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Упътване за настройка на централа SB. 02 
 

Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. 
 

Внимание: При врати тип “летящо крило” двата мотора 9µF трябва да се заменят с един мотор 
16µF. 

 
Регулиране на въртящия момент на мотора 

 
Въртящият момент на мотора може да се регулира чрез включването на специален тример. 
Функция ускоряване 
Позволява максимален въртящ момент на мотора около 1сек след стартирането на мотора. 
Функция ускоряване може да се премахне чрез изключване на Дип-суич DSW8 (= Off). 
 

Общи забележки: 
 

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

2) Изолирайте кабелите на мотора и захранването от контролните кабели на бутоните, 
фотоклетките и радиото.  

3) Проверете отново всички връзки преди да подадете захранване. 
4) Проверете дали Дип-суичовете са на желаните от вас позиции. 
5) Когато се захрани централата, трябва да светне светлинен индикатор PGM, което 

означава, че бушоните са изправни и има 230VAC, 50Hz при терминали 1 и 2.  
6) Ако няма да се използва бутон СТОП, той трябва да бъде свързан с Дип-суич BYPASS 

№ 1. 
7) Ако посоката на ротация не е вярната, разменете кабели OPEN – CLOSE на мотора и 

кабелите FCA – FCC на крайните изключватели. 
 

Функции на входове/изходи 
 
(1,2)  INPUT 220VAC = захранване 230Vac, 50Hz (1 – фаза, 2 –  
  неутрален) 
(3,4)  CORTESIA =  лампа, която се запалва при отваряне на  
  вратата (230Vac) 
(5,6)  LAMP220 = сигнална светлина на 230Vac 
(7,8)  Scale = свободен контакт за реле за “стълбищно 
  осветление” 
(9,10)  ELS = изход за захранване, електрическа ключалка  
  12 Vac 
(11,12,13) CHIUDE/APRE/COM = терминали(съответно ЗАТВАРЯ/ 
  ОТВАРЯ/ОБЩ) на 230Vac, 50 Hz 
  Задължително е кабела за Земята (жълт/зелен) да се  
  свърже с рамката на мотора. 
(14,15) 24VAC = допълнително захранване 

(16) + V = общ за всички входове 
(17) CHIUDE = вход за бутон ЗАТВАРЯ (контакт нормално 
 отворен) 
(18) APRE = вход за бутон ОТВАРЯ (контакт нормално 
 oтворен) 
(19) P.P. = вход за бутон Пасо-Пасо (контакт нормално 
 oтворен) 
(20) STOP = вход за бутон СТОП (контакт нормално  
 затворен) 
(21) FTC = вход за приемника на фотоклетките (контакт 
 нормално затворен) 
(22) FCA = вход за краен изключвател при отваряне (контакт 
 нормално затворен) 



(23) FCC = вход за краен изключвател при затваряне  
 (контакт нормално затворен) 
(24,25) DAS =  вход за обезопасителна рамка 
(26,27) RX 2CH. = контакт за втория канал на радиото (контакт 
 нормално отворен) 
(28,29) ANT. = вход за радиото 
 
• Входът за обезопасителната рамка е калибриран. 
• Ако използвате резистивна обезопасителна рамка, затворете J1 близо до входа на 

обезопасителната рамка. 
• Ако използвате механична обезопасителна рамка, отворете J1 близо до входа на 

обезопасителната рамка. 
• Ако изобщо не използвате обезопасителна рамка, отворете J1 и го свържете с Дип-суич 

DSW №5. 
Внимание: За обезопасителната рамка са предвидени два входа. НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ 
ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА РАМКА С ОБЩИЯ ТЕРМИНАЛ. 
 

