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Nap´d do ˝aluzji JA Soft-Top

Funkcje nap´du

Monta˝

• Nap´d do ˝aluzji z elektrycznie ustawialnymi pozycjami
kraƒcowymi.
• Szybkie uruchomienie w trakcie tylko jednego biegu nap´du.
• Wolny rozbieg
Dla zapewnienia optymalnej funkcji zwrotu nap´d JA Soft-Top
rozpoczyna wolno swój bieg.
Przy ka˝dym starcie nap´d wykonuje pierwsze 90° z pr´dkoÊcià
ok. 4-5 obr./min.
Dopiero potem nap´d przestawia si´ na roboczà pr´dkoÊç
obrotowà wynoszàcà 26 obr./min.

Ochrona zas∏ony
(od∏àczanie przy osiàgni´ciu pewnej pr´dkoÊci obrotowej)
• W przypadku ˝aluzji z nap´dem ∏aƒcuchowym lub z´batkowym:
góra i dó∏
• W przypadku ˝aluzji na pasek: tylko w ograniczonym zakresie do
góry
• Programowanie pozycji kraƒcowych za pomocà kabla monta˝owego elero, nr. kat. 23 246.0001.

Stan dostawy
Nap´d znajduje si´ w dolnej pozycji kraƒcowej i jest w trybie rozruchu fabrycznego.

Uwaga!

Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa!
Prosimy stosowaç si´ do nast´pujàcych instrukcji.
Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.
Pod∏àczenia do sieci 230V mo˝e dokonaç jedynie
elektryk z uprawnieniami SEP.
Podczas przy∏àczania nale˝y przestrzegaç zarówno
przepisów miejscowego zak∏adu energetycznego jak
i przepisów dotyczàcych u˝ytkowania w wilgotnych
pomieszczeniach zgodnie z VDE 0100.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci
zamiennych elero.
Nap´d mo˝e byç zastosowany wy∏àcznie do ˝aluzji
wewn´trznych lub zewn´trznych.
U˝ytkowanie niezgodne z przeznaczeniem nale˝y
koniecznie skonsultowaç z producentem!
Nie dopuszczaç osób w pobli˝e urzàdzenia a˝ do jego
zatrzymania.
Przed rozpocz´ciem prac w obr´bie urzàdzenia (konserwacja, mycie okien) nale˝y od∏àczyç je od zasilania.

Przyk∏adowe przy∏àczenie
1 nap´d do ˝aluzji
termostat

konden-
sator
elektronika

V

– Nap´d musi byç umocowany tak, ˝eby nie stwarza∏ zagro˝enia dla ludzi.
– Przed zainstalowaniem nap´du nale˝y usunàç
wszystkie zb´dne przewody i urzàdzenia, które
nie sà wymagane do jego pracy.
– Podczas instalacji i eksploatacji urzàdzenia oraz
prac przy nim musi istnieç mo˝liwoÊç od∏àczenia
wszystkich biegunów od sieci (wtyk typu Hirschmann i z∏àcze typu Hirschmann lub
dwubiegunowy wy∏àcznik z min. 3 mm otworami
stykowymi albo wy∏àcznikami g∏ównymi
roz∏àczajàcymi wszystkie bieguny).
– Je˝eli nap´d jest sterowany za pomocà
wy∏àcznika z ustawieniem wst´pnym
WY¸ÑCZONE (bez podtrzymania), przycisk
nale˝y umieÊciç na wysokoÊci pow. 1,50 m i
oddzieliç go od cz´Êci ruchomych.
Zakres ruchu urzàdzenia musi byç widoczny w
trakcie pracy.
– Ruchome cz´Êci w nap´dzie, usytuowane
poni˝ej 2,5 m, nale˝y zabezpieczyç.
– W przypadku nap´dów bez nap´dzanego
elementu wymagany moment obrotowy oraz
wymagany czas pracy musi si´ zgadzaç z w∏aÊciwoÊciami nap´dzanych elementów.
Nale˝y zastosowaç si´ do danych technicznych
na tabliczce identyfikacyjnej.
– Nap´d nale˝y zamontowaç tak, ˝eby nie by∏
wystawiony na bezpoÊrednie dzia∏anie czynników
atmosferycznych.
– Nale˝y wziàç pod uwag´ dane techniczne nap´du.
– Nie dopuszczaç dzieci do sterowników i
zdalnego sterowania.

