
 

 

 
 
 
 

МОДУЛ ЗА АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ 
на двигатели с вътрешно горене 

VALCOR VDP 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
Това ръководство е предназначено като указание за инсталирането и работата на модула и по никакъв 

начин не е предназначено да замества инструкциите, съдържащи се в други продукти. Информацията в 
него може да бъде обект на промени, без предварително предизвестие. 

Задължително всички дейности по вграждането в система, свързването, монтажа, отстраняването на 
повреди и поддръжка трябва да се извършват само от високо квалифициран специалист! Той трябва да 
направи и оценка за съвместимост и приложимост на модула към съответната система, както и да 
предвиди всички мерки за безопасно използване и функциониране на модула към системата. 

Модулът не е продукт, който може да работи самостоятелно, а е компонент и е приложим за 
автоматично стартиране на всички типове двигатели с вътрешно горене и 12V инсталация. При 
вграждането и свързването му да се вземат мерки за защита от електростатични разряди, от обръщане на 
поляритет, късо съединение, попадане на външни тела и течности.  

Модулът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Всяка друга употреба се счита за 
неправилна. Производителят не носи никаква отговорност за употребата на продукта.  
ФИРМА “ЛЕСИ” НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ ПО ДВИГАТЕЛЯ В СЛЕДСТВИЕ НА 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ !!! 

 

ВНИМАНИЕ: Поради спецификата на различните двигатели, при работа с модула трябва да се 
има предвид следното: 

• Двигателят трябва да е в абсолютна изправност и да стартира без подаване на “газ”, с 
минимално по време въртене на стартера и след това да поддържа стабилни обороти на 
празен ход. 

• Този знак указва, че изделието не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. 
Трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена 
организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване OЕЕО 

 
РАБОТА НА МОДУЛА ЗА АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ С БУТОН ИЛИ МОДУЛИ ЗА ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

Блокиране на процеса на стартиране 
Модулът Valcor VDP има два “датчика” (входове на модула), съответно с позитивно и негативно 

управление, не позволяващи започването на процеса за стартиране. Единият от тях следи дали на този 
вход има “маса”, а другият - следи за подаване на “+”. Ако на първия вход се прекъсне подаването на маса 
или на втория се подаде +, това води до незабавното спиране на модула, като ако в момента тече 
процедура по стартиране на двигателя, тя ще се прекрати, а ако двигателят работи - ще изгасне! За защита 
и предотвратяване на нежелано стартиране на двигателя или гасенето му, в зависимост от монтажа и 
приложението: 
А. входа следящ прекъсване на „-„ може да бъде свързан: 

- към ръчна спирачка – така при отпускането й модула се блокира; 
- към авариен бутон (гъбка) – при натискането му модула се блокира; 

B. входа следящ за подаване на „+“ може да бъде свързан: 
- към крачна спирачка - така при натискане на крачна спирачка модула се блокира; 
- към датчик на скоростния лост (ако има свързан такъв датчик, продава се отделно) – при 

включване на скорост модула се блокира; 
- към бутон „Стоп“ - при натискането му модула се блокира; 

 
Стартиране на двигателя 

 

За стартирането на двигателя е необходимо да са изпълнени условията за нормална работа, 
посочени по-горе и да се подаде маса на стартиращия вход за повече от 1 сек. След стартирането на 
модула, ще започнат да мигат сигнализационни светлини (мигачи) и информационният светодиод. 
Включват се релетата за подаване на „аксесоари” и “контакт” и в зависимост от това какъв тип е двигателят 
(избира се от програмируемите функции) се изчакват 2 сек. за покачване на гориво при бензиновите и 15 
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сек. за подгряване - при дизеловите, след което се задейства релето за стартера. Ако двигателят не 
стартира от първия път или след стартирането - изгасне, модулът ще направи още един опит (ако е 
програмиран за това) и ако и той е неуспешен, процедурата ще бъде спряна. Ако желаете да опитате 
отново, започнете изпълнението на процедурата отначало. Ако сигнализационни светлини не започнат да 
мигат, означава че модулът или не е получил команда или не са изпълнени някои от първоначалните 
условия (описани по-горе) за стартиране на процедурата. Ако сигнализационни светлини спрат да мигат, 
означава че: двигателят не е стартирал след всички възможни опити; двигателят е изгаснал; изминало е 
максималното време разрешено за работа на модула (15 или 30 минути, в зависимост от програмировката). 

