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Nap´d do markiz SunTop

Monta˝

Instrukcj´ nale˝y zachowaç!
Po wmontowaniu nap´du rurowego niniejszà instrukcj´
monta˝u nale˝y umocowaç na kablu do póêniejszego
wykorzystania przez elektryka.

Prosimy przestrzegaç nast´pujàcych zasad
monta˝u!

Funkcje urzàdzenia:

Uwaga!

• Uruchamianie nap´du za pomocà kabla monta˝owego

Stan dostawy (tryb uruchamiania)
• Ustawianie pozycji kraƒcowych
Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa!
Prosimy stosowaç si´ do nast´pujàcych
instrukcji.
Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.
Uwaga! Pod∏àczenia do sieci 230V mo˝e dokonaç jedynie
elektryk z uprawnieniami SEP.
Urzàdzenie (rolety) nale˝y regularnie sprawdzaç pod
kàtem zu˝ycia i mo˝liwych uszkodzeƒ.
Podczas przy∏àczania nale˝y przestrzegaç zarówno
przepisów miejscowego zak∏adu energetycznego jak i
przepisów dotyczàcych u˝ytkowania w wilgotnych
pomieszczeniach zgodnie z VDE 0100.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci
zamiennych elero.
˚adnym osobom nie wolno przebywaç w pobli˝u
urzàdzenia a˝ do jego zatrzymania.
Przed rozpocz´ciem prac w obr´bie urzàdzenia
(konserwacja, mycie okien) nale˝y od∏àczyç je od
zasilania.

•
•
•
•

Nap´d funkcjonuje dopiero po wbudowaniu go w wa∏ nawojowy.
Pod∏àczenia nale˝y dokonywaç przy od∏àczonym napi´ciu.
Poszycie musi byç zamocowane na wale do nawijania.
Rurka profilowana musi byç w odpowiednim odst´pie od rurki
nap´dzanej.
• Nale˝y zwróciç uwag´ na odpowiedni luz na osi (1–2 mm)

Wyjmowanie wtyczki urzàdzenia

XA Nap´d wraz z odpowiednim
adapterem i pierÊcieniem
zabierakowym wy∏àcznika
kraƒcowego wsunàç do rury profilowej.

– Przed zainstalowaniem nap´du nale˝y usunàç
wszystkie zb´dne przewody i urzàdzenia, które nie
sà wymagane do jego pracy.
– Podczas instalacji i eksploatacji urzàdzenia oraz
prac przy nim musi istnieç mo˝liwoÊç od∏àczenia
wszystkich biegunów od sieci (wtyk typu
Hirschmann i z∏àcze typu Hirschmann lub
dwubiegunowy wy∏àcznik z min. 3 mm otworami
stykowymi albo wy∏àcznikami g∏ównymi
roz∏àczajàcymi wszystkie bieguny).
– Je˝eli nap´d jest sterowany za pomocà wy∏àcznika
z ustawieniem wst´pnym WY¸ÑCZONE (bez podtrzymania), przycisk nale˝y umieÊciç na wysokoÊci
pow. 1,50 m i oddzieliç go od cz´Êci ruchomych.
Zakres ruchu urzàdzenia musi byç widoczny w
trakcie pracy.
– Ruchome cz´Êci w nap´dzie, usytuowane poni˝ej
2,5 m, nale˝y zabezpieczyç.
– Wyznaczony moment obrotowy i czas eksploatacji
muszà zostaç dostosowane do wymogów
produktu uruchamianego za pomocà nap´du.
– Prosimy zwróciç uwag´ na dane techniczne na
tabliczce identyfikacyjnej.
– Prosimy zwróciç uwag´ na to, ˝e w przypadku tego
nap´du (nap´d typu M) najmniejsza wewn´trzna
Êrednica rury wynosi 46 mm.
– Nap´d nale˝y zamontowaç tak, ˝eby nie by∏
wystawiony na dzia∏anie deszczu.
– Nap´du nie wolno montowaç ani w otoczeniu
zagro˝onym wybuchem ani w urzàdzeniach poruszajàcych si´ (np. w pojazdach).
– Nale˝y uwa˝aç, by dzieci nie zbli˝a∏y si´ do
elementów (zdalnego) sterowania.

Przed monta˝em:

Monta˝ w rurze profilowej

– Nap´d musi byç umocowany tak, ˝eby nie stwarza∏
zagro˝enia dla ludzi.

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia
pràdem.

A

Uwaga!

Kabel silnika nale˝y u∏o˝yç
zabezpieczajàc go przed
ocieraniem o rolet´, nie zaginaç.

