
 

 
  

Централа за управление на двигател за гаражна врата JM3_9B 



 
 

 
Куплунг 

 
Функция 

 
Описание 

 

L / N / GND 
 

захранване 
 

Вход 230Vac 50/60Hz  
(L-фаза /N-нула /GND-земя) 

 

MOT / +ENC- 
 

двигател / енкодер 
 

Бърз конектор за свързване на изход за двигател и вход от енкодер 

ANT / SHIELD антена Свързване на външна антена към вграден приемник  
ANT: жило / SHIELD: оплетка 

 

COM 
 

общ 
 

Общ за всички управляващи входове (P.P, Stop и Phot). 

 
P.P. 

 
стъпка-по-стъпка 

Вход бутон стъпка-по-стъпка (Н.О. контакт).  
При всеки P.P. импулс се изпъняват последователно:  
ОТВАРЯ > СТОП > ЗАТВАРЯ > СТОП > ОТВАРЯ ... 

 

STOP 
 

стоп 
 

Вход бутон СТОП (Н.З. контакт) 
 

PHOT 
 

фотоклетка 
 

Входът за фотоклетки е активен само във фазата на затваряне (Н.З. 
контакт). 

 

BLINK 
 

мига 
 

Изход за мигаща лампа 24Vdc 15W max. 
 

+ 24V - 
 

24 Vdc 
 

Изход захранване аксесоари 24Vdc/500mA max. 
Бел. Виж dip.4 (при OFF: заспива и няма 24Vdc ). 

 

J6 
 

X.BE 
 

Бърз конектор за интерфейсна платка KNX (арт. X.BE – виж параграф KNX) 
 

M5 
 

LED 
 

Бърз конектор за допълнително свързване на LED светлина (арт. _ ) 
 

M6 
 

Аварийно захранване Бърз конектор за допълнително свързване на платка за аварийно 
захранване с акумулатори (арт._) 

 
  



BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Продуктът не трябва да се използва за цели или по начини, различни от тези, за които е 
предназначен и както е описано в това ръководство. Неправилното използване може да повреди 
продукта и да причини наранявания и щети. Фирмата не се счита за отговорна за несъответствието 
с добрата техника на производство на портали, както и за всякакво деформиране, което може да 
възникне по време на употреба. Запазете това ръководство за по-нататъшна употреба. 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ 
Това ръководство е специално написано за използване от квалифицирани монтажници. Монтажът 
трябва да се извършва от квалифициран персонал (професионален монтажник, съгласно EN 12635), 
в съответствие с добрата практика и настоящото ръководство. 
Уверете се, че конструкцията на вратата е подходяща за автоматизация. Инсталаторът трябва да 
предостави цялата информация за автоматичната, ръчна и аварийна работа на автоматичната система и 
да предостави на крайния потребител инструкции за употреба. 

