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1 Technikai jellemzők

Csőmotor jellemzők

2 Hatótávolság
Távirányító hatótávolsága csökkenhet különböző
környezeti tényezők,felületek miatt.

1.

1 motorra maximum 20 darab távirányító tanítható fel.

2.

áramforrás

revolution35(45)E csőmotor

Motorizált

Motorizált

redőny

revolution35(45)E

redőny

revolution35(45)E

Rugós, fali
kapcsoló

L1
L2

A használat előtt állítsa be a végállásokat.

Hálózati
feszültség
230V/50Hz
120V/60Hz

Kültér

Beltér

Működési
hullámhossz

200m
200m

35m
35m

433.92MHz

3 Motor funkciók
E:Elektronikus
Elektronikus végállás + Beépített rádióvevő + 3 pontos végállásbeálítás
beállító gomb

revolution35(45)E csőmotor

4 Társítható távirányítók
Távirányítóknál, ahol nincs program gomb, pl: RE05,
nyomja meg egyszerre a FEL és a STOP gombot ,
ami a program gomb lesz ezeknél a távirányítóknál.

RE01-1
1 csatornás távirányító

RE01-5
RE01-15
5 csatornás távirányító 15 csatornás távirányító

RE03-1
1 csatornás
időprogramos
távirányító

RE03-5
5 csatornás
időprogramos
távirányító

RE03-15
15 csatornás
időprogramos
távirányító

RE04-1
1 csatornás
távirányító

15

Re05
1 csatornás fali
távirányító

RE06
2 csatornás fali
távirányító

RE071
1 csatornás
távirányító

RE075
5 csatornás
távirányító

RE0715
15 csatornás
távirányító

RE04-5
5 csatornás
távirányító

5

RE081
1 csatornás
időprogramos
távirányító

RE085
5 csatornás
időprogramos
távirányító

RE04-9
9 csatornás
távirányító

15

RE0815
15 csatornás
időprogramos
távirányító

5

Figyelmeztetések

5

Kerülje a folyadékot

Ne ütögesse

Ne fúrja át

×

Védje folyadéktól

6 Tengely előkészítés
Ne fúrjuk át a
számlalógyűrűt

AT56-1

AT63-1

Számlaló gyűrű

AT63-2

7 Menesztő felhelyezése

Adapter felhelyezésénél szegecset
vagy facsavart használjon

8 Felfogatás

Type

9 Bekötési útmutató

A 4es és az 5ös számú vezeték az impulzus kapcsolóhoz tartozik.

4
Motoronous Motor
Asynchr
Tubular
Phase
Single
Tubular

5

17

35E-10/

230V
50Hz
Ø35
10N.m
in
17r/m

130W

1.45k

g

4min
Class

0.56A

H

IP44

1

N

MOTOR
2

L
Típus

A termékcímke alapján válassza

3

a motort az Önnél lévő hálózati feszültséghez,

5
4
1
2
3

ami lehet 230V/50Hz vagy 120V/60Hz.

AC 230V/50HZ

AC 120V/60HZ
1
2
3

Kék=Nulla

1
2
3

Barna=Fázis
Zöld/Sárga=Föld

AC 230V/50HZ

Fehér=Nulla
Fekete=Fázis
Zöld=Föld

AC 120V/60HZ
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Kék=Nulla
Barna=Fázis
Zöld/Sárga=Föld
Szürke=Kapcsoló 1
Fekete=Kapcsoló 2

Fehér=Nulla
Fekete=Fázis
Zöld=Föld
Szürke=Kapcsoló 1
Kék=Kapcsoló 2

AC 230V/50HZ

Rajzok alapján végezze a bekötést.

10 Távirányító feltanítása
Minden adat törlődik a motorból, ha új távirányítót tanít fel.
Feltanítás után, ha megnyomja a fel gombot és a redőny lefelé indul el, akkor csinálja meg fordítva a feltanítást vagy
nyomja meg a motor fején található gombot 5 másodpercig és a forgásirány megfordul.
Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

T＞10s

Bentről nézve bal
oldalról behelyezett
motornál

T＜7s

OK
Áramszünet

Áram felkapcsolva

T＜7s

Áram felkapcsolva, majd nyomjuk meg a motor fején található gombot
A motor sípol egyet és egy fel-le mozgást fog végezni. Ezt várjuk meg
utána kezdjük a programozást.

Motor
hosszan
sípol

Motor
röviden
sípol

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

Motor
röviden
sípol

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

A programozás befejeződött
Ellenőrizze a
motor forgásirányát.
Nyomja meg a FEL
gombot egyszer
Bentről nézve jobb
oldalról behelyezett
motornál

OK
A programozás befejeződött
Ellenőrizze a
motor forgásirányát.
Nyomja meg a LE
gombot egyszer

11

Végállás beállítás
Használja a távirányítót a megfelelő pozícióba való mozgatáshoz
Ha pontosabban és lassabban szeretné beállítani a végállásokat, használja a léptető funkciót.
Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben a rendszer az eredeti állapotot fogja tárolni.

