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Блок за управление DIL  

Блокът за управление DIL се използва за управление на 1 мотор с мощност не повече от 
1500W. 

ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
a) Окабеляванията и работните логики трябва да бъдат в съответствие с действащите в 

страната разпоредби. 

b) Кабелите, които доставят различни напрежения трябва да бъдат разделени физически, или 

да имат адекватна допълнителна изолация от най-малко 1 мм. 

c) Кабелите трябва да бъдат укрепени в близост до клеморедите. 

d) Преди да захраните уреда, проверете всичките свързвания. 

e) Проверете дали положенията на дип-суичовете е такова, каквото желаете. 

f) Ако не използвате фотоклетки:  

- Ако има мост между клеми 8 и 10, то dip3 и dip4 трябва да са на OFF.  

- Ако няма мост между клеми 8 и 10, то  dip3 и dip4 трябва да са на ON.  
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ФУНКЦИИ ВХОД / ИЗХОД 
 

Клеми Функция Описание 

1-2-3-4 Мотор 
Свързване към мотора 

(1-движение / 2-Общ / 3-движение / 4-Земя). 

5-6-7 Захранване Вход - 230Vac 50/60Hz (5-Земя /6-фаза/ 7-нула). 
 

 

8-9 

 

 

24Vdc 

Изход - захранване на аксесоари, 24VAC/100 mA max. 

Клема 8 (0 Vdc) е обща за управляващите входове. 
 
 
8-10 

 

 

SAFE 

Вход за предпазни устройства (фотоклетка /предпазен ръб), 
конфигурируем като 

Нормално затворен, Норм. Отворен или 8k2 чрез Дип суич 1. 

LED SAFE:  

Свети - предпазното устройство е OK (разрешава движение), 

Тъмен - ако е задействано (забранява движение). 

8-11 PP/OP 
Вход, Бутон  Стъпково или ОТВОРИ (Н.О.контакт),  

определя се през Дип суич 2.   

LED PP: свети, когато контактът е задействан. 

8-12 COLSE 
Вход, Б у т о н  (Н.О.контакт).  

LED CLOSE: свети, когато контактът е задействан. 
 

 
Предпазител 

F1 Предпазител, защита на мотор 

 

 

 
1) Изключете захранването. 

ПРОВЕРКА НА ВРЪЗКИТЕ 

 
2) Деблокирайте мотора и придвижете вратата до половината на хода й. Зацепете отново 

задвижването й. 

3) Включете захранването. 

4) Подайте сигнал P.P (Стъпково) от бутон (кл.11) или дистанционно. 

5) Вратата трябва да се ОТВАРЯ. Ако не е така, разменете проводниците (1 и 3) на мотора. 

Време за движение 

Обучението се извършва така: 

- Затворете напълно вратата; 

- Натиснете и задръжте бутон S1, двигателят ще започне да отваря. 

- Когато се отвори напълно, изчакайте още 2 секунди и отпуснете бутон S1;  

- Новото време за работа е запомнено. 

Режим „РЕМОНТ“ 

Поставете Дип суич: 1=On, 2=On, 3=On, 4=Off.  

Движение ще има само докато е активен вход OPEN или вход CLOSE.  

Вход PP работи като вход OPEN. 

При този режим ходът на крилото не може да бъде запомнен. 

Бел. Бутоните за управление трябва да бъдат разположени по такъв начин, че операторът да 

може да следи вратата по време на целия й ход, в съответствие с действащите 

разпоредби. 



 

ФУНКЦИЯ НА ДИП СУИЧ  
 

 

  Dip 1 
“ПРЕДПАЗЕН ВХОД” 

Работен режим на входа за предпазни устройства (клеми 8-10) 

ON 
Режим фотоклетка, когато бъде задействан при затваряне, предизвиква 

пълно отваряне на портала. 

OFF 
Режим предпазен ръб, когато бъде задействан при отваряне или 

затваряне, предизвиква частично връщане на портала (2 секунди). 

 

   

Dip 2 

 

“ВХОД PP / OP” (клема 11-8) 

Работен режим на входа PP/OP (клеми 8-11) 
ON 

Режим OPEN: когато бъдат подадени последователни импулси, 

действието е OPEN-STOP-OPEN-STOP 
 

 
 

OFF 

Режим Степ бай степ: когато бъдат подадени последователни импулси, 

действието е OPEN-STOP-CLOSE-STOP 

Бел. Ако вход PP е задействан за 3 секунди – винаги е отваряне, 

ако е задействан за 10 секунди – винаги е затваряне. 

 
  

 Dip 3 

 Dip 4 

 

Чрез настройка на на тези  два дип суича, може да настроите ПРЕДПАЗНИЯ вход 

(клеми 8-10) в зависимост от устройството, което ще използвате като Нормално 

затворен, 8k2 или Нормално отворен.контакт  

Dip 3:OFF  

Dip 4:OFF 
Нормално затворен. вход 

Dip 3:OFF  

Dip 4: ON 
Предпазен вход зададен като 8k2 вход за съпротивителен ръб. 

