
Nap´d do rolet i markiz VariEco

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.
Urzàdzenie (rolety/ markizy) nale˝y regularnie
sprawdzaç pod kàtem zu˝ycia i mo˝liwych uszkodzeƒ.
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.
˚adnym osobom nie wolno przebywaç w pobli˝u
urzàdzenia a˝ do jego zatrzymania.
Przed rozpocz´ciem prac w obr´bie urzàdzenia (kon-
serwacja, mycie okien) nale˝y od∏àczyç je od zasilania.

Monta˝

Prosimy przestrzegaç nast´pujàcych zasad
monta˝u!

–  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).

–  Po∏àczeƒ równoleg∏ych dokonywaç jedynie 
za pomocà przekaêników odcinajàcych 
(np. R1, R2, itp.).

–  JeÊli nap´d jest sterowany za pomocà wy∏àcznika
z ustawieniem wst´pnym WY¸ÑCZONE (czuwak),
czujnik 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.

–  Wyznaczony moment obrotowy i czas eksploatacji
muszà  zostaç dostosowane do wymogów
produktu uruchamianego za pomocà nap´du. 

–  Prosimy zwróciç uwag´ na dane techniczne na
tabliczce identyfikacyjnej.

–  W tym typie nap´du (silnik rurowy typu M oraz L)
najmniejsza Êrednica wewn´trzna rury odpowiada
46 mm i 56 mm.

–  Nap´d nale˝y zamontowaç tak, ˝eby nie by∏
wystawiony na dzia∏anie deszczu.

–  Nap´du nie wolno montowaç ani w otoczeniu
zagro˝onym wybuchem ani w urzàdzeniach
poruszajàcych si´ (np. w pojazdach).

–  Nale˝y uwa˝aç, by dzieci nie zbli˝a∏y si´ do
elementów (zdalnego) sterowania.

Przed monta˝em:
• Przed i podczas monta˝u pierÊcieƒ wy∏àcznika kraƒcowego

nale˝y przekr´caç tylko w nieznacznym stopniu. (Wp∏ywa to
ujemnie na wynik szybkiej regulacji pozycji kraƒcowych.)

• Nap´d funkcjonuje dopiero po wbudowaniu go w wa∏ nawojowy.
• Pod∏àczenia nale˝y dokonywaç przy od∏àczonym napi´ciu.
• Poszycie musi byç zamocowane na wale do nawijania.
• Rurka profilowana musi byç w odpowiednim odst´pie od rurki

nap´dzanej.

Dzia∏anie urzàdzenia:
• Uruchamianie nap´du za pomocà kabla monta˝owego
• Szybka regulacja wy∏àcznika kraƒcowego

Podczas dostawy szybka regulacja pozycji kraƒcowych jest aktywna.
Funkcji tej nale˝y u˝ywaç tylko podczas pierwszej regulacji.
Podczas szybkiej regulacji pozycji kraƒcowych wy∏àczniki
kraƒcowe nie dzia∏ajà. Nap´d przesunàç do pozycji kraƒcowych.
Po dezaktywacji szybkiej regulacji pozycji kraƒcowych nale˝y
przeprowadziç regulacj´ ostatecznà przy pomocy Êrub
nastawczych wy∏àczników kraƒcowych.
Póêniejszych zmian pozycji kraƒcowych dokonaç mo˝na tylko
przy pomocy Êrub nastawczych wy∏àczników kraƒcowych.

Uwaga!
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Instrukcje nalezy zachowac!

Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj´   
monta˝u nale˝y umocowaç na kablu do póêniejszego 
wykorzystania przez elektryka.

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.

W pobli˝u nap´du nie wolno wierciç otworów! 
Uwaga! 

Usuni´cie wtyczki urzàdzenia

Niebezpieczeƒstwo 
pora˝enia pràdem.

Podczas monta˝u i demonta˝u 
wtyczki urzàdzenia przewody 
nap´du nie mogà znajdowaç 
si´ pod napi´ciem.

Usunàç wtyczk´ urzàdzenia
Od∏àczyç przewody nap´du, aby nie znajdowa∏y si´ pod napi´ciem. 
1. Za pomocà Êrubokr´ta przycisnàç blokad´ wtyczki urzàdzenia do

przewodów. 
2. Zdjàç wtyczk´.

W∏o˝yç wtyczk´ urzàdzenia
3. Wtyczk´ nie znajdujàcà si´ pod napi´ciem wsunàç do momentu

zaskoczenia blokady.

