•
•
•

napęd zaprojektowany do markiz kasetowych, z dociąganiem materiału
elektroniczny wyłącznik przeciążeniowy
wbudowana elektronika umożliwia równoległe połączenie dwóch lub trzech napędów Orea WT

Wskazów ki montażow e

NIE

Orea WT pasuje do tych samych
uchwytów markizowych jakie stosuje się
ze standardowymi napędami SOMFY LT

TAK

Ochrona obudowy napędu: IP44
Odpowiedni sposób prowadzenia kabla dodatkowo
zabezpiecza napęd przed ewentualnymi szkodami
wyrządzonymi przez wodę (nadmierną wilgotność)

Podłaczenia elektryczne

Wszelkie podłączenia należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu zasilania!

TRYB PROGRAMOWANIA

TRYB UŻYTKOWNIKA

bez blokady

a- niebieski
b- brązowy
c- czarny
d- żółto-zielony

e- faza zasilania (L)

Orea WT;

Sterownik lub
przełącznik inteo

f- zerowy (N)

g- uziemienie (PE)
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Napęd Orea WT może współpracować ze wszystkimi dostępnymi
sterowaniami serii inteo UNO, w układach sterowania IB lub
z odbiornikami RTS.

Do programowania napędu najwygodniej jest używać
uniwersalnego kabla montażowego, nr art. 9 013 142
Możliwe jest także programowanie napędu Orea WT z wykorzystaniem
przełącznika bez blokady kierunków (np. Centralis IB) zamontowanego na
kablu montażowym.

Programowanie –

SPRAWDZENIE KIERUNKÓW OBROTU

Sprawdzenie kierunków obrotu napędu
Sprawdzić czy wciśnięcie przycisku GÓRA powoduje podnoszenie (zwijanie) markizy.
Zmiana kierunków (tylko gdy są nieprawidłowe)
Po odłączeniu zasilania zamienić ze sobą przewody kierunkowe napędu góra/dół, tj. brązową i czarną żyłę

Programowanie –

ustawienia wg pkt. a – b – c – d - e

W trybie montażowym występuję ok. 1 sekundowe opóźnienie pomiędzy naciśnięciem klawisza na sterowniku,
a ruchem napędu. Po tym opóźnieniu można rozpoznać, czy napęd jest skonfigurowany w trybie użytkownika czy
w trybie montażowym (stanie fabrycznym)

a
b
c
d

wprowadzanie napędu do trybu programowania
uczenie kierunku góra - przytrzymać „góra” przez 3 sek.
Ustaw markizę w żądanym dolnym położeniu krańcowym
Wstępne zatwierdzenie dolnego położenia krańcowego
krótko naciśnij klawisz „góra”, następnie ponownie naciśnij
i przytrzymaj klawisz „góra” przez ok. 3 sekundy –
- dopóki markiza nie potwierdzi krótkim ruchem „góra/dół”

e

i

zatwierdzenie ustawień i wyjście z trybu programowania

Orea WT;

– jeśli brak potwierdzenia krótkim ruchem góra/dół,

należy ponownie rozpocząć procedurę wg pkt. d
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Programowanie

–

Programowanie

ustawienia wg pkt. a – b - c- d - e

–

Zakończenie trybu montażowego

Po zakończeniu konfiguracji napędu,
odłącz zasilanie,
następnie zamień kabel montażowy
lub (przełącznik bez blokady kierunków)
na docelowy przełacznik lub sterownik.

!

Po podłączeniu zasilania sprawdź czy nie kierunki napędu nie
zostały przypadkowo zamienione. W razie potrzeby zamień ze sobą
przewody kierunkowe napędu góra/dół, tj. brązową i czarną żyłę

W trybie użytkownika – po zakończeniu
procedury ustawiania a-b-c-d-e
nie występuje już opóźnienie pomiędzy
naciśnięciem klawisza, a ruchem napędu.

Programowanie

–

WPROWADZANIE NAPĘDU W STAN FABRYCZNY

Wykorzystując kabel montażowy lub (przełącznik bez blokady kierunków)
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisze góra/dół przez 8 sek.

Skasowanie ustawień potwierdzane jest dwukrotnym krótkim ruchem góra/dół po 3 i po 8 sekundach

Orea WT;
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