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Долуподписаният Луиджи Бенинка, удостоверявам с настоящето, 

че нашият продукт 

e в съответствие със следните: 

- ЕМС Директива 89/336/ЕЕС, 93/68 ЕЕС 

- Ниско волтова Директива73/23/ЕЕС, 93/68ЕЕС 

- Приложените хармонизирани стандарти, в частностEN 55022, EN 61 

000-3-2, En 50082-1, EN 60204, En 60335 
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Контролен блок DREAM 
 

 

Контролният блок DREAM може да бъде използван за управление на 1 мотор с мощност не 

превишаваща 500 W. 

 

 

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

1) Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да спазват приетите норми. 

2) Входните захранвания с различни напрежения трябва да бъдат физически разделени, 

или да бъдат подходящо изолирани с допълнителна изолация най-малко 1 мм. 

3) Захранващите проводници трябва да бъдат закрепени с допълнителна  

скоба, близо до клемите им. 

4) Проверете всички свързвания още веднъж дали са правилно свързани, преди 

включване на захранването. 

5) Проверете дали дип- суичовете са поставени в правилно положение. 

6) Неизползваните нормално затворени (НЗ) входове трябва да бъдат замостени. 

 

ВХОДОВЕ - ИЗХОДИ 
 

Клема 

№ 

Функция Описание 

1-2  Захранване DREAM: Вход 230 V ас 50 Hz 

1= фаза, 2=нула 

3-4-5 Motor 230 V Свързване на двигател (3-затваря/ 4-общ/ 5- отваря) 

3-5 Capacitor Свързване на кондензатор 

6-7 24 V AC Изход, захранване на фотоклетки ~24v АС/ 0.1 А 

максимум. 

8-9 Step-by-step Вход, бутон стъпка-по-стъпка (Нормално отворен контакт) 

10-11 DAS Вход за фотоклетки трябва “J1” да е отворен.  

Вижте описанието на DIP 3. 

Активира се само при затваряне. 

или 

Вход, контакт за предпазен ръб.  

Съпротивителен ръб: джъмпер “J1” е затворен 

Механичен ръб: джъмпер “J1” е отворен 

12-13 TRIMER /  

2
nd

ch. 

Изход, (Нормално отворен контакт)  

може да бъде използван за втори радио канал  

или  

за време закъснение за допълнително осветление.  

Вижте описанието на DIP 4. 

14-15 Antenna Свързване към  вградената платка на приемника (14-жило; 

15-оплетка) 

MD1 Radio Вграден двуканален приемник. Виж DIP 1 
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Дистанционни 
Контролният блок е снабден с вграден радио модул с честота 433.92 MHz. за приемане 

на различни дистанционни с фиксиран или скачащ код.  

Паметта може да побере 14 бр. различни кода общо (за управление на двигателя и за 

ВТОРИ бутон на дистанционно). 

 

Бележка: От съображения за сигурност, дистанционни не могат да бъдат запомняни по 

време на движение на вратата (отваряне/затваряне) 

 

 

Запомняне на дистанционно за управление на двигателя 
Функция, при която натискайки бутон на дистанционно двигателя се управлява  

стъпково: Отваря – Стоп – Затваря – Стоп. 

 

- Задръжте бутон PGM за 2 секунди и светодиод DL1 ще започне да мига бързо. 

- В рамките на 10 секунди натиснете желания бутон на дистанционното. 

 

 (Ако светодиод DL1 започне да мига бавно и след това угасне, това означава че 

приемникът е със запълнена памет (и този код не е запомнен в паметта), или че 

дистанционното не е съвместимо) 

 

- След като кода бъде запомнен, приемникът излиза от фазата  на програмиране. 

 

 

 

Запомняне на ВТОРИ бутон на дистанционно  
Функция, при която натискайки бутон на дистанционно се задейства реле на кл.12 и кл.13  

(DIP4 трябва да е ON): 

 

- Задръжте бутон PGM за 2 секунди, отпуснете и 

- Задръжте бутон PGM за още 2 секунди и светодиод DL1 ще започне да свети с 

постоянна светлина. 

- В рамките на 10 секунди натиснете желания бутон на дистанционното. 

