
 
 
 
 
 
 

 

Централа за двигатели за ролетки 

Инструкция за работа 

 
 
   Контролният блок SIMPLE-RI може да бъде използван за управление на един мотор с 
мощност не по-голяма от 750 W. 
 

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
1) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да спазват приетите норми. 
2) Входните захранвания с различни напрежения трябва да бъдат физически разделени, или 

да бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация най-малко 1 мм. 
3) Захранващите проводници трябва да бъдат закрепени с допълнителна  

скоба, близо до клемите им. 
4) Проверете всички свързвания още веднъж дали са правилно свързани, преди включване на 

захранването. 
5) Проверете дали дип- суичовете са поставени в правилно положение. 
6) Неизползваните нормално затворени (НЗ) входове трябва да бъдат замостени. 



ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ ФУНКЦИИ 
1. Стандартно свързване 

 

 
Дип-суич 1 и 2: 

ON - работа с импулсно натиснати бутоните или дистанционни 
   OFF - работа с постоянно натиснати бутони и без дистанционни 
 
Клема Функция Описание 
1-2  Захранване Вход 230 V ас 50 Hz (1-Фаза; 2-Нула) 
3-4-5 Motor 230 V Свързване на двигател (3-движение/ 4-общ/ 5- движение) 
6 COM Общ, на входове 
7-9 OPEN Вход, бутон ОТВОРИ (НО контакт) 

“Полуавтоматична “дейност. Само когато се предвидени крайни изключватели 
за отваряне. 
Движението започва с натискането на бутон ОТВОРИ, продължава след като 
бутонът се отпусне и завършва със задействането на крайният изключвател за 
отваряне. 
Можете да спрете движението при отваряне чрез кратко натискане на бутон 
ЗАТВОРИ. 

8-10 CLOSE Вход, бутон ЗАТВОРИ (Нормално отворен контакт) 
“Полуавтоматична “дейност. Само когато се предвидени крайни изключватели 
за затваряне. 
Дейността започва с натискането на бутон ОТВОРИ, продължава след като 
бутонът се отпусне и завършва със задействането на крайният изключвател за 
затваряне. 
Можете да спрете движението при отваряне чрез кратко натискане на бутон 
ОТВОРИ. 

9-6 SWO Вход, краен изключвател ОТВАРЯНЕ (НЗ контакт) 
10-6 SWC Вход, краен изключвател ЗАТВАРЯНЕ (НЗ контакт) 
11-12 24 V AC Изход, захранване на фотоклетки 24 V АС/ 100 mА максимум. 
13-14 Antenna Свързване към  вградената платка на приемника (13-жило; 14-оплетка) 
J3 Radio Вграден съединител за дву-канален приемник RR.2WIV-SIMPLE*. 
 
*ВАЖНО: 
Приемникът RR.2WIV-SIMPLE е проектиран специално за използване в модули SIMPLE/SIMPLE-RI. Може да 
бъде използван с предаватели/дистанционни на 433.92 MHz. 
Всеки път, когато се натисне бутон на приемник, контролният блок ще изпълни следните команди в 
последователност: ОТВОРИ>> СТОП >> ЗАТВОРИ >> СТОП >> и т. н. 
И двата дип-суича трябва да бъдат поставени в положение ON. 



2. Запаметяване предаватели 

 
 

За настройка на едино или няколко дистанционни: 
 

1. Да се натисне и освободи бутон Р на приемника. 
2. Светва Червения Светодиод за 3сек, след това се загася за 1сек. и се запалва за 5сек. 
3. Докато Червения Светодиод свети, натиснете бутон на дистанционното. 
4. Червения Светодиод ще премигне. 
5. Други дистанционни могат да бъдат запомнени, натискайки един техен бутон в рамките на 

5 сек. от вкарването на предишния.  
6. За да приключите изчакайте 5сек., приемника ще излезе от програмирането. 

 
Забележка:  Не може да се заменя RR.2WIV –SIMPLE със стандартен RR.2WIV 

 Времето за работа е настроено фабрично на 60 сек. и затова аварийното 
освобождаване е възможно след изтичането на това време. 

 
3. Специален режим на работа само с постоянно натиснати бутони 

Ако поставите двата Дип-суича на OFF, ролетката ще се движи само докато бутони отваря / 
затваря са натиснати постоянно. Трябва да махнете платката с Приемника 
 
4. Ако ползвате бутони, фотоклетки или външни крайни изключватели, 

използвайте следната схема: 
 

  
 
PHOT - фотоклетки – Нормално Затворен контакт 
 
STOP – бутон Стоп - НЗ  
 
OPEN – бутон Отвори Нормално Отворен контакт 
 
CLOSE – бутон Затвори - НО  
 
SWO – Краен изключвател при отворено – НЗ 
 
SWC – Краен изключвател при затворено – НЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Декларация за съответствие 

С настоящето декларираме, че нашият продукт 

Е в съответствие със следните: 