Dip 3: ON  

Dip 4: ON 
Нормално отворен. вход. 

Dip 3: ON 

Dip 4: OFF 
Не се използва 

 

ВРЕМЕ ЗА АВТОМАТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ 

Възможно е да активирате функцията за автоматично затваряне и да настроите времето: 

- Поставете Дип суич: 1 = Off; 2 = Off; 3 =On; 4 = Off. 

- Светодиодът DL4 показва дали функцията е активирана или не, както и стойността на 
времето за автоматично затваряне. 

- С натискането на бутона S2, изберете една от следните стойности за светодиод DL4: 

     Свети постоянно - автоматично затваряне е изключено; 

1 мигане:    автоматично затваряне след 10 секунди; 

2 мигания:  автоматично затваряне след 30 секунди; 

3 мигания:  автоматично затваряне след 60 секунди; 

4 мигания:  автоматично затваряне след 90 секунди. 
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ЗАПОМНЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО 

Блокът за управление е оборудван с един вграден радио модул за приемане на сигнали от 

дистанционни с постоянен, ролинг или ARC код на честота 433.92 MHz.  

Възможно е да бъдат запомнени до 64 бр. дистанциони с ролинг кода 

Различни видове кодиране не може да бъдат запомнени едновременно.  

Първото запомнено дистанционно определя вида и на останалите.  

За да промените работния вид кодиране, трябва да изтриете паметта на приемника. 

Броя мигания на светодиод RADIO при първоначалното включване на захранване показва 

вида дистанционното, с което работи приемникът.  

1   мигане: -  с ролинг код; 

2  мигания: - с фиксиран код;  

3 мигания: - не се използва 

4 мигания: - с код ARC  

5 мигания: - няма записани дистанционни. 

За да използвате дистанционно, трябва да го запомните в паметта на приемника.  

Запомнянето на дистанционни може да стане по два различни начина: 

 

  Стандартно ЗАПОМНЯНЕ - Отваря-Затваря с един бнутон 

При този режим, желаната функция (отвори, затвори, стоп или стъпково), може да бъде 

предадена на един от бутоните на дистанционното  

За да запомните дистанционното по този начин, направете така: 
 

1. Натиснете и отпуснете бутон S2 един  път (без да го задържате): 

2. LED RADIO мига по един път. 
3. До 10 секунди, натиснете този бутон на дистанционното, на който искате да бъда 

присвоена избраната функция. 
4. Успешно запомняне ще бъда показано с 3 мигания на LED RADIO, след което той 
още веднъж ще излъчи броя мигания, съответстващи на избраната функция.  

За да запомните следващо дистанционно, повторете дейностите от т.3; в 
противен случай изчакайте 10 секунди (когато LED RADIO изгасне – блокът за 
управление вече е излязъл от режима на 

 ЗАПОМНЯНЕ няколко бутона едновременно 

В този режим действието на всеки бутон се програмира автоматично.  

По време на обучението, е достатъчно да натиснете един от бутоните на дистанционното 

(без значение кой), и на тях автоматично ще бъдат присвоени следните функции: 

При 4-канално: бутон 1 = OPEN; бутон 2 = CLOSE; бутон 3 = STOP; бутон 4 = Стъпково, 

При 2 -канално:  бутон 1 = OPEN; бутон 2 = CLOSE 

За да запомните дистанционното по този начин, направете така: 

1. Натиснете и задръжте бутон S2. 

2. Когато светодиода RADIO светне, отпуснете бутона. 

3. До 10 секунди натиснете и отпуснете който и да е бутон на ново дистанционно. 

4. Успешно запомняне ще бъда показано с 3 мигания на светодиод RADIO, след което той 

ще светне постоянно. За да запомните следващо дистанционно, повторете от т.3; Ако сте 

приключили, изчакайте 10 секунди (когато светодиод RADIO изгасне – блокът за управление 

вече е излязъл от режима на запомняне). 

  



 

 Поединично ЗАПОМНЯНЕ на различни функции 

При този режим, желаната функция (отвори, затвори, стоп или стъпково), може да бъде 

предадена на всеки един от бутоните на дистанционното  

За да запомните дистанционното по този начин, направете така: 

1.Натиснете и отпуснете бутон S2 толкова пъти, колкото е номера на желаната 

функция:  

едно натискане = функция P.P.- стъпково Отваря-Затваря 

две натискания = функция OPEN  

три натискания = функция CLOSE  

четири  натискания = функция STOP  

2. Вижте дали LED RADIO мига същия брой, колкото е номера на желаната функция. 

3. До 10 секунди, натиснете този бутон на дистанционното, на който искате да бъда 

присвоена избраната функция. 

4. Успешно запомняне ще бъда показано с 3 мигания на LED RADIO, след което той още 

веднъж ще излъчи броя мигания, съответстващи на избраната функция.  