Функции на Дип-суичовете 
 
 
DSW1 Избира начина на работа на бутон Пасо-Пасо и на  
 предавателя. 
 Off = операция ОТВАРЯ – СТОП – ЗАТВАРЯ 
 On = операция ОТВАРЯ – ЗАТВАРЯ – ОТВАРЯ 
DSW2 Позволява или забранява автоматичното затваряне  
 “тример TCA”. 
 Off = автоматично затваряне забранено 
 On = автоматично затваряне позволено 
DSW3 Функция “жилищен блок” (след първото отваряне се  
 спира работата на бутон Пасо-пасо и на предавателя) 
 Off = функция “жилищен блок” забранена 
 On = функция “жилищен блок” позволена 
DSW4 Функция предварителна светлина 
 Off = функция предварителна светлина забранена 
 On = функция предварителна светлина позволена 
DSW5 Функция “хидравличен удар” 
 Off = функция “хидравличен удар” забранена 
 On = функция “хидравличен удар” позволена 
DSW6 Позволява или забранява спирането по време на  
 отваряне. 
 Off = спирането по време на отваряне забранено. Когато  
 се включи крайният изключвател, автоматичният блок  
 спира. 
 On = спирането по време на отваряне позволено. Когато 
 се включи крайният изключвател, автоматичният блок  
 забавя работата си. 
DSW7 Позволява или забранява спирането по време на 
 затваряне. 
 Off = спирането по време на затваряне забранено.  
 Когато се включи крайният изключвател, автоматичният  
 блок спира. 
 On = спирането по време на затваряне позволено.  
 Когато се включи крайният изключвател, автоматичният  
 блок забавя работата си. 
DSW8 Позволява или забранява ускоряването на мотора. 
 Off = ускоряването на мотора забранено 
 On = ускоряването на мотора позволено 
Забележка: Когато се смени позицията на някой от Дип-суичовете, новата конфигурация се 
активира след едно движение. 



 
Функции на Дип-суичове BYPASS 

 
Дип-суичовете BYPASS позволяват да се съкратят нормално затворените входове, които няма 
да се използват. 
DSW1 Вход СТОП 
 Off = вход позволен 
 On = вход забранен 
DSW2 Вход FTC 
  Off = вход позволен 
  On = вход забранен 
DSW3 Вход FCA 
 Off = вход позволен 

 On = вход забранен 
DSW4 Вход FCC 

 Off = вход позволен 
 On = вход забранен 

DSW5 Вход за обезопасителната рамка 
 Off = обезопасителна рамка активирана 
 On = няма обезопасителна рамка (J1 отворен) 
DSW6 не се свързва 
 
Тази централа позволява автоматично тестуване на системата след подаване на захранване. Ако 
се установи повреда, централата спира и показва наличието на проблема чрез две бързи 
примигвания на светлинен индикатор PGM. Активирането на ключа за термозащита се отчита 
като проблем. В този случай светлинният индикатор ще покаже повреда, а повторната проверка 
ще включи централата автоматично, веднага щом се изключи термозащитата. 
 

Функции на тримерите 
 
TCA  Регулира времето на автоматичното затваряне, ако то е позволено чрез 

активирането на Дип-суич DSW2 (= On). Времето варира от 1сек минимум до 
250сек максимум.   

TL          Регулира работното време на автоматиката. При повреда на крайните 
изключватели, след изтичането на това време автоматично се включва защитата 
на софтуера. Времето варира от1сек минимум до 125сек максимум. 

POWER Регулира мощността, с която работи мотора. 
 

Програмиране 
 
Функциите, при които има възможност за избор на стойност от няколко възможни, се задават 
чрез програмиране на бутон PGM и на Дип-суичовете.  
За да се запази избраната опция в паметта, преместете Дип-суичовете, както е показано по-долу. 
След това натиснете бутон PGM за най-малко 2сек. Лампата на PGM ще свети поне 2сек, а след 
като се освободи бутонът, светлинният индикатор ще се изключи. След това светлинният 
индикатор ще започне да мига отново. След приключване на процедурите по програмирането 
преместете Дип-суичовете на нормалните им позиции. 
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