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Важно: Приемникът работи само с нови предаватели ARC 128 b 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които 
продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство. Неправилни употреби могат да 
навредят на продукта и да причинят наранявания и щети. 
Компанията не се счита отговорна за несъответствието с добро производство на врати, както 
и на някои деформации, които биха могли да възникнат по време на употреба. Запазете това 
ръководство за бъдеща употреба. 

РЪКОВОДСТВО ИНСТАЛИРАНЕ 
Това ръководство е написано да е в употреба на квалифицирани монтажници. Монтажът 
трябва да се извърши от квалифициран персонал (професионалист, в съответствие с EN 
12635), в съответствие с добрите практики и текущ код. Уверете се, че структурата на портата 
е подходяща за автоматизация. Инсталаторът трябва да предостави цялата информация за 
автоматична, ръчна и аварийна работа на автоматичната система и я предостави на крайния 
потребител с инструкции за употреба. 

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Опаковката трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, тъй като това може да 
бъде опасно. За изхвърляне, опаковки трябва да бъдат разделени на различните видове 
отпадъци (например картон, полиестер) в съответствие със законовите правила. Не 
позволявайте на деца да си играят с фиксирани устройства за управление на продукта. 
Дръжте дистанционните управления извън обсега на деца. Този продукт не трябва да се 
използва от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени 
способности, или които не са запознати с това оборудване, освен ако не е под контрола или 
след обучение от лица, отговорни за тяхната безопасност. Прилагане на всички устройства за 
безопасност (фотоклетки, ръбове за безопасност и т.н.) трябва да поддържа зоната без 
въздействие, трошене, плъзгане и опасност срязване. Имайте предвид, стандартите и 
насоките в сила, добра практика критерии, предназначение, околна среда на инсталацията, 
операционната логиката на системата и сили, генерирани от автоматизираната система. 
Монтажът трябва да се извърши с помощта на устройства за безопасност и контрол, които 
отговарят на стандартите EN 12978 и EN 12453. Използвайте само оригинални аксесоари и 
резервни части, използване на неоригинални резервни части ще доведе до гаранциите 
планирани за покриване на продуктите да станат нищожни. Всички механични и електрически 
части, съставящи автоматизация трябва да отговарят на изискванията на действащите 
стандарти и очертани от CE маркировка. 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 
Еднополюсен прекъсвач / секционен ключ с дистанционен контакт отворен по-голям или равен 
на 3 мм трябва да бъде свързан към захранващата мрежа. 
Уверете се, че преди да прокарвате адекватна диференциален превключвател и 
аксималнотокова защита е осигурена. В съответствие с правилата за безопасност които са в 
сила, някои видове монтаж изискват връзка порта да бъде заземен. По време на инсталация, 
поддръжка и ремонт, прекъснете захранването преди да получите достъп до елементите. 
Също извадете буферни батерии, ако има свързани такива. Електрическата инсталация и 
операционната логика трябва да се съобразява с действащата нормативна уредба. 
Захранващи кабели с различни напрежения трябва да бъдат физически отделни, или те 
трябва да бъдат подходящо изолиран с допълнителна изолация на най-малко 1 mm. Кабелите 
трябва да бъдат фиксирани с допълнително приспособление близо до свръзките. 
По време на инсталиране, поддръжка и ремонт, изключете захранващия кабел, преди да 
отворите капака, за да получите достъп до електрическите части. 
Проверете всички връзки отново преди включване на захранването. Неизползваните 
нормално затворени входове трябва да бъдат замостени. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
Както е посочено със символа, показан, че е забранено да се разпорежда този продукт като 
нормални битови отпадъци, тъй като някои части може да са вредни за околната среда и 
здравето на хората, ако те се изхвърлят неправилно. Поради това, устройството трябва да се 
изхвърлят в специални платформи за събиране или върнат на дистрибутора, ако е закупен 
нов и подобно устройство. Един неправилно изхвърляне на устройството ще доведе до глоби, 
прилагани за потребителя, както е предвидено от действащите наредби. 
Описанията и илюстрациите в това ръководство не са задължителни. Оставянето 
непокътнати основните характеристики на продукта, производителят си запазва 
правото да прави всякакви технически модификации, производство или търговско 
предприятие, без да се актуализира на настоящето..  
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1) Централа CP.BULL5 ARC 
Радиоприемникът в този продукт е съвместим само с предаватели ARC (Advanced 
Rolling Code), които благодарение на 128-битовото кодиране гарантират превъзходна 
защита срещу копиране. 

