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08880704 – ЦЕНТРАЛА ЗА ДЪЖД И ВЯТЪР ЗА ДВА МОТОРА 

08880716 - ЦЕНТРАЛА ЗА СЛЪНЦЕ, ДЪЖД И ВЯТЪР ЗА ЕДИН МОТОР 

08880716R - ЦЕНТРАЛА ЗА СЛЪНЦЕ, ДЪЖД И ВЯТЪР ЗА ЕДИН МОТОР С РАДИПРИЕМНИК 433 

08880718 - ЦЕНТРАЛА ЗА СЛЪНЦЕ, ДЪЖД И ВЯТЪР ЗА ДВА МОТОРА 

08880718R - ЦЕНТРАЛА ЗА СЛЪНЦЕ, ДЪЖД И ВЯТЪР ЗА ДВА МОТОРА С РАДИОПРИЕМНИК 433 

 

 

Технически характеристики 

Захранване 230 Vac – 50 Hz 
Температура на работна среда -10 ° / + 60 °C 
Максимален натоварване на релето  250 Vac, 2 A 
Обхват на регулиране  на вятъра 1 km/h – 45  Km/h 
Обхват на регулиран на слънцето (не за mod. 704) 0 Klux – 99 Klux 
Кутия материал ABS 
Цвят Бял 9016 
Размери 160 x 140 x 46 mm 
Работна честота  433,920 MHz 
Степен на защита IР IP55 
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COMPOSIZIONE PRODOTTO 

 
N.B.: Бутоните към клема 11 (Общ) трябва да са „сухи“ и без напрежение!!! 
N.B.: за промените клемите за управление на моторите М1 и М2 от изходи под 
напрежение в изходи със сух контакт, ИЗРЕЖЕТЕ мостчето под централата!!! 

 
 
TR1: тример - задава праг на яркостта 
(няма го в  mod. 704). 
 
TR2: тример - задава праг на вятъра. 
 
P1: бутон за запаметяване на 
дистанционни. 
 
L1:  червен LED.  
Запаметяване на дистанционно,  
Статус на централата  
 
L2: зелен LED. статус на аларми  
 
SW1: dip switch функции. 
 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛЗВАНЕ 

 

704: централа за два мотора за тента или ролетка, с контрол за вятър и дъжд. 

716: централа за един мотор за тента срещу слънце или щора, с контрол за слънце-вятър-дъжд. 

716R: централа за един мотор за тента срещу слънце или щора, с контрол за слънце-вятър-дъжд, с вграден 

радиоприемник 433Mhz. 

718: централа за един мотор за тента срещу слънце или щора, с контрол за слънце-вятър-дъжд. 

718R: централа за един мотор за тента срещу слънце или ролетка, с контрол за слънце-вятър-дъжд, с вграден 

радиоприемник 433Mhz. 

 

ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ НА СВЪРЗВАНЕ 

 

1 – 2 : ЗАХРАНВАНЕ 230 Vac / 50 Hz. 
3 : SALITA Качване мотор 1. 
4 : COMUNE Общ мотор 1. 
5 : DISCESA Слизане мотор 1. 
6 : SALITA Качване мотор 2 (само 704/718/718R). 
7 : COMUNE Общ мотор 2 (само 704/718/718R). 
8 : DISCESA Слизане мотор 2 (само 704/718/718R). 
9 : Команда за качване МОТОР 1. 
10 : Команда за слизане МОТОР 1. 
11 : COMUNE Общ. 
 

12 : Команда за качване мотор 2 (само 
704/718/718R). 
13 : Команда за слизане мотор 2 (само 
704/718/718R). 
14 : +12 V (Бял). 
15 : SEGNALE   сензор за дъжд (Син). 
16 : COMUNE сензори за ВЯТЪР (Жълт) / СЛЪНЦЕ (Бял) 
/ ДЪЖД (Жълт). 
17 : SEGNALE  сензор за вятър (Зелен). 
18 : SEGNALE сензор за слънце (Син). ( не за 704 ) 
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ФУНКЦИИ DIP SWITCH 

 

SW1 

OFF Сензор за слънце вкючен. 