Stan dostawy
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W∏o˝yç wtyczk´Usunàç wtyczk´
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Uwaga!
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Monta˝ w rurze profilowej

XA Nap´d wraz z odpowiednim 
adapterem i pierÊcieniem 
zabierakowym wy∏àcznika 
kraƒcowego wsunàç do rury profilowej.

Kabel silnika nale˝y u∏o˝yç 
zabezpieczajàc go przed 
ocieraniem o zas∏on´; nie zginaç.  

XB Zabezpieczyç ∏o˝ysko wspó∏pracujàce 
przed przesuni´ciami osiowymi, 
przymocowujàc noÊnik do wa∏u przy 
pomocy nitów lub Êrub.

Nap´d nale˝y zabezpieczyç w 
∏o˝ysku silnika w stosunku do osi!

XC Umocowaç zas∏on´ na wa∏ku! 
JeÊli konieczny jest obrót wa∏u nawijajàcego,
to nale˝y obróciç go w kierunku w DÓ¸.
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Pod∏àczenie i ustawienie wy∏àczników kraƒcowych

Przyk∏ad pod∏àczenia silnika rurowego 
VariEco 230 V /50 Hz

Wskazówka: Sterowanie silnika w kierunkach góra/ dó∏ musi
byç wzgl´dem siebie zablokowane.
Nale˝y zapewniç opóênienie prze∏àczania rz´du
przynajmniej 0,5 sek.

Wskazówka: Maksymalny zakres wy∏àcznika kraƒcowego
wynosi 35 obrotów osi.
Do regulacji nale˝y u˝ywaç elementu wspoma-
gajàcego regulacj´.

Wskazówka: Po∏àczenie równoleg∏e jest mo˝liwe jedynie za
pomocà przekaêników odcinajàcych.

PE

N

L

1 0 2

Termostat uzwojenia

Puszka rozga∏´êna
(poza skrzynkà
rolety)

Kondensator

Ograniczajàcy
wy∏àcznik kraƒcowy

Wtyczki
urzàdzenia

Puszka prze∏àcznika

Sieç 230 V/50 Hz
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Stan przy dostawie/ ustawienie fabryczne
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Szybka regulacja
pozycji kraƒcowych
w pozycji
„W∏àczone“

Szybka regulacja
pozycji kraƒcowych jest
fabrycznie aktywna.

Âruba odblokowujàca
znajduje si´ w pozycji
„W∏àczone“.

Wy∏àczniki kraƒcowe 
w szybkiej regulacji
pozycji kraƒcowych nie
sà aktywne.

Szybka regulacja pozycji kraƒcowych

1. Zas∏on´ nale˝y umocowaç na wale. 
JeÊli konieczny jest obrót wa∏u nawijajàcego, to nale˝y obróciç
go w kierunku w DÓ¸.

Element wspomagajàcy regulacj´

Element 
wspomagajàcy 
regulacj´ 
13 116.3801

Wskazówka: Wy∏àczanie kraƒcowe dzia∏a tylko wtedy, gdy
silnik wmontowany jest w wale nawijajàcym.

2. Zas∏on´ przesunàç za pomocà kabla silnika w GÓR¢ do
osiàgni´cia wymaganej górnej pozycji kraƒcowej.
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3. Ârub´ odblokowujàcà przekr´ciç do pozycji „Wy∏àczone“.
U˝yç elementu wspomagajàcego regulacj´.

4. Obie pozycje kraƒcowe sà teraz zgrubnie wst´pnie ustawione.
Precyzyjnego ustawienia dokonaç za pomocà danej Êruby
nastawczej.

Monta˝ wa∏u

Przed monta˝em:

• Nap´d funkcjonuje dopiero po wbudowaniu go w wa∏
nawojowy.

• Pozycja kraƒcowa nie mo˝e byç ustawiona do ograniczenia
mechanicznego.

• Prace zwiàzane z pod∏àczeniem nale˝y przeprowadzaç
wy∏àcznie po od∏àczeniu napi´cia.

• W pobli˝u silnika rurowego nie wolno nawiercaç otworów!

• Wtyczki silnika nie wolno wsuwaç przy pod∏àczonym napi´ciu.

Monta˝ w rurze profilowej

X1 Koƒcowk´ rury od 
strony nap´du nale˝y 
wyszczerbiç 
(szerokoÊç 4 mm, 
d∏ugoÊç 6 mm)!

