане”: сигналната лампа започва да мига 

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

 
DSW2 Позволява или забранява автоматичното затваряне. Поради 

съображения за сигурност, функцията “автоматично затваряне” е 
винаги забранена след команда, подадена на входа на STOP. Команда, 
подадена на входа “ASC”  не блокира  функцията “автоматично 
затваряне”, ако моторът е спрял. 

   Off: автоматичното затваряне забранено. 
   On :автоматичното затваряне позволено. 
DSW3 Позволява или забранява функцията “жилищен блок”: команди, 

подадени на вход PP не могат да спират мотора по време на 
отварянето. При завършено отваряне, вход PP  могат да управляват 
затварянето. 
Off: Функция “Жилищен блок” забранена 

   On: Функция “Жилищен блок разрешена.  
 
DSW4   Електробрава 

Off: Електробрава  забранена. 
   On:  Електробрава разрешена.  
 
DSW5   Избира начина на действие на Бутон Р.Р.  

  Off: последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ-СТОР 
   Off::последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ 
 
DSW6 Начин на работа на обезопасителната рамка ASC при затваряне. 

Off: След сработване на обезопасителната рамка,  
бариерата инвертира движението си. 
On:  След сработване на обезопасителната рамка, бариерата инвертира 
движението си за 1 сек., след което спира. 

 
DSW7   Начин на работа на фотоклетките (при DSW2=on ) 

Off: след сработване на фотоклетките, времето на автоматичното 
затваряне не се променя; 
On: след сработване на фотоклетките, времето на автоматичното 
затваряне се променя на  1 секунда. 

 
DSW8  Оперативен режим на работа на сигналната лампа 
  Off: При отваряне сигналната лампа загасва. 
  On: При отваряне сигналната лампа продължава да свети. 
 
Функциите,  настроени с дип-суичовете, се активират след завършване на цялостната 

настройкана всички дип-суичове.  
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Програмиране на движението с дип-суичове - S2 
 

Програмиране на вида на забавянето при мек старт/стоп 
 
Позволява да се избере вида на забавяне на движението на бариерата, след като същата срещне 
крайния изключвател (както при отваряне, така и при затваряне). Това забавяне може да е с 
постоянна скорост (фабрична настройка), или с увеличаваща се скорост, в случаите когато 
бариерата при забавянето на движението си не успява да се затвори напълно. 
 
 

 

Ако искаме забавяне с постоянна 
скорост (фабрична настройка) 

 
 
 

 

Ако искаме забавяне с 
увеличаваща се скорост 

• При спрял мотор настройте дип-суичовете както е показано на фигурата. 

 

Дръжте натиснат бутона в 
близост на микропроцесора; 
Жълтият Светлиннен 
индикатор остава да свети с 
фиксирана светлина. 

 

 

След като Жълтият 
Светлинен Индикатор 
загасне, освободете бутона. 
Програмирането е 
приключило. 

Върнете дип-суичовете в позициите им, както преди започване на 
програмирането. 
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Програмиране на начина на светене на SBA при пълно затваряне 
 
Позволява да се избере начина на работа на иникаторната лампа за сигнализиране на отворена 
бариера (SBA), тогава когато бариерата е напълно затворена. SBA може да мига на всеки 3 
секунди, или да остава загасена (фабрична настройка) 

• При спрял мотор настройте дип-суичовете както е показано на фигурата. 
 

 

Ако искаме SBA загасена 
(фабрична настройка) 

 
 

 

Ако искаме SBA да мига.

 
•  

Дръжте натиснат бутона в близост на 
микропроцесора; Жълтият 
Светлиннен индикатор остава да 
свети с фиксирана светлина. 

 
 
•  

След като Жълтият Светлинен 
Индикатор загасне, освободете 
бутона.Програмирането е 
приключило. 

 
 
Върнете дип-суичовете в позициите им, както преди започване на 
програмирането. 
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Програмиране на скоростта на забавяне движението на бариерата при мек 
старт/стоп 

 
Позволява да де избере скоростта на мотора при забавяне на движението при мек старт/стоп. 
Тази скорост може да се мени от 10% до 40% от максималната възможна скорост. Ако се 
използва скорост на забавяне от 10% и 20%, се препоръчва да се използва забавяне с 
увеличаваща се скорост. 

• При спрял мотор настройте дип-суичовете както е показано на фигурата. 
  