ON 
Сензор за слънце изключен. 
N.B. НА ЦЕНТРАЛА 704 ДРЪЖТЕ ТОЗИ DIP SWITCH НА ПОЗИЦИЯ ON 

SW2 
OFF Не е свързан. 

ON Не е свързан. 

SW3 

OFF 
Активиране на повторното отваряне след алармата за вятър, ако не е вкючен сензорър за 
слънце. 

ON 
Изключване на повторното отваряне след алармата за вятър, ако не е вкючен сензорър за 
слънце. 

SW4 
OFF 

Работа с нормални работни темпове. Отваряне след 1 минута, затваряне след 15 минути, 
работно време 2 минути. 

ON Работа с тестово време. (при първа инсталация времената траят само няколко секунди). 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА ТРИМЕР 

Прагът за задействане от вятъра спрямо прага, който той може да достигне, се измерва чрез потенциометър 

TR2 на платката,  като при стрелка завита максимално  обратно на часовниковата посока отговаря на скорост 1 

Km/h, а максимално по часовниковата стрелка на 45 Km/h. 

Прагът на слънцето се извършва с тример TR1 с минимум 0 KLux обратно и максимум 99 KLux  по посока на 

часовниковата стрелка, колкото по-малък е стойността на Klux, толкова по-малко светлина е нужна за да се 

отворят щорите. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕНЗОРИТЕ ЗА СЛЪНЦЕ, ДЪЖД И ВЯТЪР 

За да се управлява функцията слънце е необходимо инсталирането на един  анемометър със слънчев сензор и  

dip SW1 трябва да бъде на OFF. 

Превишаването на прага на светлина се сигнализира от светването на led L2 и изгасването на led L1,  след 1 

минута се изпраща команда за спускане (отваряне на щората). 

Когато  led L2 угасне  и  led L1 светне стабилно (не мига), централата дава команда след 15 минути  за изкачване 

(затваряне на щората). 

Прага на светлина се счита за надвишен след като измине 1 минута време. 

Прага на светлина се счита под прага след като изминат 15 минути време. 

За да се изключи сензора  на слънцето от дистанционното управление, просто натиснете бутона отвораряне 

щора (tenda aperta) няколко пъти, докато щората не започне да се движи и централата започне да издава 

накъсан звук. 

Изключването остава активно, дори ако няма захранване;  за активиране на сензора, процедирайте както е 

описано по-долу. 

За да се включи сензора на слънцето от дистанционното управление, просто натиснете бутона затваряне щора 

(tenda chiusa) няколко пъти, докато щората не започне да се движи и централата започне да издава накъсан 

звук. 

Процедурата за изключване е по същият начин, както е описано за предавателя(натиснете няколко пъти бутона 

и изчакайте движението на щората). 

Изключването на сензора слънце от дистанционното управление също така се сигнализира от LED L1, която 

мига. 

В случай, когато алармата за вятър се включи, щората се затваря незабавно (3 секунди), LED L2 мига и алармата 

остава активна 8 минути. 

За сензорът за дъжд е подготвен един вход за свързване към неговото ел. захранване +12Vdc. В случай, когато 

алармата се включи, щората се затваря незабавно, LED L2 мига и алармата остава активна 8 минути. 

N.B: Сензорът за вятър има приоритет над всички останали сензори, алармата му трае 8 минути, сензорът за 

дъжд има приоритет над този за светлина. 
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

За да управлявате щората се използва предавател или бутон с автоматично връщане, свързан между изводите 

9 и 12 (salita) 11 (Comune) 10 и 13 (discesa). Вижте схемата на свързване. 

При натискане от около 1 секунда, щората се движи в посока на зададената и команда, до края на хода в тази 

посока определен от крайния изключвател. 

В случай, че искате да прекъснете хода, за да не чакате да извърви целия си път ( STOP ),  просто натиснете 

бутона в същата посока на движение. 

 

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ  ( само за 716R и 718R ) 

 

За да програмирате мотор 1 на предавател (cod. 80873), процедирайте 

както следва: 

 A) Натиснете бутона Р1 за 1 секунда ,ще започне да мига бързо 
червеният LED L1 и централата ще започне да издава 
непрекъсващ звук. 

