
 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ДВИГАТЕЛ ЗА РАДИАЛНИ ВРАТИ 

Инструкция за монтаж и каталог с резервни части 



 

 

 
 

Декларация за съответствие от производител 
Декларация от производителя за съответствие на машина 

(Директива 89/392 CE, Анекс II, част В) 

 

Производител: Automatismi Benincà S.r.l. 

Адрес: Via Capitello, 45- 36066 Sandrigo (VI)- Italia 
 

Декларира, че: Автоматичната система за двукрили врати тип DU.3524L 

 Е проектирана за да бъде включена в една машина или за да бъде сглобена с 

други механизми, за да състави една машина, считана от Директива 98/37 СЕ, 

като модифицирана; 

 Следователно не отговаря на всички точки от разпоредбите на тази Директива; 

 Отговаря на условията на следните други Директиви СЕ: 

Директива за ниско напрежение 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. 

Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. 

 

И освен това декларира, че не се позволява сервизна дейност по механизма, докато 

машината, в която ще бъде включен или от която ще бъде част, не бъде идентифицирана 

и не бъде декларирано съответствие съгласно условията на Директива 98/392 СЕ и 

съгласно националното законодателство което я представлява, т.е. докато механизма, за 

който се отнася настоящата декларация, не образува една единствена съвкупност с 

крайната машина. 

Бенинка Луиджи - Управител 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Външни размери 

Ход  

Стоп при затваряне-задължителен 

Стоп при затваряне (необходим ако няма краен изключвател) 

Технически данни 

 

Захранване 

Консумирана 

мощност 

 

Консумиран ток 

 

Сила 

Клас на изолация 

Работна 

температура 

Ниво на шум 

 

Смазване 

 

Стандартен ход 

Тегло 

 



 

 

 
 

Максимално 

отваряне 

Време за 

отваряне 

Максимални 

размери на крило 

Бележка: Размерът М макс. Отговаря на размер V= 50 мм.  

Нивелир  



 
 

Винт Ǿ 3.9UNI 6955 

Свързване  

1 червен: мотор 

1 черен: мотор 

 

4 кафяв:краен изкл. отваряне 

5 кафяв:краен изкл. затваряне 

6 син:крайни изключватели общ 



 
 

Отдалечава  

Приближава  

Краен изключвател отваряне 

Кафяв краен изключвател отворено 

Син  краен изключвател общ 

Приближава 

Син  краен изключвател общ 
Краен изключвател затваряне 

Кафяв краен изключвател 

затворено 

Отдалечава 

Бележка: използвайте само този отвор на планката 

Внимание: ако двигателят не спре навреме, 

планката може да среже кабела 



 
 

Придвижи по стрелката 

Натисни  

Вкарай ключа и завърти на 90˚ 

Завърти докато щракне 

Дръпни  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:силовите кабели трябва да бъдат разделени от другите кабели 

Легенда: 

1. Мотор – редуктор DU.3524L 

2. Фотоклетка PUPILLA 

3. Ключ – селектор за вграждане или настенен) 

4. мигаща лампа  ID=LUX24 или LAMPi24 C 

5. Антена LO.LUX 

6. Блок за управление Brain 24 



ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Благодарим Ви че избрахте нашия мотор DU.3524L 

Всички изделия от широкия диапазон на продукцията на Бенинка са резултат от 

над двадесет годишен опит в сектора за автоматика и на непрекъснато търсене 

на нови материали и развити технологии. 

Поради това ние сме в състояние да  предлагаме високо надеждни продукти, 

които поради своята мощност, ефективност и продължителност на използване 

задоволяват напълно крайните клиентски изисквания. 

Цялата наша продукция е произведена съгласно съществуващите стандарти и е 

защитена от гаранция. 

Възможни щети на хора или инциденти, причинени от повреди в конструкцията 

се покриват от гражданска застрахователна полица, заключена с една от 

главните застрахователни компании. 

