Nap´dy do ˝aluzji JAR
Instrukcja monta˝u
nap´dów do ˝aluzji

Po zamontowaniu
˝aluzji przymocowaç
t´ instrukcj´ dla
elektryka na kablu.
PL-16 801.0202/0702

Monta˝ kraƒcówki zabezpieczajàcej
Odkleiç naklejk´ znajdujàcà sià na spodzie obudowy kraƒcówki
oraz wetknàç w otwory kraƒcówk´ zabezpieczajàcà (dla
monta˝u z prawej strony z pomaraƒczowà nasadkà) w taki
sposób, aby pomaraƒczowy ko∏ek wskazywa∏ w kierunku
pomaraƒczowego przycisku „GÓRA“, e2.
Je˝eli do∏àczona do zestawu kraƒcówka zabezpieczajàca nie
b´dzie u˝ytkowana, nie nale˝y usuwaç naklejki! Chroni ona
wn´trze kraƒcówki przed zanieczyszczeniami.
Je˝eli kraƒcówka zabezpieczajàca jest zbyt krótka, mo˝na jà
przed∏u˝aç ka˝dorazowo o 10 mm przy pomocy przed∏u˝enia
kraƒcówki (nr artyku∏u 16 101.4501).

naklejka

W tym celu wcisnàç
ostrze ma∏ego p∏askiego
Êrubokr´ta w rowki
pomaraƒczowej nasadki i
naciskajàc w kierunku
Êrodka kraƒcówki
podnieÊç nasadk´.
Wcisnàç przed∏u˝enie i
nasadziç ponownie
nasadk´.

2

Monta˝ w skrzyni ˝aluzji
• Zamontowaç nap´d w skrzyni
˝aluzji nie wciskajàc go, we
w∏aÊciwej pozycji (kraƒcówka
zabezpieczajàca do do∏u), na
jednej linii z wa∏kami.
• Nie wolno uderzaç nap´du,
wa∏ów czy te˝ adapterów.
WysokoÊç po∏o˝enia osi nap´du amortyzator
wkr´t z ∏bem
wynosi 27,5 mm.
22
sto˝kowym p∏askim
• Amortyzatory dla ró˝nych
z rowkiem
wysokoÊci po∏o˝enia osi koz∏a
krzy˝owym rozm. 3
∏o˝yskowego patrz akcesoria JAR.
• Dokonaç przy∏àczenia elektrycznego przy
pomocy kabla monta˝owego (nr artyku∏u
26 843.0001) oraz skontrolowaç zgodnoÊç
kierunków obrotu wa∏ka nap´du ze
strza∏kami na stronie czo∏owej obudowy
kraƒcówki. Przyciskiem „DÓ¸“ osiàgnàç
ponownie dolny punkt kraƒcowy.
• Po∏àczyç nap´d z wa∏kiem. Sprawdziç,
czy po∏o˝enie listew ˝aluzji jest w∏aÊciwe.
Monta˝ z lewej strony w przypadku nap´dów
JAR nie jest mo˝liwy.

32
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Ustawienie
Nap´dy do ˝aluzji ustawione
sà przy wysy∏ce na dolne
po∏o˝enie kraƒcowe.
Po∏àczyç kabel monta˝owy
z nap´dem.

kraƒcówka
zabezpieczajàca
(pomaraƒczowa)

– przycisk nastawczy (bia∏y)
„dó∏2/dó∏“
– przycisk nastawczy
(pomaraƒczowy) „góra“
– przycisk nastawczy (bia∏y) „dó∏1“

Ustawienie górnego
po∏o˝enia kraƒcowego:
• Przy pomocy odpowiednich
przycisków przemieÊciç
˝aluzj´ do góry.

• JednoczeÊnie wcisnàç
pomaraƒczowy
przycisk nastawczy i trzymaç
przynajmniej 5 sekund (przycisk
pozostaje wciÊni´ty).

