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Команден блок START 
 
Командният блок START може да бъде използван за управление на 1 монофазен 
230 V ас мотор или на 1 трифазен 400 V ас мотор с мощност не по-голяма от 750 
W за монофазни мотори и 2200 W за трифазни мотори. 
 

ВАЖНО: 
 
Този контролен блок работи по схема “Непрекъснато натиснат бутон” 
Бутоните ОТВОРЕНО - ЗАТВОРЕНО трябва да бъдат държани натиснати до 
края на операцията.  
Не използвайте управление със самозадържащи контакти. 
Управляващите устройства трябва да бъдат разположени близко до мястото на 
отваряне. 
Операторът който управлява портата / вратата трябва да има обхваща изцяло с 
поглед портата/вратата и трябва да стои на безопасно разстояние. 
 
 

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
а) Свързването с проводниците и оперативната логика трябва да бъдат в 
съответствие с действащите наредби. 
б) Кабелите с различно напрежение трябва да не се допират, или да бъдат 
изолирани с най-малко 1 мм допълнителна изолация. 
в) Кабелите трябва да бъдат укрепени колкото се може по-близо до клемите. 
г) Проверете свързванията преди да захраните с напрежение уреда. 
д) Нормално Затворените входове които не се използват, трябва да бъдат 
замостени. 
е) Захранването трябва да бъде свързано към многополюсен ключ, при който 
разстоянието между отворените контакти трябва да бъде 3 мм и повече. 
Проверете дали на входа на електрическата система е предвиден съответстващ 
диференциален ключ за високи стойности на тока. 
 

ВХОДНО/ИЗХОДНИ ФУНКЦИИ 
 

Команден блок START 
Клема 
№ 

Функция Описание 

1-2 Захранване на 
монофазен 
двигател 

Вход, монофазен, захранване 230 Vас/ 50 Hz (1-Фаза 
/ 2-Нула)  

1-2-3 Захранване на 
трифазен 
двигател 

Вход, трифазен, захранване 400 Vас/ 50 Hz (1-R/ 2-
S/ 3-T) 

4-5-6 Мотор 230 Vас свързване на монофазен мотор: 
4- Фаза + кондензатор/ 5- Общ/ 6- Фаза + 
кондензатор 
400 Vас – свързване на трифазен мотор: 



4-U/ 5-V/ 6-W 
Проверете дали джъмпера е на правилното 
положение за избор на напрежението на клеми 
24-25-26  

7-8 Мигаща 
светлина 

Свързване на мигаща лампа, 230 Vас 40 W  макс. 
 

8-9 Спирачка на 
мотора 

ВНИМАНИЕ: Изход 230 Vас; 1 А макс. за 
свързване на електрическа спирачка. 
При спиране на мотора, се захранва с 230 Vас. 
При тръгване на мотора, няма захранване. 

10-11 Допълнителен 
кондензатор 

Свободен НО (Нормално Отворен) контакт (10 А 
макс.) за допълнителен кондензатор. Вж. схемата. 
При всеки старт, го свързва за 1.5 секунди 

12 
13 

STOP  
COM 

Вход, бутон СТОП (НЗ контакт) 
Общ 

14 
15 

COM 
SWO 

Общ 
Вход за краен изключвател ОТВОРЕНО (НЗ)  

16-17 OPEN Вход, бутон ОТВОРЕНО (НО контакт) 
18 
19 

COM 
SWC 

Общ 
Вход за краен изключвател ЗАТВОРЕНО (НЗ) 

20-21 CLOSE Вход, бутон ЗАТВОРЕНО (НО) контакт 
22-23 SAFETY Свързване на Авариен стоп.  

Махнета моста и свържете към превключвател 
ВНИМАНИЕ:  
Прекъсва само основното захранване.  
Електрическата спирачка остава захранена. 

24-25-26 Избор на 
напрежение 

Избор на захранващо напрежение, да бъдат 
замостени: 
24 и 25 за трифазно захранване (400 Vас) 
25 и 26 за монофазно захранване (230 Vас) 

 



 

1. Натиснете “щипките” отстрани, за да 
свалите двете пластини, които прикриват 
болтовете. 

2. Развийте до край и отстранете двата винта 
откъм желаната за отваряне страна. 

3. Отвийте с 2-3 оборота другите два винта, 
които ще действат като панти, без да ги 
изваждате, така че това ще ви позволи да 
отворите капака на кутията. 
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