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Упътване за настройка на централа SA.02 

 
Електронната централа SA.02 може да управлява 2 мотора, които не превишават 350+350W. 

 
Общи забележки: 

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

актове; 
b) Кабели с различни напрежения, трябва да са физически разделени, или изолирани с допълнителна 

изолация от поне 1 мм; 
c) Кабелите трябва да са допълнително закрепени близо до входовете на модулите; 
d) Да се проверят всички връзки преди да се подаде захранване; 
e) Да се проверят дали  позициите на Дип - суичовете отговарят на желаните. 

 
Функции на  Входове/  Изходи 
 
№ Вход   Функция   Описание 
1-2 Antena връзка за приемника (1-екран, 2-сигнал) 
3 COM общ за всички управляващи входове 
4 PED вход (нормално отворен) за бутон “пешеходен” 
5 CH вход (нормално отворен) за бутон ЗАТВАРЯ 
6 AP вход (нормално отворен) за бутон ОТВАРЯ 
7 P-P вход (нормално отворен) за бутон СТЪПКА ПО СТЪПКА (Пасо-Пасо)  
8 STOP вход (нормално затворен) за бутон СТОП 
9 FTCC вход за приемника на фотоклетките  (активен при затваряне)   
10 FCA1 вход (нормално затворен) а краен изключвател на мотор 1 при отваряне 
11 FCA2 вход (нормално затворен) за краен изключвател на отор 2 при отваряне 
12 FCC1 вход (нормално затворен) за краен изключвател на мотор 1 при затваряне 
13 FCC2 вход (нормално затворен) за краен изключвател на мотор 2 при затваряне 
14 FTCA вход за приемника на фотоклетките (активен при отваряне) 
15 COM общ за всички управляващи входове 
16-17 SCA връзка, индикаторна светлина за отворена врата max 24 VAC/3W 
18-19 ELS връзка, електрическа ключалка, max 12VAC/0.5A 
20-21 24 VAC изход за захранване на аксесоарите, max 24VAC/1A 
22-23 Flashing light изход за предупредителна светлина, показваща връзка, max 230VAC/40W 
24-25-26 Motor 2 връзка за мотор 2 (24 –движение, 25 – движение, 26 – общ);  
  регулируемо затваряне чрез тример TRAC 
27-28-29 Motor 1 връзка за мотор 1 (27 –движение, 28 – движение, 29 – общ) 
30-31 Power supply вход за захранване, 230 VAC 50Hz (30 – фаза, 31 - нула) 
32-33 CONT.AUX допълнителен вход  “стълбищно осветление”, max 2A 
34-36 LUCE CORT изход за лампа, която се запалва при отваряне на вратата, max 230VAC/50W 
37-38 2CH изход (нормално отворен) за втория канал на двуканален приемник 
 

 
 
Ако се използва само един мотор, свържете го към  изходи 
<Motor 1>, нагласете тример TRAC на минимална стойност, 
свържете FCA1 с FCA2 и FCC1 с FCC2, както е показано на 
схемата. Нагласете на DP2 дип – суичове 3-4-5-6 на off. 
 



 
За да проверите връзките: 

1) Прекъснете захранването. 
2) Деблокирайте ръчно крилото, избутайте крилото на около половината от хода му и блокирайте отново. 
3) Включете отново захранването. 
4) Дайте една команда пасо-пасо с бутон или от дистанционно управление. 
5) Вратата трябва да се задвижи, отваряйки се. В случай, че това не стане, разменете помежду им  27 с 28 

на мотор 1, 24 с 25 на мотор 2 и крайните изключватели 10 с 12 на мотор 1, 11 с 13 на мотор 2. 
6) Продължете с настройката на Работните времена,  Логическите функции и мощността на мотора. 

 
Регулиране мощността на мотора: 

ВНИМАНИЕ!  Тази настройка влияе на сигурността на автоматиката.  
 Убедете се, че приложената  върху крилото сила е съобразена с действащите нормативи. 
 Мощността на мотора може да се регулира чрез тример POWER. 
 