B

XB Zabezpieczyç ∏o˝ysko wspó∏pracujàce

Podczas monta˝u i demonta˝u
wtyczki urzàdzenia, przewody
nap´du nie mogà znajdowaç
si´ pod napi´ciem.

Stan dostawy

Wk∏adanie wtyczki

Wyjmowanie wtyczki

przed przesuni´ciami osiowymi,
przymocowujàc noÊnik do wa∏u
przy pomocy nitów lub Êrub.

C

C Umocowaç zas∏on´ na wa∏ku!
X

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.
Uwaga!

W pobli˝u nap´du nie wolno wierciç otworów!
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S

S

Zabezpieczyç nap´d w ∏o˝ysku w
stosunku do osi!
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Usunàç wtyczk´ urzàdzenia
Od∏àczyç przewody nap´du, aby nie znajdowa∏y si´ pod
napi´ciem.
1. Za pomocà Êrubokr´ta przycisnàç blokad´ wtyczki urzàdzenia
do przewodów.
2. Wyjàç wtyczk´.
Wk∏adanie wtyczki urzàdzenia
3. Wtyczk´ nie znajdujàcà si´ pod napi´ciem wsunàç do momentu
zaskoczenia blokady.

Pod∏àczenie/Monta˝/ Uruchomienie

Rodzaje monta˝u

Uruchomienie

Mo˝liwe sà ró˝ne rodzaje monta˝u:

Wskazówka: Dostarczany nap´d znajduje si´ w trybie
programowania.

Rodzaj monta˝u
1. Dowolnie regulowana górna i dolna pozycja kraƒcowa

górny ogranicznik

2. Stabilny górny ogranicznik, dowolna regulacja dolnej pozycji
kraƒcowej

Ü

3. Stabilny górny i dolny ogranicznik

Ü

poszycie
tkanina markizy

wa∏ nawojowy

Ü

Przyk∏ad pod∏àczenia nap´du rurowego SunTop
230 V/50 Hz
termostat 
uzwojenia

kondensator

Wskazówka:

Ü

dolny ogranicznik

4. Dowolna regulacja górnego po∏o˝enia kraƒcowego, stabilny
dolny ogranicznik

Przy∏àczenie dla kabla monta˝owego

Sterowanie nap´du
w kierunku góra/dó∏
musi byç wzgl´dem
siebie zablokowane.

1.
sieç

zielono-
˝ó∏ty

czarny

wtyczki 
urzàdzenia

niebieski

Nale˝y zapewniç
opóênienie
prze∏àczenia rz´du
przynajmniej 0,5 s.

bràzowy

elektronika

niebieski (przewód neutralny)
czarny (2)
bràzowy (3)
zielono-˝ó∏ty

puszka 
rozga∏´êna

prze∏àcznik lub 
przycisk 
102
˝aluzji

3
2
1

puszka 
prze∏àcznika

3
2
1

Sieç 230 V / 50 Hz
L
N
PE

Wskazówka: Mo˝na pod∏àczyç równolegle kilka nap´dów
SunTop. Nale˝y uwzgl´dniç przy tym maksymalnà
moc pod∏àczeniowà punktu pod∏àczenia.
Wyjàtek
W przypadku nap´dów RolSmart M-K
pod∏àczenie równoleg∏e jest mo˝liwe tylko przy
u˝yciu przeka˝nika (23 995.0001).

2. W∏àczyç sieç.
Teraz za pomocà kabla monta˝owego mo˝na ustawiç pozycje
kraƒcowe.
Prosz´ pami´taç: Wcisnàç jeden z przycisków kierunku biegu
tak d∏ugo, a˝ nap´d krótkim zatrzymaniem
si´ zasygnalizuje przejÊcie do trybu
programowania. Teraz mo˝na rozpoczàç
ustawianie pozycji kraƒcowych.

Wskazówka: Zabezpieczenie zas∏ony jest dopasowane do niej
po wykonaniu pe∏nego, nieprzerwanego ruchu w
gór´ i w dó∏.
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(1)

Ustawianie pozycji kraƒcowych
Rodzaj monta˝u 1: Dowolnie regulowana górna
i dolna pozycja kraƒcowa

Rodzaj monta˝u 1: Dowolnie regulowana górna i
dolna pozycja kraƒcowa
Wskazówka: Nale˝y zwróciç uwag´ na prawid∏owe pod∏àczenie.
STOP

STOP

4. Nacisnàç ponownie przycisk DÓ¸.
Nale˝y opuÊciç zas∏on´ do miejsca znajdujàcego si´ tu˝ przed
˝àdanà dolnà pozycjà kraƒcowà.
Nap´d zaczyna powoli przesuwaç zas∏on´, zatrzymujàc si´ na
krótko (STOP), a nast´pnie przyspiesza.

