
 
L8542336 
Rev. 11/03/01 
 
 
 
 
 
 

Централа за MBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция за експлоатация 
 

old_centrala_MBE_bul.doc                                            Beside Ltd.                   
Page 1 of 4 



 

 
 
 
 
 
Вход за бутон “пешеходен” 

old_centrala_MBE_bul.doc                                            Beside Ltd.                   
Page 2 of 4 



old_centrala_MBE_bul.doc                                            Beside Ltd.                   
Page 3 of 4 

Централа за мотор MBE 
 
Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават 750W. 
 

Общи забележки: 
 
А) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на действащите  

нормативни актове. 
Б) Проводниците трябва да са изолирани от кабелите за бутоните, фотоклетките и радиото. 
В) Проверете внимателно всички връзки преди да захраните системата. 
Г) Проверете дали позициите на Дип-суичовете отговарят на желаните. 
Д) Нормално затворените входове, които не се употребяват, трябва да бъдат вързани във 

верига. 
Е) Ако посоката на ротация на мотора не е вярната, разменете кабелите OPEN – CLOSE в 

мотора. 
 

Функции на Входове/Изходи 
 
(1) Сигнал, постъпващ от антената  
(2) Защита за антената 
(3,8) SCA = индикаторна лампа, Отворена врата 
(4) P.P. = вход за бутон Пасо-пасо (контакт Нормално Отворен) 
(5) Stop = вход за бутон СТОП (контакт Нормално Затворен) 
(6) FTC = вход за приемник за фотоклетки (контакт Нормално Затворен) 
(7) + V = общ за всички управляващи входове 
(8,9) OUT24VAC = изход за захранване на аксесоарите на 24 Vac/100 mA max 
(10,11) ELS. = връзка към електрическа ключалка 12 V 
(12,13,14) връзка с вторичната намотка на трансформатора 
(15,16,17) връзка с първичната намотка на трансформатора 
(18,19) INPUT 230 VAC = вход 230Vac 50Hz (18-фаза, 19-неутрален) 
(20,21) Lamp = сигнална лампа 
(22,23,24) APRE/CHIUDE/COM = съответните терминали към мотор 2, 230Vac, 50Hz. Свързването на 
заземяващия кабел (жълт/зелен) с рамката на мотора е задължително. 
(24,25,26) COM/CHIUDE/APRE =  съответните терминали към мотор 1, 230Vac, 50Hz. Свързването на 
заземяващия кабел (жълт/зелен) с рамката на мотора е задължително. 
 
Ако трябва да използвате входа за бутон “пешеходен”, свържете бутона с нормално отворен контакт 
между входа +V (общ за всички бутони) и контактния щифт между бутони P.P. и STOP. 
 
Централата е оборудвана с вградено радио за приемане както на сигнали от предаватели както с 
фиксирани, така и с променливи кодове на честота 433,92MHz. 
За да използвате предавател, неговите данни трябва да се запаметят в паметта на централата. Тази 
процедура е показана по-долу. Възможно е да се запаметят в централата до 14 различни кода. 
 

Функция на Дип-суичовете 
 
DSW1 = Избира начина на действие на бутон Пасо-Пасо и на  
 Предавателя 
 Off = последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ 
 On = последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ 
DSW2 = Позволява или забранява автоматично затваряне 
 Off = автоматичното затваряне забранено 
 On = автоматичното затваряне позволено 
DSW3 = Позволява или забранява функцията “жилищен блок” 
 Off = Функция “жилищен блок” забранена 
 On = Функция “жилищен блок” позволена 
DSW4 = Функция “предварително мигане” 
 Off = “Предварително мигане” забранено 
 On = “Предварително мигане” позволено 
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Функция на тримерите 
 
TCA       Регулира времето на автоматичното затваряне, когато такова е позволено чрез 
               позиционирането на Дип-суич №2 на ON.  
               Времето варира от 1 сек до 250 сек 
TL          Регулира максималната продължителност на маневрата на отваряне и затваряне.  
               Времето варира от 1 сек до 125 сек 
TRAC    Регулира времето на затваряне на второто крило на вратата.  

 Времето варира от 1 сек до 40 сек. 
 

Програмиране на централата 
 

За да изчистите паметта на предавателя, подайте захранване към централата с бутон PGM; светлинния 
индикатор ще светне, а мигащата светлина ще започне да мига. Паметта е изчистена, щом спре да мига 
мигащата светлина. 
 

Запаметяване на нов предавател 
 
Натиснете веднъж PGM; светлинният индикатор ще започне да мига бързо. В рамките на 10 сек 
натиснете бутона на предавателя, чийто код искате да запаметите. 
Ако индикаторът изгасне и сигналната лампа започне да мига, след като сте натиснали PGM, това 
означава, че паметта е пълна и не може да съхрани друг код. 
 

Регулиране мощността на мотора 
 
На трансформатора е предвиден винт, който позволява да се регулира мощността на моторите на 4 
различни нива. Минимална мощност се постига чрез завъртане на винта на 120, а при завъртане на 
винта на 230 мощността ще бъде максимална. 
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