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Опаковката трябва да се държи далеч от деца, тъй като може да е опасна. 
За изхвърляне, опаковките трябва да бъдат разделени на различните видове отпадъци (например картон, 
полистирол) в съответствие с действащите правила. Не позволявайте на децата да играят с фиксираните 
устройства за управление на продукта. Дръжте дистанционните управления далеч от деца. 
Този продукт не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалена физическа, сетивна или 
психическа способност, или които не са запознати с това оборудване, освен ако не са под надзора на или 
са обучени от лица, отговорни за тяхната безопасност. Прилагайте всички предпазни устройства 
(фотоклетки, предпазни краища и др.), необходими за поддържане на зоната без удари, смачкване, 
издърпване и срязване. Съблюдавайте действащите стандарти и директиви, критериите за добра 
практика, предназначението, инсталационната среда, оперативната логика на системата и силите, 
генерирани от автоматизираната система. 
Монтажът трябва да се извършва чрез устройства за безопасност и управление, които отговарят на 
стандартите EN 12978 и EN12453. Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, използването 
на неоригинални резервни части ще доведе до нищожност на гаранцията, планирана да покрие продуктите. 
Всички механични и електрически части, които съставят автоматизация, трябва да отговарят на 
изискванията на действащите стандарти и да са обозначени с маркировка "СЕ". 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ 
В мрежата за главното електрозахранване трябва да бъде осигурен един многополюсен ключ/ прекъсвач 
с отдалечен контакт, равен или по-голям от 3 мм. У верете се, че преди окабеляване е осигурен 
подходящ* диференциален прекъсвач и защита срещу претоварване. 
Съгласно действащите разпоредби за безопасност някои видове инсталация изискват свързването на 
вратата да е заземено. По време на монтажа, поддръжката и ремонта, прекъснете захранването, преди 
да получите достъп до активните части. Също така изключете буферните батерии, ако има такива. 
Електрическата инсталация и логиката на работа трябва да отговарят на действащите разпоредби. 
Входовете, захранвани с различни напрежения, трябва да бъдат физически отделени или трябва да 
бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация от мин. 1 mm. 
Изводите трябва да бъдат закрепени с допълнителен фиксатор близо до клемите. По време на монтажа, 
поддръжката и ремонта, прекъснете захранването, преди да отворите капака, за да получите достъп до 
електрическите части. 
Преди да включите захранването, проверете всички връзки. Неизползваните нормално затворени 
(N.C.) входове трябва да се премостят. 
* 16A токов прекъсвач 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
Както е изобразено от показания символ, е забранено този продукт да се изхвърля като обикновен градски 
отпадък, тъй като някои части могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве, ако се 
изхвърлят неправилно. Поради това устройството трябва да бъде изхвърлено на специални платформи за 
събиране или да бъде върнато на дистрибутора, ако бъде закупено ново и подобно устройство. 
Неправилното изхвърляне на устройството ще доведе до глоби, наложени на потребителя, както е 
предвидено в действащите разпоредби.                                                                                                          

 
Описанията и цифрите в това ръководство не са задължителни . Макар че съществените характеристики на 
продукта остават непроменени, производителят си запазва правото да променя същия от техническа, 

            
 
ВНИМАНИЕ!  Светодиодите, монтирани на печатната платка може да причинят наранявания на 
очите, ако светлината им достигне очите на по-близко разстояние, без специална защита на очите. 
Захранвайте единствено след като поставите капака. 
  



 
Технически данни 

 
Захранване 230 Vac ±10% 50/60 Hz 

Задвижване 1 двигател 24Vdc 

Максимална мощност на двигателя 100W (180W пиково) 

Консумирана мощност в режим готовност 0,5 W max. 

Захранване на аксесоари 24Vdc 500mA max. 
 

Ниво на защита IP40 
 

Работна температура -20°C / +50°C 
 

Радиоприемник 433,92 MHz вграден и конфигуруем 
 

Капацитет на паметта до 64 броя дистанционни ARC кодировка 
 

Режим бързо програмиране при първоначално включване на захранване 
Описаната по-долу процедура позволява програмиране на един или повече предаватели и 
изпълнение на автоматична настройка AUTOSET. 
 
При подаване на захранване централата винаги ще влиза в режим за бързо програмиране, ако в 
приемника има свободно място. Изчаква 60 сек за ново програмиране на още дистанционни. 
След това, ако никога не е изпълнена автоматична настройка, преминава в Autoset. 
 
Ако се допуснат грешки по време на фазата на бързо програмиране, изключете 
захранването и започнете процедурата отначало. 
 