1.1) Схема на свързване 
Схемата на свързване е показана на фиг.1. Клемите имат следните функци: 

Клеми Функция Описание 
L-N-GND Захранване Вход, 230VAC 50Hz  (1-Фаза/ 2-Нула/ GND-Заземяване) 

MOT- 
COM-MOT 

Мотор 
Свързване на мотор: 
(MOT-движение/ COM-Общ/ MOT- движение) 

N-BLINK Лампа Изход, свързване на мигаща лампа 230 Vac 40W max. 

SWO 
Кр. изключвател 
ОТВАРЯНЕ 

Вход, Краен изключвател при ОТВАРЯНЕ (N.C. контакт) 

SWC 
Кр. изключвател 
ЗАТВАРЯНЕ 

Вход, Краен изключвател при ЗАТВАРЯНЕ (N.C. контакт) 

PHOT  Фотоклетки 

Вход, свързване на предпазни устройства, (напр. фотоклетки) 
Норм. затворен контакт, конфигурируем чрез DIP3. 
При режим “РЕМОНТ” има функция ЗАТВОРИ. В този случай 
се маха мостът и се свързва един N.O. контакт. 

STOP 
(CLOSE) 

СТОП или 
Затвори, или 
Частично 

Вход, бутон STOP (N.C. контакт) 
Може да се приеме само функция ЗАТВОРИ или Частично 
отваряне, виж „т.9 Разширено програмиране” (N.O. контакт.). 

COM COM Общ, всички управляващи входове. 

P.P. 
(OPEN) 

Стъпково 
движение или  
Отвори 

Вход, бутон Отваря-Стоп-Затваря (N.O. контакт).  
Може да се приеме само функция ОТВОРИ (виж „т.9 
Разширено програмиране”). 
При режим“РЕМОНТ“ има функция ОТВОРИ. 

24 VAC 24Vac Изход, 24Vac/200mA max за захранване за фотоклетки и др. 

SCA 
Отворена  
врата 

Изход, Контакт при отворена врата . Без напрежение, 
неизолиран, за свързване на индикаторна лампа и др. 
   Отворен контакт при затворена врата.  
   Мигаща светлина по време на движение.  
   Затворен контакт при отворена врата. 

ENC1 ENCODER 
Вход, свързване на енкодер (Опция).  
(виж „т.5 Настройка на бавния ход“ 

SHIELD- 
ANT 

Antenna 
Свързване на антената към вградената платка на 
радиоприемника 
SHIELD-екран/ ANT-сигнал). 

 
Бел.: 
Бутон “P2” има функция Отваря-Стоп-Затваря. Той се използва за управляване на 
автоматичната система по време на монтаж. (само при DIP2: OFF). 
 
2) ПРОВЕРКА НА СВЪРЗВАНИЯ 
1)  Изключете захранването. 
2)  Деблокирайте ръчно вратата и я придвижете до половината на хода й, след което я 
блокирайте отново. 
3)  Възстановете  захранването. 
4)  Подайте управляващ сигнал за движение или от бутон P2, или от вход P.P., или от 
дистанционно. 
5)  Вратата трябва да се отваря. В противен случай, спрете мотора и  разменете  кабелите за 
задвижване на мотора (MOT/MOT) и на крайните изключватели (SWO/SWC). 
6)  Настройка МОЩНОСТТА на мотора  (виж. т.8) 
7)  Само при включен Encoder изпълнете “т.5 Настройка на бавния ход ”.  
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3) ФУНКЦИИ НА ТРИМЕРИ 
 
3.1) TW 
Ако е инсталиран Енкодер TW регулира чувствителността на анти-сблъсък. По посока на 
часовниковата стрелка, чувствителност се увеличава (т.е. ще спира при малки препятствия). 
Ако не е инсталиран Енкодер TW задава максималното време за отваряне (затваряне). 
Трябва да е 4 секунди повече от действителния ход на вратата . 
Диапазонът на настройка е от 3 до 180 секунди. 
Ако процедурата по активиране и бавния ход са изпълнени, позицията на тримера няма ефект 
по време на работа. 
 