X2 Wsunàç nap´d 
(nie wbijaç!), tak aby 
klin usadowi∏ si´ w 
obrobionej cz´Êci.

X3 ¸àcznik (adapter) przykr´ciç Êrubami 
lub umocowaç nitami!

X4 Umocowaç zas∏on´ na wa∏ku!
JeÊli konieczny jest obrót wa∏u nawijajàcego, to nale˝y obróciç
go w kierunku w DÓ¸.

JeÊli zas∏on´ mo˝na zamocowaç tylko na przekr´conym wale
nawijajàcym, to zas∏on´ nale˝y przesunàç w kierunku do do∏u.

Tylko przy pierwszym uruchomieniu
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Pod∏àczenie i ustawienie wy∏àczników kraƒcowych
Wskazówki dotyczàce usuwania b∏´dów

Âruby nastawcze
wy∏àcznika kraƒcowego

1. Uruchomiç przycisk DÓ¸ na kablu monta˝owym, a zas∏on´
opuÊciç kawa∏ek w dó∏ z górnej pozycji kraƒcowej.

2. Ponownie uruchomiç na kablu monta˝owym przycisk GÓRA
i przytrzymaç go.
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Ustawienie górnej pozycji kraƒcowej:
(Regulacja precyzyjna i zmiana pozycji kraƒcowych)

Ustawienie dolnej pozycji kraƒcowej
(Regulacja precyzyjna i zmiana pozycji kraƒcowych)

3. Przy pomocy elementu wspomagajàcego regulacj´ nale˝y
przekr´ciç Êrub´ nastawczà wy∏àcznika kraƒcowego GÓRA w
kierunku + lub – do osiàgni´cia ostatecznej pozycji kraƒcowej.
Jeden obrót Êruby nastawczej odpowiada ok. 60° obrotowi
wa∏u nawijajàcego.

Âruby nastawcze
wy∏àcznika kraƒcowego

1. Na kablu monta˝owym uruchomiç przycisk DÓ¸ i
przytrzymaç go.
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2. Przy pomocy elementu wspomagajàcego regulacj´ nale˝y
przekr´ciç Êrub´ nastawczà wy∏àcznika kraƒcowego DÓ¸ w
kierunku + lub – do osiàgni´cia ostatecznej pozycji kraƒcowej.
Jeden obrót Êruby nastawczej odpowiada ok. 60° obrotowi
wa∏u nawijajàcego.

Dzi´ki strza∏kom wskazujàcym kierunek biegu jasno wynika
przyporzàdkowanie Êrub wy∏àcznika kraƒcowego (z ∏bem o
otworze wewn´trznym szeÊciokàtnym 4 mm) do danego kierunku
biegu.

minus (–) = krótszy bieg
plus  (+) = d∏u˝szy bieg

B∏àd Mo˝liwa przyczyna Usuwanie b∏´du

• Punkty wy∏àcznikowe po  • PierÊcieƒ wy∏àcznika kraƒcowego zosta∏ • Ustawiç pozycje kraƒcowe przy pomocy 
zakoƒczeniu szybkiej regulacji przekr´cony przed i w trakcie monta˝u Êrub nastawczych wy∏àczników kraƒcowych
znajdujà si´ daleko od  • Zamontowany nap´d zosta∏ nawini´ty bez 
pozycji kraƒcowych zas∏ony

• Wy∏àczniki kraƒcowe nie • PierÊcieƒ wy∏àcznika kraƒcowego • Poprawiç monta˝, a wy∏àczniki kraƒcowe 
wy∏àczajà nap´du w nie jest nap´dzany ustawiç przy pomocy Êrub nastawczych 
pozycjach kraƒcowych wy∏àczników kraƒcowych

• Nap´d nie reaguje • Szybka regulacja pozycji kraƒcowych jest • Dezaktywowaç szybkà regulacj´ pozycji  
nadal aktywna kraƒcowych i ustawiç pozycje kraƒcowe 

• Wy∏àczniki kraƒcowe nie sà ustawione • Ustawiç wy∏àczniki kraƒcowe

• Nap´d nie reaguje • Nieprawid∏owe pod∏àczenie • Poprawiç pod∏àczenie
• Zadzia∏a∏ termostat • Ostudziç nap´d

Usuwanie b∏´dów

Strza∏ka kierunku biegu

Strza∏ka kierunku biegu
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