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Упътване за настройка на централа DA.C15 
 
Електронната централа DA.C15 e подходяща за управление на мотори, които не превишават 
1500W. 
При захранване 380V е препоръчително да замените трите бушона 6,3A, намиращи се до 
терминала за захранване, с трите бушона 4А, които се намират в найлоново пликче в опаковката 
на централата. 

 
Общи забележки: 

 
a) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на 

действащите нормативни актове; 
b) Проводниците трябва да са изолирани от кабелите за бутоните, фотоклетките и радиото; 
c) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
d) Да се провери дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните; 
e) При подаване на захранване трябва да светне светлинен индикатор POWER. Ако не 

светне, проверете бушоните и дали съществува мощност 230Vac, 50Hz между 
терминали 1 и 2; 

f) Входовете с нормално затворен контакт, които няма да се използват, трябва да се 
свържат с общия +V; 

g) Ако посоката на ротация на мотора не е вярната, разменете кабелите OPEN – CLOSE на 
мотора, както и кабелите FCA – FCC на крайните изключватели.  

 
Функции на  Входове/  Изходи 

 
(1,2,3) INPUT 230/380VAC Захранване 230/380Vac, 50Hz (респективно фаза/неутрален:  
    1 = неутрален или L 1,2 = фаза или L2,3 = L3) 
(4,5,6) SELEZIONE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 
    Свързва терминали 4 и 5, ако захранването е 230Vac 
    Свързва терминали 6 и 5, ако захранването е 380Vac 
(7,8,9) APRE/CHIUDE/COM Връзка към съответните терминали ОТВАРЯ/ЗАТВАРЯ/ОБЩ  
    на мотора 230/380 VAC 50Hz (кабела за земята (зелен/жълт)  
    трябва да се свърже с копчето на мотора) 
(10,11) LAMP230  Връзка за мигаща светлина 230Vac 
(12,13) OUT 24VAC  Допълнителен изход за захранване 24Vac (max 1A) 
(14,15) SCA   Изход за светлинен индикатор LED за отворена врата 24Vac: 
    при затворена врата – LED изключен; 
    по време на отваряща фаза – LED примигва бавно; 
    по време на затваряща фаза – LED примигва бързо; 
    при отворена врата – LED свети 
(16,17) +V   Обща връзка за всички контролни входове 
(18) ASA   Вход за противосблъсък по време на отварящата фаза  
    (нормално затворен контакт): отварянето на контакта по време  
    на отварящата фаза предизвиква обратно движение за няколко  
    сантиметра и след това спиране 
(19) ASC   Вход за противосблъсък по време на затварящата фаза 
    (нормално затворен контакт): отварянето на контакта по време 
    на затварящата фаза предизвиква обратно движение за няколко 
    сантиметра и след това спиране 
(20) FTC   Вход за приемника на фотоклетките (нормално затворен  
    контакт) 
(21) FCA   Вход за краен изключвател при отваряне (нормално затворен  
    контакт) 
(22) FCC   Вход за краен изключвател при затваряне (нормално затворен  
    контакт) 
(23) STOP   Вход за бутон СТОП (нормално затворен контакт) 
(24) PED   Вход за бутон “пешеходен” (нормално отворен контакт) 
(25) P.P.   Вход за бутон Пасо-Пасо (нормално отворен контакт) 



(26) APRE   Вход за бутон ОТВАРЯ (нормално отворен контакт) 
(27) CHIUDE  Вход за бутон ЗАТВАРЯ (нормално отворен контакт) 
(28,29) ANT.   Вход за радиото на антената 
(30,31) RX 2CH.  Контакт за втория канал на радиото (нормално отворен  
    контакт) 
J2 SENS_H  Вход за карта противосблъсък “DA.AS”. Ако няма да се  
    използва, да се свържат на късо крачета 2 и 3. 

 
Функция на Дип-суичовете 

 
ВНИМАНИЕ: ВСИЧКИ ПРОМЕНИ НА ФУНКЦИИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ 
ИЗКЛЮЧЕНА ЦЕНТРАЛА, КОГАТО НЕ ПРОТИЧА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО! 
 
DSW1  Избира начина на действие на бутон Пасо-Пасо и на предавателя 
  Off = функция ОТВАРЯ – СТОП – ЗАТВАРЯ 
  On = функция ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ – ОТВАРЯ 
DSW2  Позволява или забранява автоматичното затваряне 
  Off = автоматично затваряне позволено 
  On = автоматично затваряне забранено 
DSW3  Функция “жилищен блок” (след първата команда отваряне бутон Пасо-Пасо и  
  предавателя се дезактивират) 
  Off = функция “жилищен блок” забранена 
  On = функция “жилищен блок” позволена 
DSW4  Функция премигване 
  Off = премигване забранено 
  On = премигване позволено 
DSW5  Избира типа интервенция на вход FTC при отваряне 
  Off = без интервенция 
  On = временно спиране 
DSW6  Избира типа стоп-контрол чрез бутон Пасо-Пасо 
  Off = спирането по време на отварящата фаза позволява автоматично затваряне  
  (ако е включено) 
  On = спирането по време на отварящата фаза забранява автоматичното  
  затваряне     
DSW7  Позволява или забранява ускоряването на околните сензори при отварящата  
  фаза 
  Off = ускоряване на околните сензори позволено 
  On = ускоряване на околните сензори забранено 
DSW8  Позволява/забранява обратното движение чрез вход ASC, след активирането на  
  затварящите крайни изключватели. Тази функция позволява да се свърже  
  гумена рамка с рамката на крилото на вратата така, че да се предизвика  
  обратното движение,когато вратата бъде напълно затворена. Затварящият краен 
  изключвател трябва да се постави така, че да се ускорява, когато има само  
  няколко сантиметра до пълното затваряне на вратата. 
  Off = позволено: вход ASC контролира обратното движение 
  On = забранено: след активирането на затварящия краен изключвател, вход  
  ASC спира мотора 
DSW9  Позволява или забранява функция “уомо презенте”. Бутон 26 (отворен), бутон  
  27 (затворен) 
  Off = функция “уомо презенте” забранена 
  On = функция “уомо презенте” позволена 
DSW10  Свободен 
 
Функции на тримерите 
 
TCA  Регулира времето на автоматичното затваряне, когато то е избрано чрез Дип- 
  суич DSW2 (= Off). Времето варира от 10 сек до 200 сек. 
TL  Регулира времето на работа на мотора. При повреда в крайните изключватели, 
  след като изтече това време, ще се включи софтуерната защита. Времето  
  варира от 10 сек до 200 сек.  



 
 
     

 
 