3.2) TCA 
Позволява да се настрои времето за автоматично затваряне. 
Диапазонът на настройка е от 3 до 180 секунди. 
Без автоматично затваряне - завъртете до край TCA по часовниковата стрелка. DL2 (зелен) 
не трябва свети. 
 
4) ФУНКЦИЯ НА ДИП-СУИЧ 
 

Dip Функция Описание 

DIP1 Set-up 

Да се използва само за програмиране на мощността на мотора и 
предупредителната светлина,. След поставяне DIP1 на ON: 
- с бутон P1 се настройва мошността. 
- с бутон P2 предварителна светлина се активира или деактивира. 
- с вход P.P. или дистанционно се настройва позицията на бавния ход. 
Виж съответния раздел.  
След настрока на параметрите, поставете DIP1 на OFF. 

DIP2 
Пълно 
отваряне 

Пълно отваряне 
Off: забранено 
On: разрешен . 
Сигнал от бутон P.P. или от дистанционно не влияят по време на 
отваряне. 

DIP3 
Действие на 
фотоклетки 

Режим на вход от фотоклетки PHOT: 
Off: Вход, активен и при отваряне, и при затваряне 
On: Вход, активен само при затваряне 

DIP4 
Тип стъпково 
управление 

Работен режим на бутон “P.P. ”  или дистанционно се избира: 
Off: ОТВОРИ > STOP >ЗАТВОРИ > STOP >  
On:  ОТВОРИ > ЗАТВОРИ > ОТВОРИ > 

DIP5 
Бързо 
затваряне 

Бързото затваряне от фотоклетки (само при активирано автоматично 
затваряне ( TCA): 
Off: забранено бързо затваряне 
On: разрешено бързо затваряне. Освобождаването на фотоклетките, 
предизвиква затваряне на вратата след около 3 секунди. 

DIP6 Радио 
Използва се само при програмиране на разширени функции или при 
РЕЖИМ при РЕМОНТ. 
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5) Настройка на бавния ход (само при включен ENCODER) 
За настройване разстоянието на бавния ход в края на отваряне и затваряне, следвайте тези 
стъпки: 
1)  Затворете или отворете портата (уверете се, че крайният изключвател за затваряне / 
отвряне е натиснат).  
2)  поставете Dip 1 на ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF) 
3)  подайте команда PP (чрез бутон  Стъпково или от дистанционно). Портата ще започне да 
се отваря с нормална скорост.. 
4)   когато портата достигне точката, от където искате да започне забавянето, подайте друга 
команда PP и портата ще започне да се движи с бавна скорост, докато напълно се отвори. 
През това време други PP команди ще се игнорират. 
5)  когато портата е напълно отворена подайте за команда PP (чрез бутон Стъпково или от 
дистанционно).  Портата ще започне да се затваря с нормална скорост.. 
6)  когато портата достигне точката, от където искате да започне забавянето, подайте друга 
команда PP и портата ще започне да се движи с бавна скорост, докато напълно се затвори. 
През това време други PP команди ще се игнорират. 
7)  поставете Dip 1 на OFF. 
Бележки: 
- Ако искате да няма бавен ход при отваряне или затваряне, оставете портата  да отиде до 
крайна позиция без да давате команда PP за начало на бавен ход. 
- Намесата на предпазни устройства, като например STOP и PHOT прекратяват процедурата 
по настройка и трябва да започнете отначало. 
- При инсталиран Encoder, сензорът за сблъсък е изключен по време на обучението. 
 
