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DREAM 

Egymotoros vezérlőegység rádióvevővel 
 

 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 
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Minden kötést feszültségmentes állapotban végezzen 
Maximális kimeneti teljesítmény 500W 
 
Bekötés: 
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Sorkapocs kiosztás: 
 
L fázis 230V 
N nulla 
3-4-5  Motor, 3-5 kondenzátor, fázisok, 4-COM 
6-7 24Vac max. 100mA 
8-9 Nyit-stop-zár-stop bemenet 
10-11 nyomásérzékelő bemenet. 
  J1 rövidzár esetén 8,2KOhmos 
  J1 szakadás esetén rövidzár (NC) kontaktust fogad 
12-13  szabad NO kontaktus 2-ik rádió cstorna vagy időzített kimenet 
14-15 antenna bemenet 14-jel 15-árnyékolás 
 
DIP kapcsolók jelentése: 
1. BIP kódolás 
ON csak ugrókódolású adók vétele 
OFF mindkét fajta kódolású adók vétele 
 
2. DIP: Munkaidő tanítása, lásd lejjebb. 
 
3. DIP: Nyomásérzékelő funkcióválasztó 
 ON állásban a vészbemenet aktiválásakor a vezérlés megállítja a 
motort 
 Működtetését csak újabb indítójel hatására megy tovább 
 OFF állásban a vészbemenet aktiválásakor a vezérlés megfordítja 
a motor  Irányát   
 
4. DIP 12-13 szabad NO kivezetések programozása: 
 ON időzített kimenet, mikor a 2-ik rádiócsatorna jelet kap, az idő 
a 
 potméterrel állítható be 1-200s-ig 
 OFF jelet ad, mikor a motor kimenete is aktív, ideje a potméterrel 
állítható 
 
Munkaidő és az automatikus visszazárási idő tanítása: 
A motor legyen zárt állapotban. Kapcsolja fel a 2-es DIP-et,  
ha automata zárást is kéri, akkor a DIP4-is. majd adjon PP parancsot. A 
motor kinyit. 
Várja meg, míg kinyitott, számoljon rá 1-2mp-et, majd adjon PP 
parancsot. 
Ezzel a nyitási időt megtanulta. Ha a DIP4 ON-ban van, akkor elindul az 
auto visszazárási idő számítása, ha OFF-ban, akkor nem lesz auto zárás, a 
motor elindul zárás irányba. 
Adjon PP parancsot az auto visszazárás idejének nyugtázására, a motor 
bezár. Várja meg, míg teljesen becsukódik, és megáll. amint ez 
megtörtént, számoljon rá 1-2mp-et, majd ismét adjon egy PP parancsot. 
Ezzel a tanítás megtörtént. 


