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Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Aquero mo˝e byç u˝ywany tylko do sterowania markiz i instalacji
˝aluzjowych.
Przy∏àczanie urzàdzeƒ innych producentów wolno przeprowadzaç
tylko po konsultacji z bran˝owcami.
Monta˝

Opad mierzony jest przez powierzchnie czujników w odst´pach
czasowych i porównywany z wst´pnie ustawionà wartoÊcià.
Aquero reaguje na deszcz i Ênieg.
Próg zadzia∏ania dla czujnika Aquero zosta∏ wst´pnie ustawiony
fabrycznie.
Gdy wartoÊç zostanie przekroczona, opuszcza si´ markiza lub
˝aluzja.
Poprzez bezpotencja∏owy zestyk prze∏àczny mogà byç sterowane
odpowiednie przyrzàdy sterownicze (np. AeroTec).

Cokó∏ Êcienny

Przewód ∏àczàcy

b

Wy∏àczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej

Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa!
Prosimy stosowaç si´ do nast´pujàcych instrukcji.

Uwaga!

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.
• Wszystkie prace zwiàzane z instalacjà musi
wykonaç specjalista-elektryk.
• Specjalista ten musi posiadaç odpowiednie
kwalifikacje.
• Sprawdzaç regularnie, czy instalacja nie wykazuje
zu˝ycia lub uszkodzeƒ.
• Nigdy nie instalowaç ani nie uruchamiaç
uszkodzonych produktów.
• Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci
zamiennych elero.
• W przypadku niedozwolonego otworzenia sprz´tu,
nieodpowiedniego u˝ycia, nieprawid∏owej
instalacji lub nieprawid∏owej obs∏ugi istnieje
niebezpieczeƒstwo wystàpienia szkód na zdrowiu
i materialnych.
• Je˝eli instalacja jest sterowana przez jeden lub
kilka przyrzàdów, obszar jej przesuwania si´ musi
byç widoczny.
• Nale˝y uwa˝aç, aby osoby nie przebywa∏y w
obszarze przesuwania si´ instalacji.
• Przed rozpocz´ciem prac w obr´bie urzàdzenia
(konserwacja, mycie okien) nale˝y od∏àczyç je od
zasilania.
• Nale˝y uwa˝aç, aby dzieci nie zbli˝a∏y si´ do
elementów sterowania.
• Sprz´t zawiera ma∏e elementy, które mog∏yby
zostaç po∏kni´te.
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Przestrzeganie instrukcji obs∏ugi jest podstawowym warunkiem
bezpiecznej eksploatacji czujnika Aquero i uzyskania ró˝nych
w∏aÊciwoÊci produktu i parametrów. Za szkody na zdrowiu osób i
wypadki Êmiertelne oraz szkody materialne i majàtkowe, powsta∏e
wskutek nieprzestrzegania instrukcji obs∏ugi, spó∏ka elero GmbH
nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci cywilnej. OdpowiedzialnoÊç
cywilna za wady fizyczne rzeczy jest w takich przypadkach
wykluczona.

P∏ytka zasilacza
sieciowego

Obudowa

Czujnik
deszczu
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Informacje ogólne

Wskazówka: Aquero nale˝y zamontowaç w pobli˝u instalacji, która
ma znajdowaç si´ pod os∏onà.
Nale˝y zwróciç uwag´, aby powierzchnia sensorów
by∏a z góry dost´pna dla padajàcego deszczu.
Powierzchnia sensorów powinna byç ustawiona pod
kàtem ok. 45° do kierunku deszczu.

Pokrywka p∏ytki
sieciowej

Element
przegubowy

1. Zdjàç pokrywk´ p∏ytki sieciowej z coko∏u Êciennego.
2. Ostro˝nie wyciàgnàç p∏ytk´ sieciowà z coko∏u Êciennego.
3. Zamocowaç cokó∏ Êcienny przy pomocy do∏àczonych Êrub i
ko∏ków w po˝àdanej pozycji monta˝owej.

Monta˝ oraz dane techniczne

Dopuszczalna pozycja monta˝owa

Dane techniczne

Monta˝ na Êcianie w
pozycji poziomej

Stopieƒ ochrony:

IP 44 (po prawid∏owo wykonanego
monta˝u)

Napi´cie zasilajàce:

120 V–230 V, 50–60 Hz

Pobierana moc:

0,5–5 W

WyjÊcie:

1 bezpotencja∏owy zestyk prze∏àczny
5 A/250 V

Temperatura otoczenia:

– 20 °C do + 50 °C

Wymiary:

300 x 170 x 65 mm

Ci´˝ar:

0,42 kg

4. Wy∏àczyç napi´cie sieci.
5. Pod∏àczyç Aquero zgodnie z kolorami przewodów.

Konserwacja

NO

C

NC

Aquero musi byç swobodnie dost´pny i nie mo˝e byç poroÊni´ty.
Aquero nie wymaga konserwacji, jednak jego powierzchni´
sensorów nale˝y od czasu do czasu wyczyÊciç wilgotnà szmatkà
bez Êrodka czyszczàcego.

Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa!

Sygnalizowanie deszczu

Prosimy stosowaç si´ do nast´pujàcych instrukcji.
Niebezpieczeƒstwo zranienia przez oparzenie!

Uwaga!

PE

L

Zasilacz
sieciowy
Aquero

N

Sieç 100... 240V AC Alarm
50/60Hz
deszczowy

Listwa zasilajàca / napi´cie zasilajàce
P∏ytka czujnika

PE
L
N

• Powierzchnia czujników mo˝e si´ nagrzaç do
temperatury 60 °C.
Sieç
230V/50Hz

• Powierzchni czujników nale˝y dotykaç tylko z
zachowaniem du˝ej ostro˝noÊci.

6. Ostro˝nie wsunàç p∏ytk´ zasilacza sieciowego z powrotem w
cokó∏ Êcienny.
Nale˝y zwróciç uwag´, aby p∏ytka znalaz∏a si´ w szynie
prowadzàcej.

• Sprawdziç funkcjonowanie Aquero poprzez
nawil˝enie powierzchni czujników wodà.

7. Ponownie na∏o˝yç pokrywk´ p∏ytki zasilacza sieciowego na
cokó∏ Êcienny i po∏àczyç jà Êrubami.
8. Ponownie w∏àczyç napi´cie sieci.
Aquero jest gotowy po 2 minuty.

Usuwanie b∏´dów

Ob∏o˝enie zacisków w urzàdzeniu jest nast´pujàce:
L
N
PE
C
NO

Sieç
Sieç
Przewód ochronny
Alarm deszczowy
Alarm deszczowy

B∏àd
Markiza nie
chowa si´
podczas deszczu

Przyczyna

Usuwanie b∏´du

Aquero jest zabrudzony OczyÊciç Aquero
Aquero jest
nieprawid∏owo
zamontowany

Przyk∏ad po∏àczenia
M
1Z

Prawid∏owo
zamontowaç
Aquero
Q patrz:
dopuszczalna
pozycja
monta˝owa
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AeroTec
Czujnik
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Aquero

elero
sp.
20z o.o.
ul. Domaga∏y 1
30-841 Kraków
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tel. (12) 653-53-28
fax (12) 653-53-30
elero@elero.pl
www.elero.pl
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elero GmbH
Antriebstechnik

Linsenhofer Straße 59–63
D-72660 Beuren
Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212

info@elero.de
www.elero.com

Zastrzega si´ dokonanie zmian technicznych
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