– Kompletne urzàdzenie nale˝y regularnie
sprawdzaç pod kàtem zu˝ycia i mo˝liwych
uszkodzeƒ.
– Nap´du nie wolno montowaç ani w otoczeniu
zagro˝onym wybuchem ani w urzàdzeniach
poruszajàcych si´ (np. w pojazdach).

bràzowy

czarny

˝ó∏to/
zielony

niebieski
N

Uwaga!

– Podczas monta˝u nap´dów JA do urzàdzeƒ lub
maszyn instalujàcy musi zagwarantowaç
zachowanie wytycznych EMV.

wy∏àcznik 
awaryjny

PE

Nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad monta˝u!

U

Stosowaç tylko prze∏àczniki 
lub przyciski ryglowane!
Sieç 230V/50Hz
L1
N
PE

Wskazówka: Zabronione jest pod∏àczanie prze∏àczników, przycisków
(do Êwiat∏a) czy innych wy∏àczników umo˝liwiajàcych
rownoczesne wydanie polecenia góra i dó∏.
W przypadku zmiany ruchu nap´d musi przez
przynajmniej 0,5 Sek. pozostaç bez napi´cia.
Pod∏àczenie równoleg∏e jest mo˝liwe tylko za pomocà
przekaênika!

– Ochrona poszycia mo˝liwa jest tylko wtedy, gdy
urzàdzenie i poszycie jest w stanie nie budzàcym
zastrze˝eƒ. Zu˝ycie i zm´czenie materia∏u mogà
mieç negatywny wp∏yw na funkcj´ nap´du.

Uwaga!
Nieprawid∏owe przy∏àczenie elektryczne, niew∏aÊciwy monta˝ lub naprawy i zmiany dokonane przez
nieuprawnione zak∏ady lub osoby pociàga za sobà
utrat´ roszczeƒ gwarancyjnych!

Rozruch fabryczny
W∏àczenie trybu programowania

Dane ogólne:

W∏àczyç tryb programowania

Nap´d dysponuje 2 sposobami programowania pozycji kraƒcowych:

Wskazówka: Je˝eli w∏àczony jest tryb programowania,
nieaktywny jest rozruch fabryczny.
Tryb programowania sygnalizowany jest krótkim
zatrzymaniem si´ podczas biegu ˝aluzji.

• Rozruch fabryczny

(dla produkcji przemys∏owej, zastosowanie tylko przy pierwszym uruchomieniu)

• Tryb programowania (w celu wymiany, przebudowy i w
przypadku póêniejszych zmian pozycji
kraƒcowych)

Rozruch fabryczny (dla produkcji przemys∏owej)
Mo˝liwe tylko w przypadku monta˝u z prawej strony.
Wskazówka: Pierwsze ustawienia nap´du dokonywane sà w
trybie rozruchu fabrycznego
Tryb rozruchu fabrycznego sygnalizowany jest krótkim
zatrzymaniem si´ podczas biegu ˝aluzji.

1. PrzemieÊciç ˝aluzj´ w pozycj´ Êrodkowà.

Je˝eli pozycje kraƒcowe majà byç skorygowane, nale˝y dokonaç
korekty w trybie programowania.
Ponowne wprowadzenie w stan rozruchu fabrycznego:
Nale˝y wcisnàç jednoczeÊnie przez co najmniej 30 s przyciski
GÓRA i DÓ¸.

min. 5 s

1. Przesunàç ˝aluzj´ mechanicznie
do dolnej pozycji kraƒcowej.
2. Wmontowaç nap´d.
3. Po∏àczyç nap´d z wa∏em
nawojowym.
Pozycja ta jest dolnà pozycjà kraƒcowà.

2. Wcisnàç jednoczeÊnie na 5 do maks. 30 s przycisk
GÓRA i DÓ¸.
Nap´d reaguje na to wydajàc cichy dêwi´k (warczenie).

4. Pod∏àczyç kabel monta˝owy ∏àczàc
odpowiednie kolory.
STOP

STOP

5. Wykonaç bieg nap´du w kierunku GÓRA.
Nap´d krótko po tym wy∏àcza si´ samoczynnie.
Dolne po∏o˝enie kraƒcowe zosta∏o w ten sposób zapami´tane.

