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Rys. 4 Sterowanie dwoma grupami zas³on z wykorzystaniem centrali grupowej D2

Po wyjêciu urz¹dzenia z opakowania nale¿y sprawdziæ czy nie ma ono
¿adnych widocznych uszkodzeñ, powsta³ych np. w transporcie. Jeœli
takie uszkodzenia wystêpuj¹, nale¿y niezw³ocznie poinformowaæ o tym
dostawcê, a urz¹dzenia nie wolno instalowaæ.
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Sterownik DZU nale¿y zasilaæ napiêciem 230V~, 50Hz. Dlatego jego
instalacja powinna byæ dokonywana wy³¹cznie przez osoby z
uprawnieniami elektrycznymi wg za³¹czonego schematu elektrycznego
zgodnie ze wszelkimi obowi¹zuj¹cymi przepisami.
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Przed u¿yciem nale¿y dok³adnie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.
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mo¿liwoœæ pod³¹czenia wy³¹cznika centralnego i wy³¹cznika
indywidualnego (lokalnego);
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Sterownik DZU s³uzy do sterownia jednym si³ownikiem w systemie
centralnego sterownia napêdami zas³on zwijanych tj. rolet, krat i bram
rolowanych, markiz itp.

Funkcje sterowników DZU :
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Opis funkcji

wy³¹cznik
indywidualny

mo¿liwoœæ obs³ugi jednego napêdu wieloma wy³¹cznikami;
mo¿liwoœæ równoleg³ego ³¹czenia wielu napêdów i obs³ugi ich jednym
wy³¹cznikiem centralnym;

Rys. 5 DZU z impulsowym wy³¹cznikiem jednobiegunowym

mo¿liwoœæ wyboru trybu pracy: ,,wy³¹cznik jednobiegunowy’’, ,,bez
podtrzymania’’, ,,z podtrzymaniem’’ lub ,,¿aluzjowy” ;
zabezpieczenie przed przepiêciem oraz jednoczesnym w³¹czeniem
przeciwstawnych biegunów.

Instalacja sterownika
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zworka ustawiona na tryb pracy
z wy³¹cznikiem jednobiegunowym

Przed przyst¹pieniem do instalacji nale¿y zapoznaæ siê z za³¹czonym
schematem.
Sterownik nie wymaga okresowej konserwacji i przegl¹dów.
1. Wy³¹czyæ zasilanie.
2. Sterownik pod³¹czyæ wg za³¹czonego schematu.

UWAGA!
Nale¿y przestrzegaæ lokalnych przepisów dotycz¹cych uziemienia
i œrodków ochronnych.
Nale¿y stosowaæ przewody w podwójnej izolacji o nastêpuj¹cych
przekrojach:
- 1,5 - 2,5 mm 2 do pod³¹czenia zasilania;
- 0,75 - 1,5 mm2 do pod³¹czenia si³ownika;
- 0,75 mm 2 do pod³¹czenia wy³¹czników lokalnych i grupowych.
WA¯NE!
nie wolno dopuœciæ do zwarcia miêdzy przewodami kierunkowymi
napêdu a przewodem neutralnym, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do
uszkodzenia przeka¿ników urzadzenia!
nie wolno pod³¹czaæ przewodów zasilaj¹cych 230V do zacisków
przeznaczonych do pod³¹czenia wy³¹cznika!

Pod³¹czenie jednobiegunowego wy³¹cznika impulsowego (dzwonkowego)
Zamiast wy³¹czników dwubiegunowych do DZU mo¿na pod³¹czyæ równie¿
jednobiegunowe wy³¹czniki impulsowe (tzw. dzwonkowe) pod warunkiem, ¿e
DZU nie bêdzie wchodziæ w sk³ad ¿adnej grupy (rys.5). DZU z pod³¹czonym
jednobiegunowym wy³¹cznikiem impulsowym dzia³a wy³¹cznie z podtrzymaniem.

UWAGA!
Do DZU nie mo¿na pod³¹czaæ jednobiegunowego wy³¹cznika z podtrzymaniem!
W sterowniku DZU nale¿y aktywowaæ tryb ,,wy³¹cznik jednobiegunowy’’
zak³adaj¹c zworkê na odpowiednie piny (rys.1 oznaczenie 1).

Obs³uga sterownika w trybie pracy ,,z podtrzymaniem”

nie wolno pod³¹czaæ wy³¹cznika bezpoœrednio do napêdu, równolegle
do sterownika!
3. W³o¿yæ zworkê na piny odpowiadaj¹ce wymaganemy trybowi pracy
4. Zamontowaæ sterownik np.: w puszce podtynkowej pod wy³¹cznikiem
indywidualnym. W przypadku monta¿u na wolnym powietrzu nale¿y
podj¹æ dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia sterownika przed
dostêpem py³u i wilgoci (zaleca siê umieszczenie sterownika w puszce
PCV IP65)
5. W³¹czyæ zasilanie.

UWAGA!
Do sterowania grupowego i indywidualnego (lokalnego) nale¿y
u¿ywaæ wy³¹czników bez podtrzymania (astabilnych). Do
sterowania centralnego, poza wy³¹cznikiem bez podtrzymania,
mo¿na równie¿ stosowaæ wy³¹czniki z czasowym podtrzymaniem
sygna³u (np. zegary steruj¹ce).