Стъпки за бързо програмиране 
1. Изключете електрическото захранване, след което го възстановете.  
2. „Сервизната лампа“ започва да мига бавно. Изчаква програмиране на дистанционно. 
3. Натиснете и задръжте за 3 сек. едновременно горните два бутона на дистанционното, което 
ще се запамети. „Сервизната лампа“  светва постоянно. Освободете бутоните. 
4. В рамките на 5 секунди, натиснете и отпуснете бутон на дистанционното, с който ще 
управлявате автоматиката. „Сервизната лампа“ премигва няколко пъти, за да потвърди 
запаметяването. След това отново ще мига бавно. 
5. Повторете стъпки 3 и 4 за да запаметите други нови дистанционни - максимум 64 бр. 
6. За да преминете към следващата фаза на автоматична настройка, натиснете и задръжте 
бутон на вече е програмирано дистанционно, докато се стартира AUTOSET 
8. Светодиоди LD1/2/3 светят циклично и редица движения се извършват автоматично, 
изчислявайки оптималните работни параметри. Ако операцията за автоматично настройване е 
успешна, вратата спира в отворено положение и LED светват за 5 секунди. 
Максималното време за програмиране на първото дистанционно е 60 секунди. 
Ако е необходимо, продължете с ръчната конфигурация на тримерите и DIP-SWITCH в 
зависимост от вида на инсталацията. 
За да пропуснете фазата на бързо програмиране и да продължите с ръчното програмиране, 
натиснете едновременно бутоните PU1 PU2 за 1s по всяко време. 
 

Дистанционни с новия ARC код 
ВАЖНО, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: 

Радиоприемникът в този продукт е съвместим САМО с предаватели ARC (Advanced Rolling Code), 
които са с 128-битовото кодиране, което гарантират превъзходна сигурност срещу незаконно 
копиране. 
  



Автоматична настройка (AUTOSET) 
ВНИМАНИЕ! Описаната по-долу процедура е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА! 

По време на AUTOSET, управляващото устройство извършва редица движения на отваряне и 
затваряне, по време на които се настройват основните параметри за правилното функциониране, 
включително: 
- Позиции за начало и край на движението. 
- Начало на фазите на забавяне преди крайно положение. 
- Стойности на мощността, приложени по време на движение на вратата. 
- Разпознаване има ли устройство свързано към входа PHOT. 
Процедура: 
1) При захранена централа, натиснете и задръжте бутоните PU1 + PU2, докато 3-те червени 
светодиода започнат да светят циклично. 
2) Автоматично се изпълняват няколко движения за отваряне и затваряне. 
3) В края на процедурата вратата спира в отворено положение и светодиодите светват за 5 
секунди, за да потвърдят, че AUTOSET е успешно извършена. 
 

ПРОМЯНА НАЧАЛОТО НА ЗАБАВЯНЕТО преди крайно положение 
По време на AUTOSET фазата може да бъде зададено мястото за забавяне, различно от фабрично 
зададеното по подразбиране.  
Процедура: 
1) Стартиране на процедура AUTOSET. 
2) Вратата автоматично ще извърши пълно затваряне и отваряне с бавна скорост. 
3) След това автоматично ще започне ЗАТВАРЯНЕ с нормална скорост.  
По време движението давайки PP команда от дистанционно, от вход PP или от бутон PU1, ще 
зададете началната точка на бавния ход при затваряне.  
4) След това ще започне ОТВАРЯНЕ с нормална скорост.  
По време движението давайки PP команда от дистанционно, от вход PP или от бутон PU1, ще 
зададете началната точка на бавния ход при отваряне. 
 

ФУНКЦИИ на тримерите 
TCA тример 
Позволява регулиране на времето за автоматично затваряне от 3s до 180s. 
Изключване на автоматичното затваряне: завъртете TCA тример напълно докрай по посока на 
часовниковата стрелка. 
При активен TCA и отворена врата, светодиодът LD1 започва да мига бързо, за да покаже, че тече 
времето за автоматично затваряне. 
 