1. Rozpoczàç przesuwanie zas∏ony w kierunku góra. Nap´d
zaczyna powoli podnosiç zas∏on´, zatrzymujàc si´ na krótko
(STOP), a nast´pnie przyspiesza. Zatrzymujemy zas∏on´ na
wysokoÊci ok. 5 cm przed ˝àdanà górnà pozycjà kraƒcowà.

STOP

5. Zas∏on´ opuÊciç do ˝àdanej dolnej pozycji kraƒcowej.
Za pomocà przycisków mo˝na dokonaç poprawek.

2. Ponownie uruchomiç przycisk GÓRA.
Podjechaç do ˝àdanej górnej pozycji kraƒcowej.
Za pomocà przycisków mo˝na dokonaç poprawek.

STOP

3. Przycisk DÓ¸ nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Górne po∏o˝enie kraƒcowe jest ustawione.

STOP

6. Przycisk GÓRA nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Dolna pozycja kraƒcowa jest ustawiona.
Ustawianie pozycji kraƒcowych zosta∏o zakoƒczone. Ustawiane
pozycje kraƒcowe zapami´tywane sà przez wykonanie
kompletnego ruchu w przeciwnym kierunku ni˝ aktualnie
ustawiona pozycja kraƒcowa.
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Ustawianie pozycji kraƒcowych
Rodzaj monta˝u 2: Stabilny górny ogranicznik/dowolna regulacja
dolnej pozycji kraƒcowej

Rodzaj monta˝u 2: Stabilny górny ogranicznik/
dowolna regulacja dolnej pozycji
kraƒcowej
Wskazówka: Nale˝y zwróciç uwag´ na prawid∏owe pod∏àczenie.

STOP

1. Rozpoczàç przesuwanie zas∏ony w kierunku góra. Nap´d
zaczyna powoli podnosiç zas∏on´, zatrzymujàc si´ na krótko
(STOP), a nast´pnie przyspiesza. Zatrzymujemy zas∏on´ na
wysokoÊci ok. 5 cm przed górnym ogranicznikiem.

STOP

STOP

4. Nacisnàç ponownie przycisk DÓ¸.
Nale˝y opuÊciç zas∏on´ do miejsca znajdujàcego si´ tu˝ przed
˝àdanà dolnà pozycjà kraƒcowà.
Nap´d zaczyna powoli przesuwaç zas∏on´, zatrzymujàc si´ na
krótko (STOP), a nast´pnie przyspiesza.

STOP

5. Zas∏on´ opuÊciç do ˝àdanej dolnej pozycji kraƒcowej.
Za pomocà przycisków mo˝na dokonaç poprawek.

2. Ponownie uruchomiç przycisk GÓRA.
Podjechaç do górnego ogranicznika.
Nap´d automatycznie wy∏àcza si´ po osiàgni´ciu ogranicznika.
STOP

STOP

3. Przycisk DÓ¸ nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Górne po∏o˝enie kraƒcowe jest ustawione.
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6. Przycisk GÓRA nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Dolna pozycja kraƒcowa jest ustawiona.
Ustawianie pozycji kraƒcowych zosta∏o zakoƒczone. Ustawiane
pozycje kraƒcowe zapami´tywane sà przez wykonanie
kompletnego ruchu w przeciwnym kierunku ni˝ aktualnie
ustawiona pozycja kraƒcowa.

Ustawianie pozycji kraƒcowych
Rodzaj monta˝u 3: Stabilny górny i dolny ogranicznik

Rodzaj monta˝u 3: Stabilny górny i dolny ogranicznik
Wskazówka: Nale˝y zwróciç uwag´ na prawid∏owe pod∏àczenie.
STOP

STOP

4. Nacisnàç ponownie przycisk DÓ¸.
Nale˝y opuÊciç zas∏on´ do miejsca znajdujàcego si´ tu˝ przed
wymaganym dolnym ogranicznikiem.
Nap´d zaczyna si´ powoli przesuwaç, zatrzymujàc si´ na
krótko (STOP), a nast´pnie przyspiesza.

1. Rozpoczàç przesuwanie zas∏ony w kierunku góra. Nap´d
zaczyna powoli podnosiç zas∏on´, zatrzymujàc si´ na krótko
(STOP), a nast´pnie przyspiesza. Zatrzymujemy zas∏on´ na
wysokoÊci ok. 5 cm przed górnym ogranicznikiem.
STOP

5. Zas∏on´ opuÊciç do dolnego ogranicznika.
Nap´d automatycznie wy∏àcza si´ po osiàgni´ciu ogranicznika.

2. Ponownie uruchomiç przycisk GÓRA.
Podjechaç do górnego ogranicznika.
Nap´d automatycznie wy∏àcza si´ po osiàgni´ciu ogranicznika.
STOP

STOP

6. Przycisk GÓRA nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Dolna pozycja kraƒcowa jest ustawiona.
Ustawianie pozycji kraƒcowych zosta∏o zakoƒczone.