 B) Освободете бутон Р1. 

 C) Веднага след като звукът спре, натиснете няколко пъти бутон 
1 на предавателя. Червеният LED ще мигне 3 пъти бавно и 
централата ще започне да свири на пресекулки. Предавателят е 
кодиран на платката. 
 

За програмиране на мотор 2 

 A) Натиснете два пъти бутон P1, ще се включи червеният Led  L1, 
който мига бързо и централата ще започне да издава 
непрекъсващ звук. 

 B) Освободете бутон Р1. 

 C) Веднага след като звукът спре, натиснете няколко пъти бутон 
3 на предавателя. Червеният LED ще мигне 3 пъти бавно и 
централата ще започне да свири на пресекулки. Предавателят е 
кодиран на платката. 
 
Ако не чуете прекъсващ звук в рамките на 15 секунди, повторете 
операциите  А В С 
 

ОТМЯНА НА КОДОВЕТЕ 

За са изтриете всички предаватели на централата, запаметени в паметта,  е необходимо да натиснете и 

задържите бутон Р1 за 10-15 секунди, докато червеният Led не започне да мига. 

За да програмирате мотор 1 на предавател (cod. 80878) процедирайте както следва: 

Позиционирайте с бутона DOWN предавателят върху I° led 

 A) Натиснете бутона Р1 за 1 секунда,ще започне да мига бързо 
червеният LED L1 и централата ще започне да издава 
непрекъсващ звук. 

 B) Освободете бутон Р1. 

 C) ) Веднага след като звукът спре, натиснете няколко пъти бутон 
salita на предавателя. Червеният LED ще мигне 3 пъти бавно и 
централата ще започне да свири на пресекулки. Предавателят е 
кодиран на платката. 
 
За програмиране на мотор 2 

Позиционирайте с бутона DOWN предавателят върху II° led  
 

a 

Управляващи 

бутони 

Бутон 1 затваря мотор 1 

 

Бутон 2 отваря мотор 1 

 

Tasto 3 chiude motore 2 

 

Tasto 4 apre motore 2 
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 A Натиснете два пъти бутон P1, ще се включи червеният Led  L1, 
който мига бързо и централата ще започне да издава 
непрекъсващ звук.. 

 B) Освободете бутон P1. 

 C) Веднага след като звукът спре, натиснете няколко пъти бутон 
salita на предавателя. Червеният LED ще мигне 3 пъти бавно и 
централата ще започне да свири на пресекулки. Предавателят е 
кодиран на платката. 
 
Ако не чуете прекъсващ звук в рамките на 15 секунди, повторете 
операциите  А В С 
 
 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLA CENTRALE 
 
Le centrali 704 – 716 – 716R – 718 – 718R possono essere posizionate in ambienti civili coperti o non coperti secondo 

le norme vigenti per i dispositivi di commutazione a 230v con grado di protezione IP55 

Come installare il contenitore e l’anemometro: 

1. Posizionare possibilmente vicino ai motori, o comunque in luogo adatto, il contenitore della centrale 

2. Dopo aver svitato la vite presente nel contenitore, aprire il coperchio, eseguire il collegamento alla scheda, 

controllando che il tutto sia eseguito correttamente prima di dare tensione. 

3. Dopo aver alimentato la centrale posizionare la tenda a metà corsa, far girare l’anemometro e controllare che ad 

allarme avvenuto Led rosso lampeggia la tenda vada in salita (chiusura). Nel caso in cui vada al contrario invertire i 

fili ai morsetti 3 ed 5 o 6  e 8 

4. Fissare l’anemometro controllando che sia in una posizione ottimale per ricevere il sole e il vento. 

5. Eseguire la taratura del vento , chiudere il coperchio e avvitare le viti. 

6. L’ingresso dei cavi deve essere posiziona nella parte inferiore del contenitore attraverso i passacavi presenti nella 

confezione degli accessori. 

