U 5.1

FA 3 = Indgangen kobles med en regnsensor (art. nr.
01083520). Der afgives med det samme en indtrækningskommando eller lukkekommando i automatisk
og manuel drift betjening, når sensoren konstaterer
regn.

Tilbagestillingsforsinkelse vindalarm

Med tilbagestillingsforsinkelse vindalarm har du
mulighed for at programmere en forsinkelsestid i
minutter, således at solafskærmningen ikke køres ud
igen umiddelbart efter en vindalarm.

U 5.2

FA 4 = Indgangen kobles med en regnsensor (art. nr.
01083520). Der afgives med det samme en indtrækningskommando, dog kun i automatisk drift, når sensoren konstaterer regn. I manuel drift er manuel styring
af solafskærmningen eller tagvinduet fortsat mulig.

Vindsensortype

Undermenu til indstilling af den benyttede vindsensortype. Indstillingsmuligheder:
CO 1 =
WS XS
Art. nr.: 01100310
WS XS Tube
Art. nr.: 01100410
WISO krystalmålestation Art. nr.: 01100330
CO 2 = WS Classic M
Art. nr.: 01100235
CO 3 = Reserveindstilling

i

U 7.2

BEMÆRK!
Visning af vindfunktionen / vindalarmen i displayet.

Hvis den målte vindhastighed overskrider den indstillede grænseværdi, så trækkes solafskærmningen
ind med det samme. I displayet vises den blinkende
indtrækningspil og vindsymbolet, og udskydningsknappen slukkes så længe vindalarmen varer. Hvis
vindsymbolet lyser konstant, så er vindgrænseværdien overskredet; hvis vindsymbolet blinker, så ligger
den målte vindstyrke under den indstillede vindgrænseværdi, og tilbagestillingsforsinkelsen går i gang. Når forsinkelsen af tilbagestillingen af vinden er udløbet, styres solafskærmningen/tagvinduet i automatisk drift igen
af de målte sensordata, i manuel drift kan solafskærmningen/tagvinduet
igen styres til den ønskede stilling med knapperne o eller u.

WISO
Quattro 50

kørselskommando.

i

Styresystem til manuel eller
automatisk styring af markiser,
persienner eller tagvinduer.

Tilbagestillingsforsinkelse
af multifunktionsindgangen

Art. nr.:
01816400

Med multifunktionsindgangens tilbagestillingsforsinkelse har du mulighed for at programmere en forsinkelsestid i minutter, således at der ved inaktiv multifunktionsindgang ikke med det samme udføres en

Hvis multifunktionsindgangen i menu H 7 er aktiveret (ON), vises symbolet ö
i displayet. Ved at indstille funktionsvalget i undermenuen U 7.1 udføres der
en tilsvarende kørselskommando når multifunktionsindgangen er aktiv. I
displayet gengives dette med det pågældende symbol S, T og r nederst
til højre. Når det pågældende symbol blinker, så er multifunktionsindgangen
ikke længere aktiv og tilbagestillingsforsinkelsestiden går i gang. Når tilbagestillingsforsinkelsestiden er gået, slukker symbolet igen.

Indhold

Motorkørselstiden indstilles i sekunder med knapperne o eller u.
Desuden kan der yderligere indstilles driftstilstanden IDS. IDS-funktionerne
(Intelligent Decentral Solbeskyttelsesstyring) gør det muligt at skelne mellem sol- og temperaturafhængige centrale kommandoer, tidsafhængige og
manuelle samt sikkerhedsrelevante centrale kommandoer. Det giver dig f.
eks. mulighed for at ignorere sol-/temperaturafhængige kørselskommandoer; øvrige centrale kommandoer såsom sikkerhedsrelevante eller tidsafhængige kommandoer vil dog fortsat blive udført. Indstilling af driftsmåden
IDS vises før kørselstiden på 3 sek. og gengives i displayet som IDS. I driftsmåden IDS kan undermenupunkterne U 6.1 og U 6.2 ikke kaldes frem.

BEMÆRK!
Driftsmåden IDS må kun benyttes i forbindelse med Vestamatic styringer med IDS-funktion.
®

1. Generelt

Fig. FA 1 aktiv

Fig. FA 2 aktiv

3. Tekniske oplysninger

Fig. FA 3 eller
FA 4 aktiv

Indstilling af
driftsmåden
Vendetid

Indstillingen af vendetiden afhænger af solafskærmningens størrelse og konstruktion og indstilles i sekunder med knapperne o eller u. Efter gennemført
motorkørselstid kører solafskærmningen kortvarigt i
modsat retning (indkørsel) for f. eks. at positionere
lamelvinklen præcist. Vendefunktionen udføres i automatisk og manuel drift.
Hvis udskydningsknappen o eller Åbn-tagvindue-knappen aktiveres under en
udskydningskommando, så udføres der ingen vending efter endt udskydning.