3. PrzemieÊciç nap´d od ˝àdanej dolnej pozycji kraƒcowej.
Poprawek mo˝na dokonywaç za pomocà przycisków
GÓRA i DÓ¸.
(Nap´d rusza powoli, zatrzymuje si´ na chwil´ a nast´pnie
przyÊpiesza biegu.)

STOP

Nale˝y teraz wybraç jeden z trybów pracy:
4. Wykonaç bieg nap´du w przeciwnym kierunku.
Nap´d krótko po tym wy∏àcza si´ samoczynnie.
Dolne po∏o˝enie kraƒcowe zosta∏o w ten sposób zapami´tane.
5. Wcisnàç ponownie przycisk GÓRA.
(Nap´d rusza powoli, zatrzymuje si´ na chwil´ a nast´pnie
przyÊpiesza biegu.)
Nale˝y teraz wybraç jeden z trybów pracy:

Tryby pracy
Identyfikacja usterek

Tryb pracy 1:

Tryb pracy 2:

Górne po∏o˝enie kraƒcowe – wy∏àcznik awaryjny.

Górnà pozycj´ kraƒcowà mo˝na dowolnie zaprogramowaç.
Wy∏àcznik awaryjny nie jest
wciÊni´ty

Wy∏àcznik awaryjny wciÊni´ty

STOP
STOP

1. PrzemieÊciç ˝aluzj´ do wybranej górnej pozycji kraƒcowej.
1. PrzemieÊciç ˝aluzj´ w kierunku góra, a˝ nap´d wy∏àczy si´
samoczynnie za pomocà wy∏àcznika awaryjnego.
Tryb programowania zosta∏ zakoƒczony.
˚aluzja jest teraz gotowa do eksploatacji.
Zwróciç uwag´ na to, ˝e:
• Zakres ruchu znajduje si´ mi´dzy wy∏àcznikiem awaryjnym a
dolnà pozycjà kraƒcowà.
• W górnym po∏o˝eniu kraƒcowym nie jest zapami´tana ˝adna
pozycja.
Wy∏àczanie w górnej pozycji dokonywane jest tylko za
poÊrednictwem wy∏àcznika awaryjnego. W ten sposób
zagwarantowane jest ca∏kowite otwarcie ˝aluzji.

STOP

2. PrzemieÊciç ˝aluzj´ do do∏u, a˝ nap´d samoczynnie si´
wy∏àczy.
Tryb programowania zosta∏ zakoƒczony.
˚aluzja jest teraz gotowa do eksploatacji.
Wy∏àcznik awaryjny jest kraƒcówkà bezpieczeƒstwa,
wyrównujàcà zmiany gruboÊci nawini´tej ˝aluzji.

Zapami´tywanie ochrony poszycia
Wskazówka: Je˝eli nie przeprowadzi si´ zapami´tywania, ochrona poszycia nie b´dzie dzia∏a∏a.
Warunek: Pozycje kraƒcowe sà zaprogramowane.
Nale˝y wykonaç kompletny, nieprzerwany bieg do góry i do do∏u pomi´dzy zaprogramowanymi pozycjami kraƒcowymi.
W wyniku tego zmierzona zostaje pr´dkoÊç obrotowa i ochrona poszycia zostaje aktywowana.

Identyfikacja usterek
Usterka

Mo˝liwa przyczyna

Post´powanie

• Nap´d zatrzymuje si´ krótko
podczas biegu

• Nap´d znajduje si´ w trybie
programowania

• Zaprogramowaç pozycje kraƒcowe

• Nap´d zatrzymuje si´ po
krótkim biegu podczas trybu
programowania

• Pozycja kraƒcowa zosta∏a zapami´tana

• Zaprogramowaç drugà pozycj´ kraƒcowà

• Nap´d zatrzymuje si´
podczas biegu

• Zadzia∏a∏a ochrona poszycia

• Usunàç w razie potrzeby przeszkod´
i wcisnàç ponownie przycisk

• Nap´d porusza si´ tylko
w jednym kierunku

• B∏àd w pod∏àczeniu
• Podczas rozruchu fabrycznego nap´d
wykonuje tylko bieg do góry

• Skontrolowaç przy∏àczenie
• Wystarowaç tryb programowania
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