Функции на тримерите 
TCA Регулира времето на автоматичното затваряне. Проверете дали Дип- суич DP1 №5 е на ON.  
  Времето варира от 1 сек до максимум 180 сек. 
TRAC Регулира времето на затваряне на второто крило на вратата.  
  Времето варира от 0сек до 40сек. 
TLAV Регулира времето на отваряне и затваряне.  
  Времето трябва да е приблизително 4сек по-дълго от времето на автоматичното затваряне.  
  Варира от 1сек до 160 сек. 
POWER Регулира мощността и на двата мотора. 
 

Функции на Дип-суичовете DP1 
DIP1 Избира начина на работа на бутон Стъпка по стъпка (Пасо-пасо) и на предавателя. 
  Off = операции: ОТВАРЯ – СТОП – ЗАТВАРЯ – СТОП 
  On = операции: ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ – ОТВАРЯ 
DIP2 Функция “предварително мигане” 
  Off = “предварително мигане” забранено 
  On = “предварително мигане” позволено. Лампата се активира 3сек преди мотора да започне работа. 
DIP3 Избира начина на работа на крайните изключватели. 
  Off = когато се включат крайните изключватели при отваряне/затваряне, крилото на вратата спира 

On = когато се включат крайните изключватели при отваряне/затваряне, крилото на вратата забавя 
хода си. Виж параграфи “Скорост и време на спиране” 

DIP4 Избира времето на забавяне на мотор 2 при отваряне (TRAP). 
  Off = 1 сек 
  On = 2 сек 
DIP5 Позволява или забранява автоматичното затваряне. 
  Off = автоматичното затваряне забранено 
  On = автоматичното затваряне позволено 
DIP6 Функция “жилищен блок” 
  Off = функция “жилищен блок” забранена 

On = функция “жилищен блок” позволена. Бутон Стъпка по стъпка (Пасо-пасо) и предавателя не са 
активни във фазата на отварянето. 

DIP7  Оставя системата изключена. 
DIP8 Активиране на функция “хидравличен удар” 
  Off = функция “хидравличен удар” дезактивирана 

On = функция “хидравличен удар” активирана. Преди да започне отварянето, вратата се притиска за 
2 сек, за да се улесни освобождаването на електрическата ключалка. 

DIP9 Не се използва. 
DIP10 Избира времето на активиране на изходи “стълбищно осветление” и за лампа, която се запалва при 
отваряне на вратата. 
  Off = 120 сек 
  On = 2 сек 
Внимание:  
 Всички настройки на тримерите и на Дип-суичовете трябва да се извършват при спрян мотор. 



Задаване скоростта на спиране 
Ако сте активирали DIP3 =ON, можете да изберете скоростта на спиране на мотора: 
1) При спрян мотор задайте желаната скорост на Дип-суич DP1. 
 

 
 
2) Натиснете бутон P1 и изчакайте да загасне светлинен индикатор Led PROG.  
 Скоростта на спиране е запомнена. 
3) Преместете Дип-суичовете на първоначалните позиции. 
 

Задаване времето на спиране 
Позволява избирането на продължителността на спирането ( в секунди) след включването на крайните 
изключватели. Заводски зададена стойност е 3s. 

1) При спрян мотор задайте желаната скорост на Дип-суич DP1. 
 

 
 

2) Натиснете бутон P1 и изчакайте да загасне светлинен индикатор Led PROG.  
Продължителността на спиране е зададена. 

3) Преместете Дип-суичовете на първоначалните позиции. 
 

Дезактивиране на TRAP/TRAC 
Функцията забавяне може да се дезактивира по време на отваряне (TRAP) и затваряне (TRAC) по следния начин: 
Дезактивиране 

1) Изключете Дип-суич №1 (= Off) и включете останалите (= On). 
2) Натиснете бутон P1 и изчакайте да загасне светлинен индикатор Led PROG. 
3) Преместете Дип-суичовете на първоначалните позиции. 