Sprawdzic czy kierunek obrotów silnika odpowiada przyciskom podnoszenia
i opuszczania rolety. Jeœli nie ma zgodnoœci, nale¿y zamieniæ ze sob¹
przewody kierunkowe.

jeœli zas³ona podnosi siê, nale¿y nacisn¹æ klawisz opuszczania
jeœli zas³ona opuszcza siê, nale¿y nacisn¹æ klawisz podnoszenia.
Zas³onê mo¿na ponownie podnieœæ lub opuœciæ, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
DZU ma ok. 2-sekundowe opóŸnienie pomiêdzy prze³¹czaniem kierunków
obrotu si³ownika.
Aby od razu zmieniæ kierunek poruszania siê zas³ony nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ponad 2 sek. klawisz przeciwstawny, tzn.:

UWAGA!
Je¿eli ca³kowita moc si³owników w zasilanej grupie przekracza
1,5kW, nale¿y j¹ rozbiæ na grupy o mocy ca³kowitej 1- 1,5kW,
zasilaj¹c ka¿d¹ grupê oddzielnie, równie¿ z ró¿nych faz 3-fazowej
sieci.
Wybór trybu pracy
UWAGA!
Tryb pracy jest wybierany poprzez umieszczenie zworki na
odpowiednich pinach. Zworkê nale¿y przek³adaæ przy wy³¹czonym
zasilaniu, w przeciwnym wypadku nowy tryb pracy nie mo¿e byæ
ustawiony!
W zale¿noœci od po³o¿enia zworki urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w nastêpuj¹cych trybach:

1. wy³¹cznik jednobiegunowy - sterownik dzia³a krok po kroku w trybie
GÓRA-STOP-DÓ£-STOP (rys. 1 oznaczenie 1)
2. bez podtrzymania - sygna³ trwa tak d³ugo, jak d³ugo naciskany jest
klawisz wy³¹cznika (rys. 1 oznaczenie 2)
3. z podtrzymaniem - po naciœniêciu klawisza wy³¹cznika sygna³ jest
podtrzymywany przez DZU przez 90 sek. (rys. 1 oznaczenie 3)
4. ¿aluzjowy - ustawianie k¹ta pochylenia lamelek ¿aluzji oraz
podnoszenie i opuszczanie ca³ej ¿aluzji (rys. 1 oznaczenie 4)
Rys. 1

jeœli zas³ona podnosi siê, nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok.
2 sek. klawisz opuszczania - zas³ona zatrzyma siê, po czym zacznie
siê opuszczaæ
jeœli zas³ona opuszcza siê, nale¿y nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok.
2 sek. klawisz podnoszenia - zas³ona zatrzyma siê po czym zacznie
siê podnosiæ.

WA¯NE!
Przy zastosowaniu do sterowania centralnego wy³¹czników/sterowników
z czasowym podtrzymaniem sygna³u, pierwsze naciœniêcie
przeciwstawnego klawisza na tym sterowniku mo¿e jedynie zatrzymaæ
podawanie sygna³u przez ten sterownik, co nie spowoduje zatrzymania
zas³on. Dopiero kolejne naciœniêcie tego samego klawisza zatrzyma ruch
zas³ony. Jesli podtrzymanie sterownika bêdzie d³u¿sze ni¿ 2 sek. zas³ona
po tym czasie ruszy w przeciwn¹ stronê.
Obs³uga sterownika w trybie ,,¿aluzjowym’’
Krótkotrwa³e naciœniêcie klawisza wy³¹cznika (do 2 sek.) pozwala na
dok³adne, skokowe ustawienie pozycji zas³ony lub k¹ta nachylenia
lamelek ¿aluzji. Naciœniêcie i przytrzymanie (powy¿ej 2 sek.) przycisku
GÓRA lub DÓ£ powoduje podniesienie lub odpowiednio opuszczenie
¿aluzji. Pozosta³a obs³uga - patrz ,,obs³uga sterownika w trybie z podtrzymaniem”
.

Dane techniczne
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Po naciœniêciu klawisza podnoszenia lub opuszczania zas³ona odpowiednio
podniesie siê lub opuœci. Aby zatrzymaæ zas³onê nale¿y krótko nacisn¹æ
klawisz przeciwstawny, tzn.:
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Napiêcie zasilania
Pr¹d (obci¹¿enie pr¹dowe)
Napiêcie sterowania
Liczba obs³ugiwanych si³owników
Czas trwania impulsu:
- tryb ,,bez podtrzymania’’
- tryb ,,z podtrzymaniem’’
OpóŸnienie miêdzy zmian¹ kierunku
obrotów si³ownika
Zakres dopuszczalnych temperatur pracy
Wymiary

230V~, 50Hz
5A (cos = 1), 2A (cos = 0,6)
230V~
1
czas przytrzymania przycisku wy³¹cznika
90 sek. lub zaprogramowany
2 sek.
od -20 do +45 C
44 x 44 x 25 mm
(mo¿liwoœæ monta¿u w puszce 60mm x 100mm)

