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LT 50 CSI - CMO - NHK
LT 60 CSI - CMO - NHK
dla markiz
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PL Instrukcja obslugi

Firma SOMFY niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami i
innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja zgodności jest
dostępna pod adresem www.somfy.com/ce. Obiekty graficzne nie są elementem
wiążącym umowy.

Instrukcja montażu
NapędyLT 50 CSI i LT 60 CSI są przeznaczone do napędzania rolet i markiz. Są
wyposażone w system awaryjnego otwierania i zamykania rolet i markiz w przypadku
braku zasilania elektrycznego. R: oleta lub markiza może być ręcznie otwierana lub
zamykana za pomocą specjalnej, zintegrowanej korby.
Górne i dolne położenia krańcowe można regulować za pomocą prz-ycisków.
Przyciski znajdują się pod obudową zabezpieczającą, która zapewnia szczelne
zamknięcie głowicy napędu w przypadku montażu na zewnątrz, z przyciskami
skierowanymi do góry.

1. Bezpieczeństwo
1.1 Informacjeogólne
Ten produkt Somfy musi być instalowany przez specjalistę z zakresu urządzeń
mechanicznych i automatyki w budynkach miesz- kalnych, dla którego jest
przeznaczona ta instrukcja.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tego produktu z
wyposażeniem dodatkowym i akcesoriami używanymi do instalacji.
W niniejszej instrukcji jest opisany sposób montażu, uruchomienia i
użytkowania/obsługi tego produktu.
Instalator musi ponadtostosować się do norm i przepisówobowiązujących w kraju, w
którym jest wykonywany montaż, oraz przekazać klientom informacje dotyczące
warunków użytkowania i konserwacji produktu.
Używanie produktu poza zakresemzastosowania określonym przez Somfy jest
niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek
figurujących w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz
utratę gwarancji Somfy.

1.2 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1) Nigdy nie zanurzać napędu w płynach!
2) Unikać uderzania w napęd!
3) Uważać, aby nie upuścić napędu!
4) Nigdy nie wiercić otworów wnapędzie!
5) Zawsze wykonać pętlę na przewodzie
zasilającym, aby zapobiec przedostaniu się
wody do napędu.
► Patrz rysunek A
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1.3 Specjalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Do sterowania używać przełącznikówz podtrzymaniem lub bez podtrzymania.
- Nigdy nie podłączać dwóch elementów sterujących do jednego napędu.
- Nigdy nie podłączać dwóch napędów do jednego elementu sterującego.
- Nie stosować sterowników (przełączników) stosowanych do oświetlenia.

1.4 Warunki użytkowania
- Sprawdzić, czy napęd jest dostarc zony z osłoną zabezpieczającą oraz opcjonalnie
z przyrządem do regulacji wyłączników krańcowych.
Używać korby awaryjnej połączonej z łącznikiem do ręcznego awaryjnego
sterowania zamocowanym w głowicy za pomocą sworznia kwadratowego 6 mm lub
sworznia sześciokątnego 7 mm (akcesoria dodatkowe nie znajdują się w
standardowej dostawie.

2. Dane techniczne
- Dane technic zne zamieszczone są poniższej tabeli.

PL

LT 50/60
CSI - NHK

LT 50/60
CMO

Napięcie
zasilania

230 V 50 Hz

120 V 60 Hz

Temperatura
pracy

- 20 °C à
+ 70 °C

- 4 °F à +
158 °F

Stopień
ochrony

IP 44

IP 44

Maksymalna
ilość
podłączonych
elementów
sterujących

1

1

Maksymalna
ilość
podłączonych
czujników

0

0

3. Montaż

B

3.1 Przygotowanienapędu
- Zamontować adapter (1) i zabi erak (2) na napędzie.
- Zmierzyć długość (L1) między wewnętrzną
krawędzią głowicy napędu a końcówką zabieraka.
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► Patrz rysunek B
3.2 Przygotowanie rury nawojowej
- Przyciąć rurę nawojową na żądaną długość.
- Wyrównać krawędzie rury nawojowej i usunąć
opiłki.
- W przypadku gładkich rur nawojowych ustawić
wykonane wycięcie na adapterze.
► Patrz rysunek C
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LT 50 4 mm
CSI
(0,16 cala)