За да запомните следващо дистанционно, повторете дейностите от т.3; в противен случай 

може да натиснете отново бутон S2, за да промените функцията, или да изчакате 10 

секунди (когато LED RADIO изгасне – блокът за управление вече е излязъл от режима на 

запомняне). 

ИЗТРИВАНЕ НА ПАМЕТТА 

Използвайте указанията по-долу, за да изтриете по два начина паметта: 

1) ИЗТРИВАНЕ ПАМЕТТА НА РАДИОТО: 
За да изтриете всички запомнени дистанционни в паметта:: 

1. Натиснете и задръжте бутон S2. 

2.LED RADIO ще светне постоянно и след това започва да мига бавно. (продължавайте да 

държите натиснат бутона).  

3. Точно на третото мигане, отпуснете бутона. 

4. LED RADIO ще започне да мига бързо, докато операцията бъде завършена.  

5. Когато паметта бъде изцяло изтрита, LED RADIO ще премигане 5 пъти. 

2) ОБЩО НУЛИРАНЕ: 
За да върнете уреда към заводските настройки (всички предварително запомнени 

дистанционни ще бъдат изтрити, а работното време ще бъда настроено на 120 секунди): 

1. Натиснете и задръжте бутон S2. 
2. LED RADIO ще светне постоянно и след това започва да мига бавно  

(продължавайте да държите натиснат бутона). 
3. Точно на петото мигане, отпуснете бутона. 

4. LED RADIO ще започне да мига бързо, докато операцията бъде завършена. 

5. Когато паметта бъде изцяло изтрита, LED RADIO ще премигане 5 пъти. 
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Запомняне Дистанционно от РАЗСТОЯНИЕ 

Ако имате поне едно дистанционно, чийто код е запомнен в паметта, е възможно да 

запомните нови дистанционни в паметта на приемника, без да задействате бутона S2. При 

този режим на съхранение, новото дистанционно ще бъде запомнено със същите функции 

на бутоните, каквито са и на първоначално запомненото. 

Бел. Контролният блок се доставя със забранена функция „Запомняне от разстояние“.  

За да разрешите функция „Запомняне от разстояние“: 

- прекъснете захранването, натиснете S2 и го задръжте натиснат,  

- възстановяване на захранването,  

- изчакайте докато LED P.P светне и освободете бутон S2. 

За да забраните функция „Запомняне от разстояние“: 

- прекъснете захранването, натиснете S1 и го задръжте натиснат,  

- възстановяване на захранването,  

- изчакайте докато LED CLOSE светне и освободете бутон S1. 

 

За да запомните дистанционно от разстояние, е достатъчно да бъдете в близост до блока 

за управление с вградения в него радиомодул и да направите следното: 

1. Натиснете най-малко за 12 секунди бутона на новото дистанционно и след това го пуснете. 

2. Натиснете 3 пъти бутона на предварително запомненото дистанционно (натискането на 

бутона трябва да бъде за най-малко 1 секунда всеки път). 

3. Натиснете веднъж бутона на новото дистанционно (натискането на бутона трябва да бъде 
за най-малко 1 секунда). 

4. При това положение, новото дистанционно ще бъда запомнено в паметта със същите 

функции, каквито са били на вече запомненото дистанционно. 

За да запомните от разстояние следващо дистанционно, повторете дейностите от т.1. 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Устройството трябва да бъде изхвърлено в съответствие с действащите разпоредби 

за разделно изхвърляне и рециклиране на различни части (метал, пластмаси, електрически 

кабели и т.н.). За тази цел, Ви съветваме да се обърнете към Вашия монтажник, или към 

специализирана фирма. 

  



 

EC Декларация за съвместимост  

В съответствие с директиви 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD) 
 

Производителя: Automatismi CAB Srl 

Адрес: Via della Tecnica,10 (z.i.) 36010 Velo d’Astico (VI) Италия 

С настоящето декларираме, че уреда: Блок за управление модел DIL  

е в съответствие със следните директиви на EC: 

• ДИРЕКТИВА 2004/108/EC На европейския парламент и съвета от 15 Декември 2004, за 

хармонизиране законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост, 

и които анулират Директива 89/336/EEC, относно следните хармонизирани разпоредби: EN 61000-

6-2:2005, EN 61000-6-3:2007. 

• ДИРЕКТИВА 2006/95/EC На европейския парламент и съвета от 12 Декември 2006, за 

хармонизиране законодателствата на страните членки относно електрическо оборудване, 

разработено за употреба при определени граници на напрежението, в съответствие със следните 

хармонизирани разпоредби: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + 

A13:2008; EN 60335-2-103:2003. 

Ако се прилага: 

• ДИРЕКТИВА 1999/5/EC На европейския парламент и съвета от 9 Март 1999 за радио и 

съобщителното оборудване и общо  признаване на тяхната съвместимост, в съответствие със 

следните хармонизирани стандарти: ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 

(2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 (2001) 

 
Бенинкà Луиджи, Управител. 

Сандриго, 04/03/2011 
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