przycisk 1
przycisk 2
przycisk 3
po∏o˝enie robocze

ZU
elero
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Wskazówka
Operacja musi zostaç zakoƒczona najpóêniej na
0,5 m przed po∏o˝eniem kraƒcowym. Przycisk musi
pozostaç wciÊni´ty.
• Przy pomocy kabla monta˝owego przemieÊciç os∏on´ do
górnego po∏o˝enia kraƒcowego (ustawienie precyzyjne
przez kilkakrotne wciskanie przycisku na kablu
monta˝owym).
• Kiedy zmienia si´ kierunek ruchu nap´du, przycisk
nastawczy zostaje automatycznie zwolniony, ustawienie
górnego po∏o˝enia kraƒcowego zosta∏o zakoƒczone.
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Ustawienie dolnego po∏o˝enia kraƒcowego:
Ustawianie dolnego po∏o˝enia kraƒcowego z zasady nie jest
konieczne, poniewa˝ nap´dy do ˝aluzji ustawiane sà przy
wysy∏ce na dolnym po∏o˝eniu kraƒcowym. Je˝eli jednak
ustawienie jest konieczne, przeprowadziç je analogicznie do
ustawienia górnego po∏o˝enia kraƒcowego.
• Przy pomocy odpowiedniego przycisku przemieÊciç ˝aluzj´
do do∏u.
• Najpóêniej 0,5 m przed dolnym po∏o˝eniem kraƒcowym
wcisnàç jednoczeÊnie bia∏y przycisk dó∏1 (Ab1) i dó∏2
(Ab2) oraz trzymaç przynajmniej przez 5 sekund.
Wskazówka
Operacja musi zostaç zakoƒczona najpóêniej na 0,5 m
przed po∏o˝eniem kraƒcowym. Przycisk musi pozostaç
wciÊni´ty.
• Przy pomocy kabla monta˝owego przemieÊciç os∏on´ do
górnego po∏o˝enia kraƒcowego (ustawienie precyzyjne przez
kilkakrotne wciskanie przycisku na kablu monta˝owym).
• Kiedy zmienia si´ kierunek ruchu nap´du, przycisk nastawczy zostaje automatycznie zwolniony, ustawienie dolnego
po∏o˝enia kraƒcowego zosta∏o zakoƒczone.
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Ustawienie pozycji roboczej
• PrzemieÊciç ˝aluzj´ do góry na odleg∏oÊç ok. 0,5 m od
dolnego po∏o˝enia kraƒcowego, nast´pnie zamknàç ˝aluzj´,
wciskajàc przycisk „dó∏“ (Zu) oraz wcisnàç pojedynczy bia∏y
przycisk „e3“ i trzymaç przez ok. dwa obroty osi.
• Trzymajàc wciÊni´ty przycisk „dó∏“ (Zu) przemieszczaç dalej
˝aluzj´, a˝ listwy ˝aluzji zamknà si´ ca∏kowicie
• Zmieniajàc kierunek ruchu (kierunek góra) zwolniç przycisk
„e3“ – ustawianie pozycji roboczej zosta∏o zakoƒczone.
Wskazówka
Podczas ustawiania przyciskiem „dó∏2/dó∏“ przekraczane
zostaje dolne po∏o˝enie kraƒcowe, patrz równie˝
schemat.
Korekty ustawienia
Je˝eli dane po∏o˝enie kraƒcowe jest niedok∏adnie ustawione,
lub je˝eli z powodu zmienionych warunków zwijania ˝aluzji
po∏o˝enia kraƒcowe si´ przestawi∏y, nale˝y je ponownie
ustawiç wed∏ug powy˝szych wskazówek. W tym celu nale˝y
przemieÊciç ˝aluzj´ do pozycji ok. 0,5 m przed danym
po∏o˝eniem kraƒcowym.
Zakres kraƒcówek wynosi 85 obrotów wa∏u.
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Przy∏àczenie elektryczne
Uwaga!
• Przy∏àczenia mo˝e dokonaç jedynie wykwalifikowany elektryk!
• Ze wzgl´du na napi´cie powrotne z kondensatora
nie pod∏àczaç nap´dów równolegle!
• Podczas monta˝u nap´dów JAR w instalacjach,
urzàdzeniach lub maszynach nale˝y zwróciç uwag´
na to, aby odpornoÊç na zak∏ócenia elektromagnetyczne zosta∏a w dalszym ciàgu zachowana.
• Podczas monta˝u nale˝y przestrzegaç wytycznych
SEP oraz wytycznych miejscowych przedsi´biorstw
energetycznych, jak równie˝ przepisów
dotyczàcych instalacji w pomieszczeniach
wilgotnych i mokrych.
Nap´dy do ˝aluzji elero
– sprawdzone sà wed∏ug normy DIN EN 60335 (VDE 0700)
oraz posiadajà zabezpieczenie przed bryzgami
– posiadajà certyfikat DIN 55014 (VDE 0875) i DIN EN 60555
(VDE 0838) oraz majà znak EMV (odpornoÊç na zak∏ócenia
elektromagnetyczne) wydawany przez VDE (niem. odpowiednik SEP).
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Podczas instalacji musi istnieç mo˝liwoÊç od∏àczenia wszystkich
biegunów od sieci, np. przy pomocy:
– adapteru Hirschmann, nr artyku∏u 13 704.9801 lub
– dwubiegunowego prze∏àcznika z rozwarciem styków
przynajmniej 3 mm lub
– wy∏àcznika g∏ównego dla wszystkich biegunów.
Wskazówka
Podczas zmiany kierunku ruchu nap´d musi przez
przynajmniej 0,5 sekundy pozostaç bez napi´cia.
Przy∏àczenie dwóch lub wi´cej nap´dów mo˝liwe jest tylko
– ze sterownikiem centralnym lub decentralnym
– z kilkubiegunowym prze∏àcznikiem zaryglowanym mechanicznie lub elektrycznie (patrz katalog sterowników elero).
Wymiany przewodów przy∏àczeniowych mo˝e dokonaç jedynie
autoryzowany zak∏ad us∏ugowy elero lub sama firma elero.
Uwaga !
W przypadku nieprawid∏owego przy∏àczenia elektrycznego,
niew∏aÊciwego monta˝u lub w przypadku napraw i zmian
dokonanych przez nieuprawnione zak∏ady lub osoby
wygasa gwarancja!
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Przyk∏ad przy∏àczenia
termostat

kondensator

e2 – kraƒcówka ograniczajàca
„góra“ z kraƒcówkà zabezpieczajàcà

e3
e1

bràzowy
3

dó∏1 góra
dó∏2 dó∏
PE N

kraƒcówka
zabezpieczajàca

e3 – dodatkowa kraƒcówka
ograniczajàca "dó∏2/dó∏”
Podczas instalacji musi istnieç
mo˝liwoÊç od∏àczenia wszystkich
biegunów od sieci, np. przy
pomocy 4-biegunowej wtyczki
Hirschmann.

góra

niebieski
czarny 2
czarny 1
4 2 1

PE
N
dó∏2
dó∏1

˝ó∏tozielony

e2

e1 – kraƒcówka ograniczajàca
„dó∏1“

Prze∏àcznik z oddzielnym przyciskiem
do nap´dów do ˝aluzji z dodatkowà
kraƒcówkà

P
3 x 1,5 Y
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