AMP тример 
Регулиране на чувствителността на амперометричния сензор за откриване на препятствия по 
време на отваряне и затваряне. 
Завъртете тримера по часовниковата стрелка (+), за да увеличите мощността, завъртете обратно 
на часовниковата стрелка (-), за да намалите мощността. 
В случай на откриване на препятствие: 
- По време на отваряне: Спира движението. 
- По време на затваряне: Спира и отваря вратата за 3 секунди. 
ВНИМАНИЕ: 
AMP тримерът увеличава или намалява стойностите за мощността, които централата е задала за 
различните точки на движение по време на AUTOSET фаза. 
Следователно той ще работи коректно само след цялостна процедура на AUTOSET и в 
съответствие с действащите разпоредби. 
 
  



ФУНКЦИЯ DIP-SWITCH (S1) 
DIP 1 позволява активиране или деактивиране на: 
- предварително мигане; 
- функцията SASO (спиране на вратата преди механичния стопер при отваряне); 
- отдалечено програмиране на дистанционно. 

 
Функция Предварително мигане (3s преди стартирането на двигателя)  
Превключвайки DIP1 на ON, чрез бутон PU2 ще я активирате или деактивирате  
Ако светодиод LD1 свети, то е активирано.   
Ако светодиод LD1 не свети, то е изключено. (по подразбиране) 
ВНИМАНИЕ: В края на програмирането задължително поставете DIP 1 в OFF.  
 
Функция SASO (спиране на вратата около 1 см преди механичния стопер при отваряне за 
постепенно спиране без вибрации)  
Превключвайки DIP1 на ON, чрез бутон PU1 ще я активирате или деактивирате. 
Ако светодиод LD2 свети, то  SASO e активирана (по подразбиране) 
Ако светодиод LD2 не свети, то SASO изключена 
ВНИМАНИЕ: В края на програмирането задължително поставете DIP 1 в OFF.  
 
Функция - Отдалечено запомняне на дистанционно.  
Бел. Виж параграф „Отдалечено запомняне на дистанционно“. 
Бел: Приемът на дублиращи предаватели от серия „AK“ е едновременно активиран или 
деактивиран. 
 
Превключвайки DIP1 на ON, чрез едновременно натискане на бутони PU1 + PU2 ще я активирате 
или деактивирате. 
Ако светодиод LD3 свети, то е разрешена (по подразбиране) 
Ако светодиод LD3 не свети, то е забранена 
ВНИМАНИЕ: В края на програмирането задължително поставете DIP 1 в OFF.  
 
DIP 2 
Задаване скоростта на движение при ОТВАРЯНЕ и ЗАТВАРЯНЕ. 
 
Скорост на ЗАТВАРЯНЕ: Превключвайки DIP2 на ON, чрез бутон PU1 може да променяте 
скоростта обозначена с LED LD3 на  
- 1 мигане - скоростта е 50% от максималната (по подразбиране) 
- 2 мигания - скоростта е 75% от максималната  
- Постоянна светлина - скоростта е максимална. 
 ВНИМАНИЕ: В края на програмирането задължително поставете DIP 2 в OFF. Сервизната лампа 
започва да мига. Подайте PP команда. Ще се изпълни затваряне, по време на което параметрите 
се актуализират. В края на движението лампата ще загасне.  
 
Скорост на ОТВАРЯНЕ: Превключвайки DIP2 на ON, чрез бутон PU2 може да променяте скоростта 
обозначена с LED LD1. 
- 1 мигане -  скоростта е 50% от максималната 
- 2 мигания - скоростта е 75% от максималната (по подразбиране) 
- Постоянна светлина - скоростта е максимална. 
ВНИМАНИЕ: В края на програмирането задължително поставете DIP 2 в OFF. Сервизната лампа 
започва да мига. Подайте PP команда. Ще се изпълни отваряне, по време на което параметрите 
се актуализират. В края на движението лампата ще загасне. 
 
Бел. Скоростта на забавянето в края на хода не може да се променя. 
  



DIP 3 
Функция пълно отваряне. Импулсът от вход PP или от дистанционното нямат ефект по време на 
отваряне и по време на TCA пауза. 
ON : включена. 
OFF: изключена (по подразбиране). 
 