28 mm
(1,10 cala)

LT 60 8 mm
CSI
(0,31 cala)

35 mm
(1,38 cala)
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Ø > 47

3.3 Połączenie napędu z rurą nawojową

D

- Wsunąć napęd do rury nawojowej.
- W przypadku gładkich rur nawo jowych ustawić
wykonane wycięcie na adapterze.
- Przymocować rurę nawojową do zabieraka za
pomocą 4 śrub Ø 5 mm lub 4 stalowych nitów
Ø 4,8 mm umieszczonych:
- co najmniej 5 mm od zewnętrznej końcówki
zabieraka:L1 - 5 i
- maksymalnie 15 mm od zewnętrznej końcówki
zabieraka.
Przypomnienie: Śruby lub nity nie mogą być przymocowane
do napędu, lecz tylko do zabieraka.
► Patrz rysunek D
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3.4 Mocowanie przyrządu pomocniczego
do regulacji położeń krańcowych (opcja)

Napęd może być opcjonalnie
wyposażony w dwa przyrządy
pomocnicze do regulacji położeń
krańcowych. Przyrządy te mogą być
używane do regulacji położeń krańcowych,
gdy utrudniony jest dostęp do przycisków
regulacyjnych.
- Zdjąć obudowę zabezpieczającą.
- Zamocować przyrząd pomocniczy na głowicy
napędu.
Uwaga! Obudowa zabezpieczająca przyciski
regulacyjne musi być zdjęta podczas używania
przyrządu pomocniczego.
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► Patrz rysunek E

3.5 Montaż korby awaryjnej
Włożyć łącznik korby do ręcznego awaryjnego
sterowania do głowicy napędu.
-

► Patrz rysunek F
3.6 Montaż rury nawojowej z
napędem

G

rurę nawojową z napędem w
uchwycie montażowym kapsla rury.
- Zamontować
rurę nawojową z napędem w
uchwycie montażowym napędu.
- Zamontować

► Patrz rysunek G

3.7 Okablowanie

- Odłączyć zasilanie.
- Podłączyć napęd, zgodnie ze wskazówkami

230 V

120 V

Przewód

1 Niebieski

Biały

Neutralny

2 Brązowy

Czarny

Faza

3 Czarny

Czerwony Faza

4 Zielono-żółty Zielony

Uziemienie

► Patrz rysunek H
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4 x 0,75 mm2

znajdującymi się w poniższej tabeli:
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P

230 V - 50 Hz
3 x 1,5 mm 2

120 V - 60 Hz

4. Uruchomienie
4.1 Kontrola kierunku obrotu

I

- Zdjąć obudowę zabezpieczającą.
- Wcisnąć jednocześnie przyciski

biały i żółty, aby uruchomić regulację
położeń krańcowych.
- Podłączyć zasilanie.
- Nacisnąć
na przycisk „Góra”
elementu sterującego (przełącznika):
a) Jeśli roleta lub markiza podnosi się,
okablowanie jest prawidłowe: należy
przejść do punktu „Ustawianie
położeń krańcowych”.
b) Jeśli roleta lub markiza opuszcza
się, okablowanie jest nieprawidłowe:
należy przejść do następnego etapu
- Odłączyć zasilanie.
- Zamienić
miejscami
przewody
brązowy i czarny podłączone do
elementu sterującego.
- Ponownie
włączyć
zasilanie
sieciowe.
- Wcisnąć
przycisk „Góra” na
elemencie sterującym, aby sprawdzić
czy roleta lub markiza podnosi się.

a)

b)

► Patrz rysunek I
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4.2 Ustawianie położeń
krańcowych za pomocą
przełącznika bez podtrzymania
4.2.1 Dolne położenie krańcowe

J

- Opuścić

roletę lub markizę do
wybranego
dolnego
położenia
poprzez wciśnięcie przycisku „Dół”
na elemencie sterującym.
- Zwolnić przycisk „Dół”, gdy roleta
lub markiza osiągnie wybrane, dolne
położenie.
- Patrząc od strony głowicy napędu:
c) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z prawej strony głowicy
to należy wcisnąć żółty przycisk,
aby odblokować ją: dolne położenie
krańcowe jest ustawione.
d) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z lewej strony głowicy
to należy wcisnąć biały przycisk,
aby odblokować ją: dolne położenie
krańcowe jest ustawione.