3. Przycisk DÓ¸ nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Górne po∏o˝enie kraƒcowe jest ustawione.
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Ustawianie pozycji kraƒcowych
Rodzaj monta˝u 4: Dowolna regulacja górnej pozycji kraƒcowej/
stabilny dolny ogranicznik

Rodzaj monta˝u 4: Dowolna regulacja górnej pozycji
kraƒcowej/ stabilny dolny
ogranicznik
Wskazówka: Nale˝y zwróciç uwag´ na prawid∏owe pod∏àczenie.

STOP

1. Rozpoczàç przesuwanie zas∏ony w kierunku góra. Nap´d
zaczyna powoli podnosiç zas∏on´, zatrzymujàc si´ na krótko
(STOP), a nast´pnie przyspiesza. Zatrzymujemy zas∏on´ na
wysokoÊci ok. 5 cm przed ˝àdanà górnà pozycjà kraƒcowà.

STOP

STOP

4. Nacisnàç ponownie przycisk DÓ¸.
Nale˝y opuÊciç zas∏on´ do miejsca znajdujàcego si´ tu˝ przed
wymaganym dolnym ogranicznikiem.
Nap´d zaczyna si´ powoli przesuwaç, zatrzymujàc si´ na
krótko (STOP), a nast´pnie przyspiesza.

STOP

5. Zas∏on´ opuÊciç do dolnego ogranicznika.
Nap´d automatycznie wy∏àcza si´ po osiàgni´ciu ogranicznika.

2. Ponownie uruchomiç przycisk GÓRA.
Podjechaç do górnej pozycji kraƒcowej.
Za pomocà przycisków mo˝na dokonywaç poprawek.
STOP

STOP

6. Przycisk GÓRA nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Dolna pozycja kraƒcowa jest ustawiona.
Ustawianie pozycji kraƒcowych zosta∏o zakoƒczone.

3. Przycisk DÓ¸ nale˝y przytrzymaç do momentu
automatycznego zatrzymania si´ nap´du.
Górne po∏o˝enie kraƒcowe jest ustawione.
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Zmiany/kasowanie pozycji kraƒcowych

Zmiany/kasowanie pozycji kraƒcowych
ro

ele

sieç

niebieski (przewód neutralny)
czarny (2)
bràzowy (3)
zielono-˝ó∏ty

3
2
1

(1)

3
2
1

1. W∏àczyç sieç.

2. UmieÊciç zas∏on´ w pozycji Êrodkowej.

ok.
5 sek.

3. Nacisnàç jednoczeÊnie oba przyciski na kablu monta˝owym.
Po ok. 5 sek. nap´d przesuwa si´ krótko w gór´ i w dó∏.
Kasowanie pozycji kraƒcowych jest zakoƒczone.
Teraz mo˝na rozpoczàç na nowo ustawianie pozycji
kraƒcowych.
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Usuwanie b∏´dów
B∏àd

Mo˝liwa przyczyna

Usuwanie b∏´du

• Nap´d zatrzymuje si´ na w
trakcie przesuwania

• Pozycje kraƒcowe nie zosta∏y ustawione
• Nap´d jest w trybie ustawiania

• Ustawiç pozycje kraƒcowe

• Nap´d zatrzymuje si´ po
krótkim przesuni´ciu

• Pozycja kraƒcowa zosta∏a zapami´tana

• Zaprogramowaç drugà pozycj´ kraƒcowà

• Nap´d nie reaguje na
polecenia przesuni´cia

• Brak napi´cia
• Zadzia∏a∏ termostat

• Sprawdziç napi´cie w sieci
• Poczekaç a˝ nap´d ostygnie

• Nie mo˝na zaprogramowaç
pozycji kraƒcowych nap´du

• Przypadkowy bieg nap´du

• Skasowaç pozycje kraƒcowe
Ustawiç na nowo pozycje kraƒcowe
• Nap´d musi przesunàç si´ do krótkiego
zatrzymania si´ (STOP)

• Droga do pozycji kraƒcowej/ ogranicznika
jest zbyt krótka

elero
20
sp. z o.o.

ul. Domaga∏y 1
30-841 Kraków

tel. (12) 653-53-28
fax (12) 653-53-30
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www.elero.pl
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