 

 Гасене на двигателя 
Модулът има светодиод, който мига непрекъснато, докато двигателят работи. Двигателят може да 

бъде загасен по няколко начина: 
1. След изтичане на предварително зададеното време. Времето за работа на двигателя е 

програмируемо - минимум 15 минути, максимум 30 минути.  
2. При подаване на маса на стартиращия вход за повече от 1 сек.  
3. При прекъсване на масата на входа, следящ за „-„ или подаване на „+“ на входа. (в зависимост от 

монтажа и приложението – входа следящ „-„ може да бъде свързан към ръчна спирачка и при отпускането й 
да спре работата на двигателя; входа следящ за „+“ може да бъде свързан към крачна спирачка или датчик 
на скоростния лост (ако има свързан такъв датчик, продава се отделно), така при натискане на крачна 
спирачка или включване на скорост – двигателя изгасва). 

Ако желаете двигателят да продължи работата си. подайте “контакт” от ключа и изпълнете точка 3. 
Светодиодът ще изгасне, а двигателят ще продължи работата си. 

 

МОНТАЖ И ПРОГРАМИРАНЕ 
 
Предупреждения:  

Задължително всички дейности по вграждането в система, свързването, монтажа, отстраняването 
на повреди и поддръжка трябва да се извършват само от високо квалифициран специалист! Той трябва 
да направи и оценка за съвместимост и приложимост на модула към съответната система, както и да 
предвиди всички мерки за безопасно използване и функциониране на модула към системата. 
 Преди монтажа прочетете цялото ръководство! 
 

Технически параметри: 
1. Захранващо напрежение: номинално 12V DC (min.10V – max.14.5V) 
2. Консумиран ток в режим на готовност (покой): 8 mA 
3. Максимално консумиран ток: 200 mA 
4. Максимален ток през контактите на релето за стартер в модула: 8А (импулсен) 
5. Максимален ток през контактите на релето за КЛ15 (контакт): 12А (При условие, че са свързани 

всички кабели на релето) 
6. Максимален ток през контактите на релето за стартер в модула: 6А 
7. Максимален ток (импулсен) за мигачите: 8А 

 

Алгоритъм на работа на модула: 
1. Чака стартиращ сигнал (поне 1 сек). 
2. Проверява за наличие на „-„ на входа за блокиране. 
3. Проверява дали на няма „+“ на входа за блокиране. 
4. Включва индикация за процедура по стартиране – мигат мигачите и светодиода. 
5. Включва релетата за контакт и аксесоари. 
6. Изчаква 2 или 15 сек. в зависимост от настройката. 
7. Включва релето за стартер. 
8. Следи (ако се разрешени) контролите за спиране на стартера: 

a. Контрол по нарастващо напрежение. 
b. Контрол по брой импулси (обороти). 

9. Ако никоя контрола не е спряла стартера – стартера се спира при достигането на максималното 
време за работа. (Може да се ползва и само този времеви критерий за спиране на стартера).  

10. Ако не са включени контроли за следене на работата на двигателя, модула влиза в работен 
режим: 

a. Мигат мигачите и светодиода. 
b. Модула държи включени релетата за КЛ15 (контакт) и аксесоари. 
c. Следи се за прекъсване на „-„ на входа за блокиране при липса на маса. (модулът се 

изключва) 
d. Следи се за подаване на „+„ на входа за блокиране при подаване на „+“. (модулът се 

изключва) 
e. Следи за подаване на спиращ сигнал на входа за стартиране. (поне 1 сек.) – изключва 

модула. 
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f. Следи дали е минало програмираното време за работа (15 или 30 мин), след което 
модула се самоизключва. 