U 6.2

Trindrift

Hvis denne funktion er aktiveret, så muliggøres trinvis
drift indtil 2 sekunder. Først efter 2 sekunder udføres
så kørselstidskommandoen.

i

Hvis den indstillede vendetid blinker, så er der valgt en længere
vendetid end motorkørselstid.

H 7 Multifunktionsindgang
På multifunktionsindgangen, netdelens klemme 4 og 6,
kan der tilsluttes en gængs rumtermostat (art. nr.
01100271 / åbnerkontakt) eller en regnsensor (art. nr.
01083520). I dette menupunkt slås multifunktionsindgangen til eller fra. Hvis multifunktionsindgangen
er deaktiveret, så kan undermenupunkterne U 7.1 og U 7.2 ikke vælges. For
at kunne aktivere multifunktionsindgangen skal du stille den på ON.

U 7.1

Funktionsvalget i multifunktionsindgangen

Der er mulighed for at vælge fire forskellige funktioner.
FA 1 = Indgangen kobles med rumtermostaten (art. nr.
01100271) og arbejder i kombination med en tilsluttet
luxsensor. Solafskærmningen udskydes først efter overskridelse af den indstillede rumtemperatur og solgrænseværdien. Hvis temperaturen eller solgrænseværdien underskrides, så trækkes solafskærmningen
ind igen efter tilbagestillingsforsinkelsestiden. Hvis
teksten FA 1 blinker i displayet, skal du desuden aktivere solfunktionen i
hovedmenuen H 4 (H 4 = ON).
FA 2 = Indgangen kobles med rumtermostaten (art. nr.
01100271). Styringen sker afhængigt af rumtemperaturen. Hvis den indstillede temperatur overskrides,
så udskydes solafskærmningen eller tagvinduet
åbnes. Hvis den indstillede temperatur underskrides,
så trækkes solafskærmningen ind igen efter tilbagestillingsforsinkelsestiden.

5. Tilslutningsplan
6. Første ibrugtagning

Med denne funktion byttes der om på de forskellige
betjeningsknapper på displayet.

7. Visninger på displayet
8. Programmeringsmenu

OFF: o = solafskærmningen trækkes ind
u = solafskærmningen skydes ud
ON:

9. Indstillinger fra fabrikkens side
10. Grundindstillinger
10.1 Driftsmåderne manuel og automatisk drift
10.2 Informationsknap

o = tagvinduet åbnes
u = tagvinduet lukkes

11. Detaljer om programmeringen
12. Advarsler i displayet
12.1 Vindsensor kabelbrud
12.2 Vindsensor impulsovervågning

Menu til indstilling af det aktuelle klokkeslæt med
knapperne o eller u.

13. Spærring af touchscreen-displayet
U 9.1

14. Strømsvigt / udskiftning af batteri / nulstilling
af styringen tilbage til leveringstilstanden

År

Indstillingsområde: 2004 til 2099.

1. Slå driftsspændingen fra.
2. Tilslut netdelen og sensorteknikken i henhold til tilslutningsplanen.
Vær opmærksom på at ledningerne på netsiden ikke berører eller krydser
ledningerne på sensorsiden.
3. Sæt netdelen ind i en dyb PL-dåse og fastgør den.
4. Sæt afskærmningsrammen på.
5. Sæt betjeningsdelen ind i netdelen ved at trykke let på afskærmningsrammen.
6. Slå driftsspændingen til.
7. Kontrollér solafskærmningens eller tagvinduets kørselsretning med
tasterne indtrækning og udskydning.

U 9.2

1. Generelt
Styringen er beregnet til manuel samt automatisk styring af markiser, persienner eller tagvinduer. Den råder over et stort antal nyttige programmeringsmuligheder og fremstilles efter højeste kvalitetskrav. Du bør læse denne
betjeningsvejledning grundigt igennem før ibrugtagning.

Dato

Menu til indstilling af den aktuelle dato med knapperne o eller u. Her angiver de to første cifre dagen
og de to sidste cifre måneden. Måneden ændres
automatisk ved indstillingen og kan ikke indstilles
separat.

