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Централа за управление 
 

DA.V/VT 
 

 
 
 
 
 
 

Инструкция за експлоатация 
 

Упътване за настройка на централа DA.V/VT 
 
Централата с микропроцесорно управление DA.V / VT  може да се използва за управление на 
мотори с мощност не повече от  750 W. 

 



Общи забележки: 
 

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

b) Силовите проводници (мотор, захранване) да са разделени от управляващите (бутони, 
фотоклетки, радио). За избягване на взаимните влияния, да се предвидят 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) Ако входът  “Бутон СТОП” няма да се използва, да се свърже с мост с общия +V. 
f) В случаите , когато посоката на въртене на мотора е инвертирана, разменете местата на 

жиците “ АPRE” – “CHIUDE”( “ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ” ) на самия мотор и жиците на 
крайните изключватели FCA – FCC. 

 



Функции на  Входове/  Изходи 
№ Вход Функция Описание 
(29,30,31) Вход 230/400Vас Захранване  230/400Vас, 50 Hz (1-фаза/2-неутрален)  
(1,2) Кондензатор Допълнителен кондензатор  (само в модела на 

230Vас монофазен) 
 

(3,4,5) Com/Apre/Chiude 
(Общ/Отваря/затваря) 

Към съответните клеми на мотора на 230/400Vас, 
50Hz (задължително е да се свърже земята 
(жълто/зелено) към корпуса на мотора) 

 

(6,7) Lamp230 Към сигналната лампата на 230 Vас (*)  
(8,9) Out 24Vac Изход за спомагателно захранване 24 Vас (1A max)  
(10,11) SCA Индикаторна лампа за отворена врата (**). Изход 

на 24 Vac (**) 
 

(11,12) SCA Контакт “Индикаторна лампа за отворена врата 
“(**). Свободен контакт (**) 

 

(13) COM Общ за всички управляващи входове  
(14) FСС2 Вход за краен изключвател при затваряне, който 

изключва обезопасителната рамка 
 

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

 

(16) FСA Вход за краен изключвател при Отваряне (контакт 
Нормално Затворен) 

 

(17) FTC Вход за приемника на фотоклетките (контакт 
Нормално Затворен) 

 

(18) STOP Вход за бутон за СТОП (контакт Нормално 
Затворен) 

 

(19) PED Вход за бутон “пешеходен”-отваря за 10 сек. 
(контакт Нормално Отворен) 

 

(20) P.P. Вход за бутон”Пасо-Пасо” (контакт Нормално 
Отворен) 

 

(21) Apre 
Отваря 

Вход за бутон “Отваря” (контакт Нормално Отворен)  

(22) Chiude 
Затваря 

Вход за бутон “Затваря” (контакт Нормално Отворен)  

(23,24) DAS Вход за обезопасителната рамка. 
Ако се използва резистивна рамка ,затворете J4: 
Ако се използва механична рамка ,отворете J4: 
 

 

(25,26) RX 2CH Контакт за 2-я канал на радиоприемника (контакт 
Нормално Отворен) 

(27,28) ANT  
Вход за антената на радиоприемника. 

 

 
(*) При модела DA.VT 400V трифазен, за използването на сигнална лампа 230Vас, е необходимо 
да се свърже също неутралния. Неутралният се свързва къв централната клема на лампата, 
докато самата лампа се свързва към двете най-външни клеми. 
 
(**) За Индикаторната лампа за Отворена врата са предвидени два начина на функциониране и 
два начина за свързване. Двата начина на функциониране са следните: първият като SCA, с 
бавно мигане при Отваряне, фиксирана светлина, когато вратата не е затворена,  бързо мигане 
при затваряне и загасена светлина при напълно затворена врата;  вторият начин е като 
допълнително (междинно) осветление, засветва при започване на движението и загасва 160 
секунди след спирането му. 
Двата начина на свързване са на 24 Vас, м/у клеми 10 и 11 с J2  в горно положение, и със 
свободния контакт на релето  м/у клеми 11 12 с J2 в долно положение. 



Функция на Дип-суичове 
 
N.B. Всички настройки трябва да се извършват при липса на напрежение. 
 