11. Ако е включена една или двете контроли за следене на работата на двигателя, модула влиза в 
работен режим и изчаква 3 сек. След което започва да следи работата на двигателя: 

a. Мигат мигачите и светодиода. 
b. Модула държи включени релетата за КЛ.15 (контакт) и аксесоари. 
c. Следи се за прекъсване на „-„ на входа за блокиране при липса на маса. (модулът се 

изключва) 
d. Следи се за подаване на „+„ на входа за блокиране при подаване на „+“. (модулът се 

изключва) 
e. Следи за подаване на спиращ сигнал на входа за стартиране. (поне 1 сек.) – изключва 

модула. 
f. Следи дали е минало програмираното време за работа (15 или 30 мин), след което 

модула се самоизключва. 
g. Ако е включена контролата по импулси (обороти) – ако оборотите паднат под 

зададените, модула разбира, че двигателя е изгаснал или работи нестабилно. Модула 
изгася двигателя и ако е зададена опцията за втори опит – започва повторна процедура 
по стартиране. Ако и тя е неуспешна модула се самоизключва. 

h. Ако е включена контролата по напрежение (генератор D+) – ако напрежението падне под 
зададеното, модула разбира, че двигателя е изгаснал или работи нестабилно. Модула 
изгася двигателя и ако е зададена опцията за втори опит – започва повторна процедура 
по стартиране. Ако и тя е неуспешна модула се самоизключва. 

i. Ако са включени и двете контроли и двете контроли трябва да показват, че двигателя 
работи. 

12. След като модула спре работата си минава в режим на готовност и очаква нова процедура по 
стартиране. 

 

Препоръки: Желателно е ползването на контроли, защото модула ще работи по-интелигентно и ако 
двигателя не запали или изгасне ще има индикация за състоянието и ще изключи „Контакта“ и 
„Аксесоарите“ ако не работи двигателя. 
 

 Контрол на двигателя 
Информация, затова че модулът е стартирал двигателя, може да се получи по няколко начина: 

• Чрез свързване на розовия проводник към оборотомера или към комутатора на бобината. От 
програмируемите функции се избират минималните импулси в минута на комутатора на 
стартирането при празен ход. (типично този метод се ползва за бензинови двигатели) 

• Чрез свързване на жълто-зеления проводник към клема “D+” на генератора, която от своя страна е 
пряко свързана с контролната лампа за зареждане на акумулатора. (типично този метод се ползва 
за дизелови двигатели) 
Независимо кой от двата метода за контрол на стартирането е избран, времето за въртене на 

стартера няма да превиши предварително зададената от програмируемите функции стойност. Стартерът 
ще преустанови работата си при изтичане на времето или ако някоя от двете контроли подаде сигнал към 
модула, че двигателят е стартирал. 

Когато изброените методи не дават резултат се засича максималното време за въртене на стартера 
до стартиране на двигателя и от програмируемите функции се задава тази стойност. В този режим не 
трябва да се програмира модулът да прави автоматично втори опит за стартиране, ако първия е 
неуспешен, тъй като не е налице ефективен контрол на работата на двигателя. 
Внимание: Фирмата производител не носи отговорност за евентуални щети на стартера! 
  

Схема на свързване: 
 

• Лилав - Стартиращ  (спиращ) вход. Управление с „-„ (маса) 

• Бяло/червен - Блокиращ вход с позитивно управление. Обикновено се свързва към крачната 
спирачка или към модул за контрол на положението на лоста на скоростите  (продава се отделно) или 
към бутон „Стоп“, който да подава „+“ към този вход . Модулът няма да започне процедурата по 
стартирането, ако на този проводник има  “+”. Ако не се използва, да се остави свободен или да се 
свърже към “маса”.  

• Бял - Блокиращ вход с негативно управление. Свързва се към датчика за вдигната ръчна 
спирачка или бутон тил „Гъбка“. Модулът няма да започне процедурата по стартирането, ако на този 
проводник няма “маса”. Този вход се използва и при програмиране на модула. 

• Жълто/зелен - Контрол на стартирането по повишаване на напрежение. Свързва се към лампата 
за акумулатора към клема “D+”  на генератора. 