DIP 4 
Функция Енергоспестяване ESA. След приключване на маневра за отваряне или затваряне, 
контролният панел е в преминава в състояние на максимална енергийна ефективност, 
намаляване на консумацията до минимум и изключване на захранването 24v към аксесоарите. 
След команда от дистанционно или бутон се „събужда“ и подава отново захранването 24v. 
ON: не заспива – изключена ESA. 
OFF: заспива - има ESA (по подразбиране). 
 
 

ОТПУСКАНЕ НА Ремъка 
За да се предотврати напрежението върху ремъка след достигане на крайно затворено 
положение, централата задава кратко обръщане на движението в посока на отваряне. Тази 
инверсия може да бъде коригирана (или изключена), ако е необходимо, следвайки тази 
процедура: 
- Превключете DIP 1 и DIP 2 на ON. С бутон PU2 може да променяте продължителността на 
обратния ход обозначена с LED LD1: 
- 1 мигане: деактивиран обратен ход 
- 2 мигания: минимално отпускане 
- 3 мигания: среден ход (по подразбиране) 
- 4 мигания: максимален ход 
ВНИМАНИЕ: В края на програмирането задължително поставете DIP 1 и DIP 2 в OFF 
Извършете няколко тестови движения, за да проверите правилността на операцията. 

 
 

Сервизен РЕЖИМ - DEAD MAN 
Превключете всички DIP на ON.  
Централата работи в сервизен режим – движение докато е натиснат бутон за управление. 
Бутон OPEN (или CLOSE) трябва да бъде постоянно натиснат, за да има движение. 
Входът PHOT приема функцията CLOSE (свържете бутон с NO контакт). 
Входът PP изпълнява функцията OPEN (свържете бутон с NO контакт). 
Отварянето на входа STOP спира двигателя.  
Едновременно натискане на бутони OPEN и CLOSE спират двигателя. 
 
 

Запис на дистанционно във вградения приемник  
Блокът за управление е оборудван с вграден радиомодул за приемане на дистанционно 

управление САМО с нов 128 b ролинг код - ARC, с честота 433.92MHz.  
Преди да използвате дистанционното управление, трябва да го запишете в паметта на 

приемника. Приемникът може да съхрани до 64 бр. 
 
Запис на дистанционно за стъпково управление – P.P.: 
- Натиснете бутон PU2 за 1s, LD1 LED мига: 1 път бързо с 1s пауза. 
- В рамките на 10 секунди натиснете бутон на дистанционното. 3-те червени светодиода светват 
за 1 секунда и приемникът автоматично излиза от фазата на програмиране. 
 
  



Запис на дистанционно с функция за частично отваряне (10 см). 
- Натиснете бутон PU2 за 1s, светодиод LD1 LED мига: 1 път бързо с 1s пауза. 
- Натиснете отново бутон PU2, светодиод LD1 мига: 2 пъти бързо с 1s пауза 
- В рамките на 10 секунди натиснете бутон на дистанционното. 3-те червени светодиода светват 
за 1 секунда и приемникът автоматично излиза от фазата на програмиране 
Бел. Затварянето на TCA няма ефект върху функцията за частично отваряне. 
Бел. Частично отваряне може да се извърши само ако панелът е напълно затворен. 
Бел. За да излезете от програмиране, без да съхранявате предавателя, изчакайте 10s. 
 
Запис на дистанционно с функция „Сервизна светлина“ за 90s всеки път, когато се натисне 
запаметеният бутон.  
- Натиснете бутон PU2 за 1s, светодиод LD1 LED мига: 1 път бързо с 1s пауза. 
- Натиснете още два пъти бутон PU2, светодиод LD1 LED мига: 3 пъти бързо с 1s пауза 
- В рамките на 10 секунди натиснете бутон на дистанционното. 3-те червени светодиода светват 
за 1 секунда и приемникът автоматично излиза от фазата на програмиране. 
 