 

 (Ако светодиод DL1 започне да мига бавно и след това угасне, това означава че 

приемникът е със запълнена памет (и този код не е запомнен в паметта), или че 

дистанционното не е съвместимо) 

 

- След като кода бъде запомнен, приемникът излиза от фазата  на програмиране. 

 

 

 

Изтриване на всички дистанционни 
Функция, при която от паметта се изчистват всички запомнени дистанционни: 

 

- Изключете захранването,  

- Дръжте натиснат бутон PGM. 

- Подайте захранване, като продължавате да държите бутон PGM натиснат още 5 

секунди. Светодиод DL1 ще започне да свети с постоянна светлина. 

- Освободете бутон PGM, сега паметта се изтрива. 
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ФУНКЦИИ НА ДИП-СУИЧОВЕТЕ   -   SW2 

DIP 1  Вид на предавателя: 

 On:  Само ролинг код (до 14 броя) 

Off:  Фиксиран и ролинг код (до 14 броя) 

DIP 2 Режим на действие 

 On:  Програмиране 

Off:  Работа 

DIP 3 Начинът на работа на фотоклетки - вход DAS кр.10, 11. 

 On:  При затваряне спира (СТОП). При следваща команда отваря.  

Off:  При затваряне моментно обръща движението, докато вратата напълно се отвори.  

При това положение стартира времето за автоматично затваряне (ако е 

разрешено). В краят на броенето, контролният блок изпраща нов сигнал за 

затваряне. Контролният блок изпълнява 3 опита за затваряне.  

В края на тези опити, ако препятствието не е отстранено, се подава сигнал за 

пълно отваряне и спиране. 

DIP 4 Начинът на работа с изход TRIMER/ 2
nd

 ch.Radio кр.12, 13. Нормално отворен контакт. 

On:. Изход от вторият радио канал на вграденият приемник.   

 Управлява се от втория бутон на дистанционното. 

Времето на задържане се настройва с тримера Р1 от 1 до 200 секунди. 

Off: Изход за сервизни светлини, индикаторни лампи и др.  

Контактът включва всеки път при движение на вратата.  

Времето на задържане се настройва с тримера Р1 от 1 до 200 секунди. 

 

ПРОГРАМИРАНЕ  време за движение и изключено автоматично затваряне: 

 
1- Изключете захранването, изчакайте 5 секунди и подайте отново захранване. 

2- Поставете дип-суич SW2 :   DIP 2 на ON;  DIP 4 на OFF. 

3- Поставете вратата в средно положение. 

4- Натиснете бутон на дистанционното и изчакайте вратата да се отвори напълно. 

(Ако започне да се затваря, значи е обърната посоката на двигателя. Изключете 

захранването и разменете кл.3 и кл.5. Подайте захранване и започнете отначало.) 

5- Натиснете бутон на дистанционното за Стоп. 

6- Натиснете бутон на дистанционното и изчакайте вратата да се затвори напълно. 

7- Изчакайте 3 секунди и натиснете бутон на дистанционното. 

8- Преместете  DIP 2 на OFF и преместете DIP 4 на първоначалното му положение. 

 

 

 

ПРОГРАМИРАНЕ  време за движение и време за автоматично затваряне: 
 

1- Изключете захранването, изчакайте 5 секунди и подайте отново захранване. 

2- Поставете дип-суич SW2 :   DIP 2 на ON;  DIP 4 на ON. 

3- Поставете вратата в средно положение. 

4- Натиснете бутон на дистанционното и изчакайте вратата да се отвори напълно. 

(Ако започне да се затваря, значи е обърната посоката на двигателя. Изключете 

захранването и разменете кл.3 и кл.5. Подайте захранване и започнете отначало.) 

5- Натиснете бутон на дистанционното и изчакайте толкова секунди, колкото желаете да 

е времето за автоматично затваряне. 

6- Натиснете бутон на дистанционното и изчакайте вратата да се затвори напълно. 

7- Изчакайте 3 секунди и натиснете бутон на дистанционното. 

8- Преместете  DIP 2 на OFF и преместете DIP 4 на първоначалното му положение. 