• Розов - Контрол на стартирането по обороти на празен ход при работещ двигател. Свързва се 
към жицата на оборотомера или комутатора и следи минималните импулси в минута на комутатора на 
стартирането при празен ход. 
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• Син – Контакти на реле за стартер. Максимален ток - 8 А. Ако токът е по-голям от максималният, 
може да се запоят проводници на предвидените отвори на платката J5 и J6, за ток до 15 А. Ако токът е 
по-голям от 15 А, трябва да използвате външно реле, на което задължително да свържете и обратен 
диод на бобината.  

• Черен - Контакти на реле за аксесоари. Максимален ток - 6 А. Ако токът е по-голям от 
максималният, може да се запоят проводници на предвидените отвори на платката J3 и J4, за ток до 15 
А. Ако токът е по-голям от 15 А, трябва да използвате външно реле, на което задължително да 
свържете и обратен диод на бобината. Ако двигателя няма аксесоари, това реле може да бъде 
използвано като дублиращо на релето за контакт, при нужда от по-голям ток.  

• Зелен – Двата зелени кабела, трябва да се дадат на късо и са единият край на релето за контакт. 
Максималният ток, който минава през тези кабели е 15А. За по-голям ток използвайте външно реле, на 
което задължително да свържете и обратен диод на бобината. 

• Бяло/зелен – Двата бяло/зелени кабела, трябва да се дадат на късо и са другият край на релето 
за контакт. Максималният ток, който минава през тези кабели е 15А. За по-голям ток използвайте 
външно реле, на което задължително да свържете и обратен диод на бобината. 

• Оранжев – захранване релето на мигачите. Трябва да се върже към + през 8-10А предпазител. 

• Жълт – Двата жълти кабела са изходи за левия и десния мигач. 

• Червен - Захранване  +12 V. 

• Кафяв - Захранване маса. 

 
 

ПРОГРАМИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА МОДУЛА 
 

Внимание: При програмирането на модула трябва да се вземат предвид всички 
характеристики и индивидуални особености  на двигателя!!!  За правилното и безпроблемно 
действие на системата се изисква монтажът да се извършва само от високо квалифицирани 
специалисти ! 
 

Общ принцип на програмирането: 
Програмирането на модула става чрез “джъмперите” намиращи се на платката и обозначени с JP0, JP1, 
JP2, JP3, WRK, PRG, MODE 0, MODE 1 на Фиг. 1. Програмирането става чрез отваряне на “WRK”,  
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затваряне на “PRG” и подреждането на 
“джъмперите”, според дадените по-долу 
таблици, при подаден „-„ (маса) на белия кабел 
(вдигната ръчна спирачка), след което се маха „-
„ (маса) на белия кабел (спуска ръчната 
спирачка), което играе ролята на своеобразен 
“ENTER”. Въведената комбинация 
съответстваща на определена функция се 
запомня. След  като се програмират всички 
нужни функции, се премахва затварянето на 
“PRG” и се затваря “WRK”, така модулът 
преминава в работен режим. Докато модулът е 
в режим на програмиране, светодиодът и 
мигачите светят непрекъснато, освен в случаите 
когато се програмира праговото напрежение, 
при достигането на което се прекратява 
работата на стартера, ако е избран такъв метод 
на контрол на стартирането.  

 
 Влизане в режим на програмиране -
Премахнете джъмпера от “WRK” и го сложете на 
“PRG”. Светодиодът ще започна да свети 
непрекъснато. Вдигнете ръчната спирачка или 
подайте маса на белия кабел на модула 
       Схемата, по която трябва да бъде свързана 
ръчната спирачка е дадена на Фиг 2. 
Препоръчително е модулът да бъде програмиран и 
тестван преди да бъде монтиран на двигателя. 

 

Програмиране на функциите 
Подредете джъмперите според желаната функция. 

 Въвеждане на данни 
Спуснете ръчната спирачка или премахнете масата от белия кабел. Светодиодът не свети за до  

около 4 сек., като това е времето, за което въведената информация се запаметява, след което отново 
започва да свети, като потвърждение за успешното програмиране. 
  