 

Обща информация 
 

За ефективна работа на тези автоматики, вратата трябва да отговаря на следните 

условия: 

- здравина и стабилност 

- всички панти трябва да имат положителен допуск и да разрешават гладко 

и лесно ръчно задвижване 

- когато крилата са затворени, трябва да прилепват до върха 

 

1.Общи условия 

Електромеханичния двигател за радиални врати DU.2435L е прост и надежден и 

може да бъде монтиран върху всяка радиална врата, която има крило с дължина 

до 5 метра.Хармоничен и елегантен, той е направен изцяло от алуминий. 

Здравият и добре изпробван редуктор го прави надежден и безшумен.Той е 

оборудван също с прости и лесно регулируеми крайни изключватели, както и с 

аварийно отваряне с индивидуален ключ. Способен е на големи натоварвания. 

Може да бъде снабден с акумулаторни батерии при желание на клиента. 

 

2.Механични стопове (фиг. 1) 

 

Необходимо е вратата, която ще бъде автоматизирана да има механичен стоп 

при затваряне; в случай че съответния краен изключвател не бъде използван, 

този механичен стоп се явява необходим и при отваряне. 

 

3. Автоматично позициониране 

 

3.1.Има фиксирано разстояние от земята до автоматиката (препоръчително е в 

средата на крилото и възможно по-близко до стабилна надлъжна шина/ винкел. 

Заварете сега пластината Р (ако колоната е направена от цимент, използвайте 

анкерни болтове) както е даден размера на фиг. 2. 

3.2. Когато портала е затворен, заварете пластината S на същата височина, както 

и пластината Р (фиг.3) към шина/винкел на вратата, или към друг стабилен 

елемент; моля помнете, че в това положение плунжерът може да не бъде изцяло 

в края на своя ход. 

- Преместете предпазния капак R и държача на клемореда М. 



- Вкарайте планката Р в задното подвижно съединение U и вкарайте болта 

V. Затегнете болта V със самозаконтряща гайка D 

- Сега завийте винт Т. 

 

Бележка 

 

Кабелът за електрозахранване трябва да бъде вкаран през долната част на 

автоматиката, през един от двата отвора които са там.Ако това се случи, 

използвайте отвора отбелязан на фигурата, и осигурете автоматиката да спре 

преди да е срязала кабела. 

 

4.Настройване на краен изключвател (фиг.4)) 

 

За настройване на крайния изключвател при отваряне, постъпете както следва: 

- Преместете предпазен капак Т 

- Отвийте гайка D на около 10 мм с шестостенен гаечен ключ; завъртете 

гайката по часовниковата стрелка за да освободи задействането на 

крайния изключвател F и завийте обратно на часовниковата стрелка за да 

отдалечите задействането. 

 

5. Освобождаване и ръчно придвижване 

 

Както всички останали автоматични задвижвания от продуктовия списък на 

Бенинка, така и DU.2435L има просто и функционално освобождаване, което 

позволява ръчно придвижване , когато няма захранване.За да бъде деблокирана 

автоматиката, моля постъпете, както е описано по-долу (виж фиг.5) 

- Придвижете капака на ключалката С, докато се покаже стрелката. 

- Вкарайте индивидуалния ключ в ключалката и завъртете на 90 градуса 

- Натиснете задният край на вратичката Р и завъртете до щракване чрез 

дърпане откъм предната страна. 

- За да възстановите движението, спуснете малката вратичка; първото 

задвижване ще възстанови обратно автоматичното движение. 

- Ако не се използва краен изключвател, препоръчва се да върнете вратата 

в положение затворено, за да затвори преди възстановяването на 

автоматичното движение. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Гражданската полица, която покрива възможни щети на хора или инциденти е в 

сила при дефекти в конструкцията, изискващи системата да бъде монтирана 

съгласно съществуващите стандарти и да бъдат използвани оригинални 

аксесоари на Бенинка. 

 



 

Описание  

Водач 

Винт 

Краен изключвател 

Лост за освобождаване 

Комплект 

Мотор  

Опора  

Зъбен редуктор 

 