6) НУЛИРАНЕ на Бавен ход 
Настройка на управляващия блок да функционира без забавяния (времето за движение се 
регулира от TW тример): 
1)  Поставете портала в средно положение, далече от крайните изключватели. 
2)  Поставете Dip 1 на ON (DIP 2-3-4-5-6=OFF) 
3)  Подайте команда PP или от дистанционното 
4)  Мигащи светодиоди ще указват, че се изпълнява Нулиране 
5)  Когато светодиодите загаснат, поставете Dip 1 на OFF 
Изтрити са данните само за Движение и Бавен ход. 
 
7) РЕЖИМ при РЕМОНТ 
Когато всички дип суичове са в положение On, блокът за управление превключва на 
РЕМОНТЕН режим  
Входът PHOT има функцията ЗАТВОРИ (свържете бутон с N.O. контакт).  
Входът PP има функцията ОТВОРИ (свържете бутон с N.O. контакт). 
Бутоните OPEN или CLOSE трябва да бъдат натискани непрекъснато, за да има движение.  
При oтваряне входът STOP спира мотора. 
Едновременното натискане на бутоните OPEN/CLOSE спира мотора. 
Входовете  SWO и SWC са деактивирани. 
 
8) Настройка МОЩНОСТТА на мотора  (Dip1:On; бутон P1) 

Когато DIP1 е On, с няколко мигания (от 1 до 4) на светодиод DL2 (зелен), следвани от 3-

секунден интервал, платката отбелязва каква мощност е зададена. 

Максималната мощност се показва с постоянна светлина на светодиод DL2 (зелен). 
За да увеличите  мощността, натиснете P1. Светодиод DL2 (зелен) променя броя на 
миганията, за да отбележи избраната стойност за мощността. 
След като изберете мощността, преместете DIP 1 на Off, за да запомните настройката. 
 
Бел.: при двигатели за ролетни врати, настройте мощността на максимум. 
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9) Разширено програмиране - промяна функциите на входове PP и STOP. 
вход PP на OPEN и  
вход STOP на CLOSE или на Частично движение (7 секунди): 

1)  поставете всички дип суичове на OFF 
2)  поставете DIP1 на ON 
3)  за да промените вход PP на OPEN, поставете DIP 2 на ON 
4    за да промените вход STOP на Close, поставете DIP 3 to ON и DIP 4 to OFF 
5)  за да промените вход STOP на Частично движение, поставете DIP 4 to ON и DIP 3 to OFF 
6)  поставете DIP 6 на ON. Светодиодите ще мигат противоположно10 секунди. 
7)  след 10-те сек светодиодите ще премигнат едновременно и новите функции са запомнени. 
8)  поставете всички дип суичове на OFF 
9)  поставете дип суичовете обратно в необходимата работна конфигурация. 
 
10) Предупредително мигане (DIP1:ON и бутон P2) 
Когато DIP1 е на ON, светодиод  DL1 (червен) показва дали е включено предупредително 
мигане. 
Ако светодиод DL1 (червен) не свети, предупредителното мигане е изключено 
Ако светодиод DL1 свети, сигналната лампа ще свети 3 секунди, преди моторът да тръгне. 
Функцията за предварително мигане може да бъде активирана или деактивирана от бутон P2. 
 
11) Програмиране дистанционно (DIP1:OFF и бутон P1) 
Централата е с вграден радио модул на честота 433.92 MHz. 
Тип на дистанционни ролинг и фиксиран код, или Разширен 128 битов ролинг (ARC). 
Записът на новите ARC ролинг код е аналогичн със стандартните HCS ролинг код, но със 
следните забележки: 
1. Дистанционни с нов и стар ролинг код не могат да едновременно да бъдат запомнени. 
2. Първото записано дистанционно определя типа на останалите. 
3. Дистанционно с фиксиран код може да се използва съвместно само със стар ролинг код. 
4. Ако искате да смените типа на използваните дистанционни, изтрийете приемника. 
 