Програмируеми функции 
   

1. Настройване на максималното време за работа на стартера 
Смисълът на тази функция е настройването на максималното време, за което стартерът ще върти 

при опит за стартиране. За да настроите този параметър е нужно: 
1. Да влезете в режим на програмиране (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен) 
2. Да изберете страницата за тази функция (джъмпери: Mode0 - затворен, Mode1 – затворен) 
3. Да изберете стойност на времето от таблица1 (по долу) и от нея срещу времето за видите как 

трябва да са съответните джъмпери Jp0, Jp1, Jp2, Jp3. (фабричната стойност е 2 сек.) 
4. Да подадете „-„ (маса) на белия кабел (Да вдигнете ръчната спирачка) - подготовка за 

програмиране. 
5. Да махнете „-„ (маса) на белия кабел (Да пуснете ръчната спирачка) – програмиране. 

Светодиода изгася за 4 сек. и пак светва. Стойността е програмирана! 
6. Излизате от режим на програмиране  (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен), ако няма 

да програмирате други функции.  
 

Таблица 1 

N: Jp3 Jp2 Jp1 Jp0 Време, s 

0 Затворен Затворен Затворен Затворен 0,6 

1 Затворен Затворен Затворен Отворен 0,8 

2 Затворен Затворен Отворен Затворен 1 

3 Затворен Затворен Отворен Отворен 1,2 

4 Затворен Отворен Затворен Затворен 1,4 

5 Затворен Отворен Затворен Отворен 1,6 

6 Затворен Отворен Отворен Затворен 1,8 

7 Затворен Отворен Отворен Отворен 2 (фабрично) 
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N: Jp3 Jp2 Jp1 Jp0 Време, s 

8 Отворен Затворен Затворен Затворен 2,5 

9 Отворен Затворен Затворен Отворен 3 

10 Отворен Затворен Отворен Затворен 3,5 

11 Отворен Затворен Отворен Отворен 4 

12 Отворен Отворен Затворен Затворен 5 

13 Отворен Отворен Затворен Отворен 6 

14 Отворен Отворен Отворен Затворен 7 

15 Отворен Отворен Отворен Отворен 8 

 

2. Настройване на функциите за контрол 1 част 
Тук се настройват следните функции: 
- (Jp0) Контрол на работата на двигателя чрез по импулси в минута – ако е разрешена тази 

функция, 3 сек след стартирането на двигателя модула ще започне да следи оборотите на 
двигателя чрез входа за импулси (розов кабел). За може модула да счита, че двигателя работи 
нормално импулсите трябва да за повече от зададените в т. 4 от настройките. 

- (Jp1) Контрол на стартера чрез импулси в минута - ако е разрешена тази функция, модула спира 
стартера при достигането на брой импулси (розов кабел) зададените в т. 4 от настройките. 

- (Jp2) Автоматичен повторен опит за стартиране. – За да работи тази функция трябва да е 
избран поне един от двата метода (импулси или напрежение) за контрол на работата на 
двигателя. Ако функцията е разрешена и модула установи, че след първия опит за запалване 
двигателя не работи или по време на работата изгасне поради някаква причина. То модула ще 
направи автоматично втори опит за запалване на двигателя. 

- (Jp3) За бъдеща употреба 
 

За да настроите тези параметри е нужно: 
1. Да влезете в режим на програмиране (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен) 
2. Да изберете страницата за тази функция (джъмпери: Mode0 - затворен, Mode1 – отворен) 
3. Да изберете стойност на времето от таблица2 (по долу) и от нея да избере коя функция да 

ползвате и да настроите съответния джъмпер Jp0, Jp1, Jp2, Jp3.  
4. Да подадете „-„ (маса) на белия кабел (Да вдигнете ръчната спирачка) - подготовка за 

програмиране. 
5. Да махнете „-„ (маса) на белия кабел (Да пуснете ръчната спирачка) – програмиране. 

Светодиода изгася за 4 сек. и пак светва. Стойността е програмирана! 
6. Излизате от режим на програмиране  (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен), ако няма 

да програмирате други функции.  
 