DSW1 Избира начина на действие на Бутон Р.Р. и на предавателя. 
 Off: последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ 

On: последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ 
 
DSW2 Позволява или забранява функцията “Уомо презенте” в/у бутон ОТВАРЯ 
 Off: функцията “Уомо презенте “ забранена. 
 On : функцията “Уомо презенте” позволена. 
 
DSW3 Позволява или забранява функц. “Уомо презенте” в/у бутон ЗАТВАРЯ 
 Off: функцията “Уомо презенте “ забранена. 
 On : функцията “Уомо презенте” позволена. 
 
DSW4 Позволява или забранява автоматичното затваряне. 
 Off: автоматичното затваряне забранено. 
 On :автоматичното затваряне позволено. 
 

 
DSW5 Функция “Предварително мигане”:  

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

DSW6 Избира начина на сработване на входа “FTC” по време на отваряне 
 Off: Не сработват. По време на отварянето FTC(фотоклетките) нe действат. 
 On: Временен стоп. По време на отварянето FTC(фотоклетките) работят. Ако открият 
препятствие, спират движението на вратата,  докато не бъде освободена фотоклетката. 
 
DSW7 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). 

 
DSW8  Отнася се само за случаите при затваряне на вратата и когато към  мотора има свързани 

обезопасителни системи. (фотоклетки или обезопасителна рамка) 
 Off: При сработване на обезопасителната система (пресичане на  

фотоклетки или удар на обезопасителна рамка), врата спира, чака 1,5 сек. и 
инвертира движението в затваряне с максимална сила. 

On:  При сработване на обезопасителната система (пресичане на  
фотоклетки или удар на обезопасителна рамка), врата спира  и незабавно инвертира 
движението в затваряне. 

 
 

Функция на тримерите 
TCA Регулира времето на автоматичното затваряне, ако функцията е разрешена с Дип- суич 
“DSW4” = ON. Времето варира от 1 сек до максимум 250 сек. 
 
TL Регулира времето на работа на мотора, след изтичането на което се включва 
софтуерната защита в случай на повреда на крайните изключватели (да се настрои с около 4 сек. 
повече от ефективния ход на мотора). Времето варира от 1 сек. до максимум 250 сек.   

 



Програмируеми функции 
Запишете си първоначалната конфигурация на Дип-суичовете. 
Настройват се с бутона за програмиране (PGM), заедно с Дип-суичовете. 
Поставете Дип-суичовете както е показано в долната таблица, натиснете бутон PGM за 2 
секунди, пуснете бутона.  
Възстановете първоначалната конфигурация на Дип-суичовете. 
 

Функция Опции 
Меню 
Дип-суичове 1,2,3,4 
1=On 
2=Off 
3=Off 
4=Off 
 

 
 

Дип-суич 5= режим на работа на SCA. 
Off: режим на работа като SCA; 
On: режим на работа като междинно осветление (фабрична 
настройка); 
Дип-суич 6= повреда в обезопасителните с-ми. 
Когато обезопасителните с-ми (фотоклетки и обезопасителна 
рамка) сработят и забранят днижението на вратата, моторът все 
пак може да се използва в режим “Уомо пресенте”, дори 
същият и да не е избран, като се натиска съответния бутон за 
поне 2 последователни секунди. 
Off: моторът не тръгва, докато не се освободят 
обезопасителните системи от препятствието; 
On:След 2 секунди моторът тръгва в режим “Уомо презенте” 
(фабрична настройка). 
 

 
Време за отваряне от вх. Пешеходен 
 
Dip-switch 1÷4 = OFF|ON|OFF|OFF 
 

 
Dsw5 Dsw6 Dsw7 Dsw8 Секунди 
Off Off Off Off 2 
On Off Off Off 3 
Off On Off Off 4 
On On Off Off 5 
Off Off On Off 6 
On Off On Off 7 
Off On On Off 8 
On On On Off 9 
Off Off Off On 10 
On Off Off On 11 
Off On Off On 12 
On On Off On 13 
Off Off On On 14 
On Off On On 15 
Off On On On 16 
On On On On 17  

ON 

1    2    3    4 
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