Motor háromszor folyamatosan
sípol majd fel-le mozgást
végez

Motor sípol
egyszer

OK

Felső végállásbeállítás
sikeres
Motor sípol
egyszer

Végállás közelében

Áram felkapcsolva

Nyomja meg a
FEL gombot
egyszer

Nyomja meg a
FEL gombot
mégegyszer

Motor háromszor folyamatosan
sípol és egy fel-le mozgást
végez

Motor sípol
egyszer

Nyomja meg egyszer
a P2 gombot

OK

Alsó végállásbeállítás
sikeres
Nyomja meg a
LE gombot
egyszer

12

Nyomja meg a LE
gombot mégegyszer

Köztes pozícióbeállítás és törlés
M indenegyes STOP gomb megnyomása ≥ 1s, különben elvesznek az adatok.
A felső és az alsó végállás között legalább 30 cm kell legyen, hogy be tudjuk állítani a köztes pozíciót
A STOP gomb legalább 2 másodperces nyomvatartásával hívható elő a köztes pozíció..
Mindenegyes gomb megnyomása 6 másodpercen beül történjen,
különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

Motor folyamatosan
3-szor sípol és egy
fel-le mozgást
végez

Felső
végállás

Redőnyt
állítsuk a
kívánt pozícióba
Alsó
végállás

OK
A köztes pozíció
beállítása
sikerült

Redőny legyen,
a két végállás
pozíció között

Nyomjuk a STOP gombot
3-szor röviden

Motor 3-szor folyamatosan
sípol majd egy fel-le
mozgást végez

Köztes
pozíció

OK

< 15 s

A köztes pozíció
törlés
sikerült

Nyomja meg a
STOP gombot
2 másodpercig

Motor a köztes
pozícióba viszi
a redőnyt

Nyomja meg a STOP
gombot 4-szer röviden

13 Távirányító hozzáadása
20 csatorna feltanítása esetén a következő csatorna feltanítása a 20. csatornát löki ki.
Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot
fogja tárolni a rendszer.

Motor
röviden
sípol

A

Motor
röviden
sípol

A

Motor
folyamatosan
hármat
sípol

B

OK
Hozzáadás
befejeződött

b

b
a

a

Áram
felkapcsolva

Nyomja meg az A
távirányítón a P2
gombot egyszer

Nyomja meg az A
távirányítón a P2
gombot egyszer

Nyomja meg a B
távirányítón a P2
gombot egyszer

14 Végállások törlése
Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja a
rendszer tárolni.

Motor
röviden
sípol

Motor
folyamatosan
hármat
sípol

Motor
röviden
sípol

OK
Végállások törlődtek
(beleértve a köztes pozíció is)

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

Áram
felkapcsolva

Nyomja meg a LE
gombot egyszer

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

15 Távirányító törlése
Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen, különben az eredeti állapotot fogja
tárolni a rendszer.

Motor
folyamatosan
háromszor
sípol

Motor
röviden
sípol

Motor
röviden
sípol

OK
Távirányító
törlődött

b

b

a
Áram
felkapcsolva

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

Nyomja meg a STOP
gombot egyszer

a

Nyomja meg a P2
gombot egyszer

16 Léptető és billenő funkció beállítás
A művelet újbóli elvégzésével töröljük a léptető funkciót.
Minden egyes gomb megnyomása 6 másodpercen belül történjen,
különben az eredeti állapotot fogja tárolni a rendszer.

Motor
röviden
sípol

Motor
röviden
sípol

Motor
folyamatosan
röviden
sípol

OK

Léptető &
Billenő funkció
vagy

Léptető és billenő
funkció beállítás
befejeződött

Áram
felkapcsolva

Nyomjuk meg a P2
gombot egyszer

Nyomjuk meg a FEL
gombot egyszer

Nyomjuk meg a LE
gombot egyszer

Nyomja röviden a FEL vagy LE gombot , a motor lassan lépked.
Ha 2 másodpercnél hosszabban nyomja a gombokat a
redőny folyamatosan megy.

17 Impulzus kapcsoló
Motor mozgások: fel, stop, le stop, majd ezek ismétlődése.
A kapcsoló használhatatlan, ha nincs a motorra rákötve.

Nyomja meg mégegyszer a
a kapcsolót, a motor megáll

Nyomja meg a kapcsolót
a motor elindul felfelé

Ha mégegyszer megnyomja,
elindul a redőny lefelé

18 Programozó gomb funkciói
Belépés programozás módba

Nyomja < 1s

OK
Áram felkapcsolva

Nyomja meg a motor fején lévő
gombot egyszer

Sikeresen belépett a programozás módba
7 másodpercen belül kezdje el a programozást.

Forgásirány megfordítása

Motor háromszor
sípol majd forog egyet
előre és hátra

Áram felkapcsolva

Nyomja a motor fején található
program gombot 5 másodpercig

OK
Sikeres
forgásirányváltás

A következő megnyomásra
megáll a motor

√

√

√

√

FT35(45)E/B

FT35(45)E/C

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

FT35(45)ED

FT35(45)ED/A

FT35(45)ED/B

FT35(45)ED/C

FT35(45)ED/D

FT35(45)ED/E

végállás

Beépített
rádióvevő

√

√

FT35(45)E/A

Funkció Elektronikus

√

√

Beépített
Rádióvevő

FT35(45)E

végállás

Function Elektronikus

19 Funkció lista

√

√

√

√

√

√

Köztes
pozíció

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Akadályérzékelés
Léptető és
billenő funkció és megállító funkció

√

√

√

√

Akadályérzékelő
Köztes
Léptető és
Pozíció BillenőFunkció és megállító funkció

√

√

Akadályérzékelő és
visszapörgető funkció

√

√

Akadályérzékelő és
visszapörgető funkció

√

√

Akadályérzéklő és félig
visszapörgető funkció

√

√

Impulzus kapcsoló
rákötési lehetőség

√

√

√

Impulzus kapcsoló
rákötési lehetőség