Таблица 2 

Jp0 

Отворен 
(да) 

Затворен 
(не) 

Разрешава (да) или забранява (не) използването на контрол на работата 
на двигателя чрез по импулси в минута. Фабрично е на (да) 

Jp1 
Отворен 

(да) 
Затворен 

(не) 
Разрешава (да) или забранява (не) използването на контрол на стартера 
чрез по импулси в минута. Фабрично е на (да) 

Jp2 
Отворен 

(да) 
Затворен 

(не) 
Разрешава (да) или забранява (не) автоматичен втори опит за стартиране 
на двигателя. Фабрично е на (да) 

Jp3 
Отворен 

(да) 
Затворен 

(не) 
За бъдеща употреба. – положението на джъмпера е без значение. 
 

 

3. Настройване на функциите за контрол 2 част 
Тук се настройват следните функции: 
- (Jp0) Контрол на работата на двигателя чрез напрежение – ако е разрешена тази функция, 3 сек 

след стартирането на двигателя модула ще започне да следи оборотите на двигателя чрез 
входа за импулси (розов кабел). За може модула да счита, че двигателя работи нормално 
импулсите трябва да за повече от зададените в т. 4 от настройките. 

- (Jp1) Контрол на стартера чрез напрежение - ако е разрешена тази функция, модула спира 
стартера при достигането на брой импулси (розов кабел) зададените в т. 4 от настройките. 

- (Jp2) Максимално време на работа на двигателя – За да работи тази функция трябва да е 
избран поне един от двата метода (импулси или напрежение) за контрол на работата на 
двигателя. Ако функцията е разрешена и модула установи, че след първия опит за запалване 
двигателя не работи или по време на работата изгасне поради някаква причина. То модула ще 
направи автоматично втори опит за запалване на двигателя. 

- (Jp3) Тип на двигателя – Бензин (изчаква 2 сек) или Дизел (изчаква 15 сек преди стартер). 
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За да настроите тези параметри е нужно: 
1. Да влезете в режим на програмиране (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен) 
2. Да изберете страницата за тази функция (джъмпери: Mode0 - отворен, Mode1 – затворен) 
3. Да изберете стойност на времето от таблица3 (по долу) и от нея да избере коя функция да 

ползвате и да настроите съответния джъмпер Jp0, Jp1, Jp2, Jp3.  
4. Да подадете „-„ (маса) на белия кабел (Да вдигнете ръчната спирачка) - подготовка за 

програмиране. 
5. Да махнете „-„ (маса) на белия кабел (Да пуснете ръчната спирачка) – програмиране. 

Светодиода изгася за 4 сек. и пак светва. Стойността е програмирана! 
6. Излизате от режим на програмиране  (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен), ако няма 

да програмирате други функции.  
 

Таблица 3 

Jp0 

Отворен 
(да) 

Затворен 
(не) 

Разрешава (да) или забранява (не) използването на контрол на работата 
на двигателя чрез напрежение. Фабрично е на (да) 

Jp1 
Отворен 

(да) 
Затворен 

(не) 
Разрешава (да) или забранява (не) използването на контрол на стартера 
чрез напрежение. Фабрично е на (да) 

Jp2 
Отворен 
(30 мин) 

Затворен 
(15 мин) 

Определя максимално време за работа на двигателя след стартиране в 
минути. Фабрично е на (30 мин.) 

Jp3 
Отворен 
(Дизел) 

Затворен 
(Бензин) 

Тип на двигателя Бензин / Дизел. Фабрично е на (Бензин) 
 

 

4. Настройване на импулсите в минута 
Смисълът на тази функция е настройването на импулсите в минута, генерирани от комутатора, при 

които двигателят работи на празен ход. Това не са оборотите в мин!!! 
За да определите стойността на оборотите в минута използвайте следната формула: 
 

където “Х” са импулсите в минута, “n” са броя на цилиндрите на 
двигателя. Тази формула е в сила само за двигатели с една бобина с 
класическо делко. За всички останали случаи, стойността трябва да 
се определи опитно и ще зависи от това от къде е взет сигнала, типа 
на двигателя и т.н. 