 
REGOLE GENERALI 
 

 Il prodotto deve essere installato solo da personale tecnico qualificato, nel rispetto delle normative inerenti il 
settore delle aperture automatiche, tende, tapparelle ecc. 

 Durante le operazioni di cablaggio rispettare rigorosamente lo schema di collegamento, un errata 
connessione può causare danni all’impianto 

 Non usare, per il comando, interruttori a posizione stabile. 

 Non superare i 50 mt tra centrale ed anemometro 

 Dopo aver alimentato la centrale posizionare la tenda a metà corsa, far girare l’anemometro e controllare che 
ad allarme avvenuto (led rosso lampeggia), la tenda vada in salita (chiusura). Nel caso in cui vada al contrario 
invertire i fili ai morsetti 3 e 5 o 6 e 8 

 Al morsetto 3 va sempre collegata la salita della tenda 

 Posizionare l’anemometro in posizione ottimale per ricevere il vento, il più vicino possibile alla tenda da 
proteggere. 

 Durante la prima installazione,è opportuno utilizzare la modalità tempi test (deep switch 4 in OFF). 

 La modalità riapertura  (switch 3 in OFF) potrebbe indurre ad interpretare in maniera non corretta il 
funzionamento della tenda. 
Se questa si chiude con il vento, dopo 8 minuti , che l’anemometro smette di girare, la tenda si riapre. 

Potrebbe non essere cessato il vento ma solamente cambiato la direzione e non investire direttamente 

l’anemometro, facendo supporre che con il vento la tenda si apre. 

 Se durante l’installazione, le continue aperture e chiusure della tenda si blocca il motore, ciò non è dovuto ad 
un guasto della scheda, ma all’intervento del protettore termico contenuto all’interno del motore. Aspettare 
che il motore si raffreddi e riprovare 
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ATTENZIONE 

Il prodotto in oggetto deve essere installato solo da personale tecnico qualificato nel rispetto delle normative 

vigenti. Tutti i collegamenti devono essere previsti per un’alimentazione generale in monofase di 230 Vac. Per la 

disconnessione dalla rete utilizzare un interruttore unipolare con un’apertura dei contatti di almeno 3,5 mm. 

E’ necessario utilizzare materiali di collegamento idonei a garantire un isolamento secondo le attuali normative 

sulla sicurezza elettrica. Nell’ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto 

di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  ALLE DIRETTIVE UE 

S. G. Elettronica srl dichiara che i prodotti in oggetto sono conformi a tutte le norme tecniche relative ai prodotti entro 

il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 2006/95/CE, 2004/108/CE e 99/5/CEE, 

ossia: 

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 

EN 300 220-1 V2.1.1:2006 

ETSI EN 300 220 - 2 V2.1.2:2007-06 

EN 50371 (2002) 

EN 60950-1:2006 EN 60950-1/A11:2009 

 

Dichiarazione incorporazione per le quasi macchine – (direttiva 2006/42/CE, Allegato II- B). Fabbricante 

S.G.Elettronica srl 

Indirizzo: Via E Ferrari,28 30037 Scorzè (VE) – Italia. 

Dichiara che il motoriduttore per tapparelle e tende da sole del modello Classic HAD101 151 201 251 351 501  

 È destinato ad essere incorporato in  una tenda da sole/tapparella per costruire una macchina ai sensi della 
direttiva 2006/42/CE. 
Tale macchina non potrà essere messa in servizio prima di essere dichiarata conforme alle disposizioni della 

direttiva 2006/42/CE (Allegato II-A). 

 È conforme ai requisiti essenziali applicabili alle Direttive: 
Direttiva Macchine 2006/42/CE (Allegato I, Capitolo 1) 

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE 

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. 

 

Responsabile legale  

Sandro Zottino 

Scorzè 10/10/2009 
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Collegamento 716 e 716R 

 

 

Collegamento 704 

 

N.B.: il contatto 11 (COMUNE) si intende pulito e privo di tensione!!! 
N.B.: per trasformare le uscite di comando M1 e M2 da uscite sotto tensione ad uscite contatto pulito, TAGLIARE il ponticello 

sottostante la centrale!!! 

 