За да използвате дистанционните, техният код трябва да бъде запазен в паметта на 
приемника. Дистанционни не могат да бъдат запомнени по време на движение на вратата. 
 
Паметта може да побере 64 бр. различни кода (общо за управление и за ВТОРИ бутон). 
 
Запомняне на бутон за Стъпково P.P.: 
- Натиснете и отпуснете бутон P1 и  
- светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (1 бързо светване последвано от пауза). 
- натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното. 
- След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. 
 
Запомняне на бутон за Частично движение (7 секунди). : 
- Два пъти Натиснете и отпуснете бутон P1 и  
- светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (2 бързи светвания последвани от пауза). 
- натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното. 
- След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. 
 
Ако трябва да излезнете от програмиране без да обучите дистанционно, натиранете бутон P1 
докато светодиод DL1 (червен) започне да мига в нормален режим (виж. СВЕТОДИОДИ). 
 
11.1) Изтриване дистанционни от приемника 
Задръжте натиснати бутоните P1 и P2 (светоди DL1 (червен) и DL2 (зелен) мигат бързо).  
След 10 секунди, когато започнат да светят с постоянна светлина, пуснете двата бутона.  
Когато светодиодите започнат да светят както е в работната ситуация, паметта на 
радиоприемника е изтрита напълно 
Бел.: 
Кодовете на дистанционните се запомнят в памет тип EPROM (U3), която може да бъде 
извадена от блока за управление и ако това се налага да бъде поставена в друг блок за 
управление тип CORE или програматор Advantage. 
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12) Обучение на дистанционно от разстояние 
Ако кодът на едно дистанционно е вече запомнен в приемника, може да се запомни кодът на 
ново дистанционно, без достъп до контролният блок. 
ВАЖНО: Трябва да сте близо до централата и процедурата трябва да се приложи при 
отварена врата, във времето за задръжка, за което е настроен TCA. 
Направете така: 
1  Натиснете скритият бутон на дистанционното, чийто код е  запомнен в паметта. 
2  До 5 секунди натиснете бутона на същото дистанционно, който задейства автоматиката. 
Включва се мигаща светлина. 
3  До 10 секунди натиснете скритият бутон на новото дистанционно. 
4  До 5 секунди натиснете, бутонът на новото дистанционно с който искате да задейства 
автоматиката. Мигащата светлина изгасва. 
5  Приемникът запомня новият код и веднага излиза от режим на програмиране. 
 
13) СВЕТОДИОДИ / LED 
Светодиод DL1 (червен) показва състоянието на входовете: 
 

нормална работа бавното мигане ( 2s свети, 2s тъмно) 

натиснат бутон STOP постоянно свети 

задействани фотоклетки PHOT бързо мигане (1s свети, 1s тъмно)   

задействан краен изключвател при отваряне 
SWO 

1 мигане    (1x 0.5s свети, 2s тъмно) 

задействан краен изключвател при затваряне 
SWC 

2 мигания (2 x 0.5s свети, 2s тъмно)  

 
Светодиод DL2 (зелен) показва посоката на движение и положение на вратата: 

движение ОТВАРЯНЕ 1 мигане    (1x 0.5s свети, 1s тъмно) 

движение ЗАТВАРЯНЕ 2 мигания (2x 0.5s свети, 1s тъмно 

отворена вратата без автоматично затваряне постоянно свети 

отворена вратата с автоматично затваряне много бързо мигане (0.5s свети, 0.5s тъмно) 

затворена врата не свети 

 
14) Предпазители F2 = T100mA  F3= F6,3A 
 
Спецификация 
Захранване  230 Vac 50/60 Hz   
Изход, Мотор  1 мотор, 230 Vac  
Макс.мошност на мотор 750 W 
Изход за аксесоари 24Vdc 200mA max.  
Ниво на защита IP55 
Работна температура -20°C / +50°C 
Радио приемник 433.92 MHz, вграден, само за ARC (нов 128b ролинг код)  
Брой дистанционни 64 
   



Page 9 of 9 
 

 

 
 

 