По подразбиране стойността е 1200. Тя е подходяща, тъй като стартера не може да развие повече 
от 200 оборота в минута. Затова, за всяка стойност над тези обороти и максимум до 1000 оборота в минута 
се счита, че двигателя работи. 

 

За да настроите този параметър е нужно: 
1. Да влезете в режим на програмиране (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен) 
2. Да изберете страницата за тази функция (джъмпери: Mode0 - отворен, Mode1 – отворен) 
3. Да изберете стойност на импулсите в минута от таблица4 (по долу) и от нея срещу импулсите 

да видите как трябва да са съответните джъмпери Jp0, Jp1, Jp2, Jp3. (фабричната стойност е 
1200 импулса в минута) 

4. Да подадете „-„ (маса) на белия кабел (Да вдигнете ръчната спирачка) - подготовка за 
програмиране. 

5. Да махнете „-„ (маса) на белия кабел (Да пуснете ръчната спирачка) – програмиране. 
Светодиода изгася за 4 сек. и пак светва. Стойността е програмирана! 

6. Излизате от режим на програмиране  (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен), ако няма 
да програмирате други функции.  

 

Таблица 4 

N: Jp3 Jp2 Jp1 Jp0 Импулса / мин. 

0 Затворен Затворен Затворен Затворен 290 

1 Затворен Затворен Затворен Отворен 360 

2 Затворен Затворен Отворен Затворен 480 

3 Затворен Затворен Отворен Отворен 600 

4 Затворен Отворен Затворен Затворен 720 

5 Затворен Отворен Затворен Отворен 840 

6 Затворен Отворен Отворен Затворен 960 

7 Затворен Отворен Отворен Отворен 1080 

8 Отворен Затворен Затворен Затворен 1200 (фабрично) 

9 Отворен Затворен Затворен Отворен 1320 
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N: Jp3 Jp2 Jp1 Jp0 Импулса / мин. 

10 Отворен Затворен Отворен Затворен 1440 

11 Отворен Затворен Отворен Отворен 1560 

12 Отворен Отворен Затворен Затворен 1680 

13 Отворен Отворен Затворен Отворен 1800 

14 Отворен Отворен Отворен Затворен 1920 

15 Отворен Отворен Отворен Отворен 2040 

 

5. Настройка на контролното напрежение 
Смисълът на тази функция е настройването на напрежението, над което ще спре стартера и модула 

ще счита двигателя за работещ! Това напрежение обикновено се взима от генератора (D+) 
 

За да настроите този параметър е нужно: 
1. Да подадете „-„ (маса) на белия кабел (Да вдигнете ръчната спирачка) - подготовка за 

програмиране. 
2. Да влезете в режим на програмиране (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен) 
3. За да настроите при достигането на какво прагово напрежение модула да получи информация 

за това, че двигателят е стартирал, стартирайте го (от контактния ключ) и докато двигателя 
работи (светодиода свети постоянно), завъртете тримера намиращ се на платката на модула 
докато светодиода угасне. Ако при стартиране светодиода угасва веднага, завъртете тримера 
докато започне да свети, след което намерете това положение, в което угасва. 

4. Излизате от режим на програмиране  (джъмпери: WRK - свободен, PRG – затворен) 
5. Внимание: Не прекъсвайте подаването на „-„ (маса) на белия кабел (да не пускате 

ръчната спирачка) докато извършвате тази настройка. В противен случай това ще доведе 
до програмиране на функции в зависимост от състоянието на джъмпери Mode0, Mode1, 
Jp0, Jp1, Jp2, Jp3. 

6. Внимание: Положението на тримера е винаги значещо, независимо от режима на работа. 
Описаната процедура е за по ясна индикация за настройката на тримера. След като е 
настроен не го пипайте повече. Може да му капнете лак за нокти, за да предотвратите 
евентуално изместване от вибрации. 

 

След приключване на програмирането и настройките единствения джъмпер, който има 
значение за работата на модула е “WRK”  да е затворен !!! Ако той не бъде поставен модула няма да 
работи!!! 
 