 

За скорост на забавяне на 10% 

  

 

За скорост на забавяне на 20% 

 

 

За скорост на забавяне на 30% 
     (фабрична настройка) 

 

 

За скорост на забавяне на 40% 

 

 

Дръжте натиснат бутона в близост на 
микропроцесора;  
Жълтият Светлиннен индикатор остава да 
свети с фиксирана светлина. 

 
 

След като Жълтият Светлинен Индикатор 
загасне, освободете бутона. 
Програмирането е приключило. 

 
 
Върнете дип-суичовете в позициите им, както преди започване на 
програмирането. 
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Програмиране на максималната скорост 
Позволява да се избере максималната скорост на мотора. Скоростта на мотора  може да варира 
от 100% до 50% от максималната допустима скорост. 

• При спрял мотор настройте дип-суичовете както е показано на фигурата. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

За максимална скорост  на 100%
 (фабрична настройка) 

 

 

За максимална скорост  на 70% 

  

    

 

•  

 
•  

 
• Върнете дип-суичовете в позициите 

програмирането. 

old_centrala_VE_DA.BA_bul.doc                         
12 
За максимална скорост  на 50%
За максимална скорост  на 60%
За максимална скорост  на 80%
За максимална скорост  на 90%
 

Дръжте натиснат бутона в 
близост на микропроцесора; 
Жълтият Светлиннен 
индикатор остава да свети с 
фиксирана светлина. 

След като Жълтият 
Светлинен Индикатор 
загасне, освободете 
бутона.Програмирането е 
приключило. 

им, както преди започване на 
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Определяне на положението на Гърбиците и на Крайните изключватели 
при забавяне на движението при мек старт/стоп. 

 
Уверете се, че рамото на бариерата е добре балансирано чрез пружината, т.е. остава в 
положение около  45° при издърпан лост за освобождаване . 
 
Преместете гърбиците, за да определите ъгъла на забавяне на движението на бариерата при 
отваряне и при затваряне. 
 
Донастройте тримери LIM-A и LIM-B, така че при достигане на механичните стопери на 
бариерата, релетата да се  изключват след около 3-6 сек. Ако времето е по-голямо намалете 
съответния тример. Ако бариерата спира по-рано (ограничителите по ток сработват от силата на 
пружината) увеличете съответния тример. 
 
Сработването на ограничителя по ток се индицира от загасването на зеления светлинен 
индикатор А при отваряне, и от загасването на червения светлинен индикатор  С при затваряне. 
 
Може да се получи едно неочаквано спиране на бариерата при затваряне, ако гърбицата на 
забавяне на движението при затваряне определя много малък ъгъл, т.е. остава много малко 
място за забавяне на движението; в такъв случай преместете гърбицата така, че да остава по-
голям ъгъл, т.е. да има достатъчно място за забавяне на движението, така че бариерата да може 
да завърши целия си работен цикъл. 
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Свързване на няколко бариери със синхронизирано управление 
 
За да се свържат две или повече (до седем) бариери, трябва да се определи основната бариера 
(тази, към която са свързани останалите бариери) като Master. Това става като се премести Дип-
Суич S5 в положение M (на ляво). Другите бариери трябва да се определят като Slave, като се 
премести Дип-Суич S5 в положение S (на дясно). 
Бариерата Master работи независимо от бариерите Slave, но бариерите Slave зависят от 
бариерата Master. 
Към бариерата Master трябва да се свържат евентуалните аксесоари (фотоклетки, електробрава, 
обезопасителна рамка, радиоприемник). 
На бариерите  Slave трябва да се монтират задължително само крайните изключватели и 
евентуално, ако желаем, входове РР, ОТВАРЯ, ЗАТВАРЯ,ФОТОКЛЕТКИ, 
ОБЕЗОПАСИТЕЛНА РАМКА, платка за зареждане на батериите, електробрава, сигнална лампа 
и индикаторна лампа за сигнализиране на отворена бариера и трябва да се поставят на ON дип-
суичовете в близост до куплунга, за да се изключат входовете с НЗ контакт (1-STOP, 4- 
Фотоклетки, 5- Обезопасителна рамка). 
 
N.B.  Ако при бариерите Master се използва Автоматичното затваряне, то в  

бариерите Slave Автоматичното затваряне трябва да се изключи. 
Ако при бариерите Master се използва предварително светене на сигналната лампа, 
тази функция трябва да се позволи и в бариерите Slave. 
 

N.B. По възможност, използвайте за свързването екраниран кабел 2 х 1 мм, и  
           за да избегенете смущенията м/у тях, разделете силовите кабели от   
           управляващите и тези на серийната връзка , като използвате два  
           отделни гофрирани маркуча. 
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