a)

b)

► Patrz rysunek J

4.2.2
Górne
krańcowe

położenie

K

- Podnieść roletę lub markizę do

wybranego
górnego
położenia
poprzez wciśnięcie przycisku „Góra”
na elemencie sterującym.
- Zwolnić przycisk „Góra”, gdy roleta
lub markiza osiągnie wybrane, górne
położenie.
- Patrząc od strony głowicy napędu:
e) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z prawej strony głowicy
to należy wcisnąć biały przycisk,
aby odblokować ją: górne położenie
krańcowe jest ustawione.
f) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z lewej strony głowicy
to należy wcisnąć żółty przycisk,
aby odblokować ją: górne położenie
krańcowe jest ustawione.

► Patrz rysunek K

a)

b)

4.3 Ustawianie położeń
krańcowych za pomocą
przełącznika z podtrzymaniem

J

4.3.1 Dolne położenie krańcowe
- Opuścić

roletę lub markizę do
wybranego
dolnego
położenia
poprzez wciśnięcie przycisku „Dół”
na elemencie sterującym.
- Wcisnąć przycisk „STOP”, gdy
roleta lub markiza osiągnie wybrane,
dolne położenie.
- Ustawić położenie za pomocą przycisków Góra/Dół.
- Patrząc od strony głowicy napędu:
g) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z prawej strony głowicy
to należy wcisnąć żółty przycisk,
aby odblokować ją: dolne położenie
krańcowe jest ustawione.
h) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z lewej strony głowicy
to należy wcisnąć biały przycisk,
aby odblokować ją: dolne położenie
krańcowe jest ustawione.

a)

b)

► Patrz rysunek J

4.3.2
Górne
krańcowe

położenie

K

- Podnieść roletę lub markizę do

wybranego
położenia
górnego
poprzez wciśnięcie przycisku „Góra”
na elemencie sterującym.
- Wcisnąć przycisk “STOP”, gdy
roleta lub markiza osiągnie wybrane,
górne położenie.
- Ustawić położenie za pomocą przycisków Góra/Dół.
- Patrząc od strony głowicy napędu:
i) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z prawej strony głowicy
to należy wcisnąć biały przycisk,
aby odblokować ją: górne położenie
krańcowe jest ustawione.
j) Jeśli roleta lub markiza zostaje
opuszczona z lewej strony głowicy
to należy wcisnąć żółty przycisk,
aby odblokować ją: górne położenie
krańcowe jest ustawione.

► Patrz rysunek K

a)

b)

4.4 Kontrola ustawień
górnego i
dolnego położenia krańcowego za
pomocą elementu sterującego.
- Sprawdzić ustawienie

4.5 Zakładanie obudowy
zabezpieczającej

- Jeśli napęd jest stosowany na

zewnątrz w markizie z przyciskami
ustawionymi do góry i bez przyrządu
pomocniczego
do
ustawiania
położeń krańcowych, to obudowa
zabezpieczająca
powinna
być
zamontowana.
-W
przypadku
wszystkich
pozostałych ustawień, np. z przyciskami skierowanymi do dołu lub z
zastosowaniem przyrządu pomocniczego, obudowa zabezpieczająca nie
powinna być montowana.

L

► Patrz rysunek L

5. Użytkowanie

5.1 Sposób użycia elementu
sterującego

- Wcisnąć

przycisk “Góra”,
podnieść roletę lub markizę.
- Wcisnąć
przycisk “Dół”,
opuścić roletę lub markizę.

aby
aby

5.2. Sposób użycia korby
awaryjnej
Uwaga! Nigdy nie wolno stosować
sterowania elektrycznego do rolety
lub markizy za pomocą elementu
sterującego, gdy używana jest korba
ręcznego awaryjnego sterowania!
- Odłączyć zasilanie.
- Podłączyć korbę ręcznego awaryjnego sterowania Somfy do ośki z
uchem.
- Obracać korbę w celu podniesienia
lub opuszczenia rolety lub markizy.

► Rysunek M

M

Adres Somfy Polska
Polska
Somfy Sp. z o.o.
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