Запис на дистанционно с функция „Сервизна светлина“ включва или изключва, когато се 
натисне запаметеният бутон.  
- Натиснете бутон PU2 за 1s, светодиод LD1 LED мига: 1 път бързо с 1s пауза. 
- Натиснете още три пъти бутон PU2, светодиод LD1 LED мига: 4 пъти бързо с 1s пауза 
- В рамките на 10 секунди натиснете бутон на дистанционното. 3-те червени светодиода светват 
за 1 секунда и приемникът автоматично излиза от фазата на програмиране. 
 

Отдалечено запомняне на дистанционно 
Ако вече имате запомнено дистанционно, следващи могат да се съхраняват без достъп до 
централата Запомнянето трябва да се извърши при напълно отворена врата, независимо от 
настройката на TCA. 
1. Натиснете скрития бутон на вече запомненото дистанционно. 
2. В рамките на 10 секунди натиснете бутон на вече запомненото дистанционно, който ще бъде 
копиран. Лампата започва да мига 
3. В рамките на 10 секунди натиснете скрития бутон на новото дистанционно. 
4. В рамките на 10 секунди натиснете бутон на новото дистанционно. Лампата светва постоянно. 
5. Новото дистанционно е запаметено и приемникът излиза от фазата на програмиране. 
 
Изтриване на всички дистанционни от паметта 
- Дръжте бутон PU2 натиснат в продължение на 15 секунди, светодиодите LD1/2/3 и сервизната 
лампа започват да мигат бързо и когато загаснат изтриването е завършено. 
- Пуснете бутона PU2. 
 
Бел. Дистанционни не могат да се запаметяват по време на движение на двигателя. 
Бел. Ако LD1 + LD2 + LD3 мигат едновременно: то паметта е пълна и то не е запомнено. 
 

KNX КОМУНИКАЦИОНЕН ИНТЕРФЕЙС 
Днес KNX е отвореният световен стандарт, отговарящ на основните европейски и международни 
стандарти, позволяващ автоматизираните и децентрализирано управление на технологични 
системи на широк спектър от структури: търговски сгради, индустрии, офиси, домове, 
обществени помещения, училища и много други. 
Този продукт е съвместим със стандарта KNX и може да бъде свързан към KNX мрежа с помощта 
на допълнителния аксесоар X.BE. 
За допълнителна информация, моля, вижте инструкциите, предоставени с X.BE. 
  



ПЪЛНО НУЛИРАНЕ - RESET 
Тази процедура връща контролния блок към фабричните параметри. 
ВНИМАНИЕ: Всички запаметени дистанционни също се изтриват. 
Обща процедура за нулиране: 
- Изключете захранването; 
- Натиснете и задръжте бутоните PU1 + PU2 
- Подайте захранването 
- Изчакайте светодиоди LD1 / LD2 / LD3 светват последователно. Общото нулиране вече е 
завършено. 
 

LED ДИАГНОСТИКА 
Светодиодите LD1/2/3 при нормална работа дават редица индикации: 
LD1 
Бавно мигане: Има мрежово захранване. Няма активиран вход. 
1 бързо мигане с пауза:  Вход STOP е активиран (контактът е отворен) 
2 бързи мигания с пауза: Вход PHOT за фотоклетки е активиран (контактът е отворен) 
3 бързи мигания с пауза:  Вход PP е активиран (контактът е затворен) 
4 бързи мигания с пауза:  Грешка в енкодера 
5 бързи мигания с пауза:  Амперометричният сензора е задействан. Виж AMP тример. 
Сервизната лампа повтаря същите сигнали в края на движението за около 10 секунди. 
LD2 свети:  Крайна позиция при Затваряне. 
LD3 свети:  Крайна позиция при Отваряне. 
LD1 + LD2 + LD3 едновременно мигане: Грешка в AUTOSET или паметта на приемника е пълна. 
 

 

 