Активиране: 
1) Включете Дип-суичове № 2-3-4 (= On) и изключете всички останали (= Off). 
2) Натиснете бутон P1 и изчакайте да загасне светлинен индикатор Led PROG. 
3) Преместете Дип-суичовете на първоначалните позиции. 
4) По този начин се задава времето чрез тример TRAC и Дип-суич №4 TRAP. 

 
Самотестване на работата на силовата платка (TRIAC) 

Централата разполага с възможността  за самотест на  силовата платка. 
Фабричната настройка е  тази функция да е неактивна. 
Възможно е тази функция да се активира или дезактивира, като се следва описаната по-долу процедура: 
Активиране функцията на самотест на работата на силовата платка: 

1) Включете Дип-суичове № 3-5 (= On) и изключете всички останали (= Off). 
2) Натиснете бутон PGM и изчакайте да загасне светлинен индикатор Led PROG. 
4) Преместете Дип-суичовете на оригиналните позиции. 
5) При активирана функция за контрол на работата на силовата платка, в случай на повреда в платката или 

сработване на термичната защита на мотора, всички Led на светлинния индикатор POWER мигат. 
Централата не изпълнява никакви команда. 

Дезактивиране функцията на самотест на работата на силовата платка: 
1) Включете Дип-суич № 3 (= On) и изключете останалите (= Off). 
2) Натиснете бутон PGM и изчакайте да загасне светлинен индикатор LED PROG.  
3) Преместете Дип-суичовете на оригиналните позиции. 
4) При дезактивирана функция, даже и при аномалия в работата на силовата платка, централата изпълнява 

команди. 



Функция на Дип-суичове DP2 “BYPASS” 
Дип-суичовете “By-pass” позволяват да се дадат на късо нормално затворените входове, които няма да бъдат 
използвани. 
 DIP1 вход СТОП 
   Off = вход позволен 
   On = вход забранен 
 DIP2 вход FTCC 
   Off = вход позволен 
   On = вход забранен 
 DIP3 вход FCA1 
   Off = вход позволен 
                      On = вход забранен 
 DIP4 вход FCA2 
   Off = вход позволен 
   On = вход забранен 
 DIP5 вход FCC1 
   Off = вход позволен 
   On = вход забранен 
 DIP6 вход FCC2 
   Off = вход позволен 
   On = вход забранен 
 DIP7 вход FTCA 
   Off = вход позволен 
   On = вход забранен 
 DIP8 не се използва 
 

Диагностика със светлинни индикатори (Led) 
Централата разполага със серия от светлинни индикатори за автодиагностика, които позволяват контрол на 
всички функции. 
 Led  PED Свети при активирането на вход PEDONALE - пешеходен. 
 Led  CH Свети при активирането на вход CHIUDE - ЗАТВАРЯ. 
 Led  AP Свети при активирането на вход APRE - ОТВАРЯ. 
 Led  P.P. Свети при активирането на вход Пасо-Пасо СТЪПКА ПО СТЪПКА. 
 Led  STOP Загасва при активирането на вход STOP - СТОП. 
 Led  FTCC Загасва,ако фотоклетките не са в оптична ос или има на препятствие при затваряне. 
 Led  FCA1 Загасва при активиране на фотоклетките при отваряне на мотор 1. 
 Led  FCA2 Загасва при активиране на фотоклетките при отваряне на мотор 2. 
 Led  FCC1 Загасва при активиране на фотоклетките при затваряне на мотор 1. 
 Led  FCC2 Загасва при активиране на фотоклетките при затваряне на мотор 2. 
 Led  FTCA Загасва,ако фотоклетките не са в оптична ос или има на препятствие при отваряне. 
 Led  POWER Правилно захранване. 
 Led  PROG Мига, за да покаже правилна работа микропроцесора.    
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