Ä

Manuel omstilling sommertid/vintertid

Ä

BEMÆRK!

Med konventionelle drev kan en parallel styring af flere drevmotorer kun realiseres via afskæringsrelæer hhv. gruppestyreapparater.

– Bed et el-fagfirma om at udføre installationen, da styringen
kræver en driftsspænding på 230VAC, 50 Hz.
– Styringen skal kontrolleres for beskadigelser. I tilfælde af en
beskadigelse må apparatet under ingen omstændigheder
tages i drift. Hvis der er sket en transportskade, skal leverandøren informeres.
– Styringen er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i
betjeningsvejledningen). Der må ikke foretages ændringer
eller modifikationer, idet alle krav på garanti derved bortfalder.
– Hvis der ikke længere kan garanteres for sikker drift af styringen eller den tilsluttede solafskærmning, skal styringen
med det samme sættes ud af drift og sikres mod at kunne
sættes i drift igen utilsigtet.

12. Advarsler i displayet
Vindsensor kabelbrud

– Når der gennemføres arbejde på vinduerne, styringen eller
de tilsluttede afskærmninger, skal de sikres mod ubeføjet
betjening og utilsigtet drift.

I tilfælde af at vindsensorens tilslutningskabel er
beskadiget, vises denne defekt i displayet. Det sker
ved at vindsymbolet, indtrækningssymbolet og de to
midterste segmenter blinker. Solafskærmningen
trækkes så straks ind og sikres i indtrukket stilling så
længe defekten vedvarer.

12.2

BEMÆRK!
Overhold installationsforskrifterne i henhold til VDE 0100!

2. Sikkerhedsanvisninger

Denne undermenu vises kun hvis U 9.3 står på OFF.
Den pågældende tid kan indstilles med knapperne
o eller u. I displayet vises derefter et blinkende
S for sommertid eller et blinkende W for vintertid.

12.1

Ä

Autom. omstilling sommertid/vintertid

Undermenu til indstilling af den automatiske omstilling
mellem sommer-/vintertid. Når funktionen er ON, betyder det at der automatisk skiftes om mellem sommer-/
vintertid. Hvis du vil udføre omstillingen manuelt, skal du
stille funktionen på OFF med knapperne o eller u.

U 9.4

5. Tilslutningsplan

Med et tryk på displayet slår du automatisk belysningen til, den slukker dog
af sig selv igen 20 sek. efter sidste betjening, desuden bekræftes hver enkelt
aktiveret funktionstast med en kort kvitteringstone.

– Dette apparat indeholder et batteri. Slutbrugeren er i henhold
til lov forpligtet til korrekt bortskaffelse af alle brugte (genopladelige) batterier. Bortskaffelse i husholdningsaffaldet er
strengt forbudt (direktiv 91/157 EØF).

Ved brug af decentrale styringssystemer skal jumperen
(C–L1) fjernes.

Vindsensor impulsovervågning

Hvis den udvendigt monterede vindsensor ikke afgiver nogen signaler i 48 timer, skjules klokkeslættet i
displayet og i stedet vises der henvisningen 48 h og
et blinkende vindsymbol. Denne visning skal gøre dig
opmærksom på at vindsensoren skal kontrolleres.
Test at den kører uden problemer ved at skubbe til vindhjulet. Hvis visningen
efter denne kontrol ikke har ændret sig, så er det ikke længere risikofrit at
betjene solafskærmningen. Denne alarm kan dog også kvitteres med en vilkårlig knap O, men vises så igen i displayet efter en time. Stil så styringen
ud af drift og sikr den mod at kunne blive sat i drift utilsigtet.

3. Tekniske oplysninger
Driftsspænding:
230VAC, 50 Hz
Dimensioneringsstødspænding: 2,5 kV
Effektforbrug:
2W

Til rengøringsformål kan displayet spærres via spærreknappen s (tryk på den i 3 sekunder). For at ophæve spærringen igen skal du trykke på spærretasten
i 3 sekunder igen.

Udgang (op/ned):
Belastning:
Omkoblingstid nedrulning:

14. Strømsvigt / udskiftning af batteri / nulstilling af styringen tilbage til leveringstilstanden
I tilfælde af strømsvigt gemmes alle tidligere programmerede tider og indstillinger i op til 2 år. Under strømsvigtet blinker displayet i de første 10 min., hvorefter displayet er uden visning, så længe strømsvigtet varer. Når driftsspændingen vender tilbage, viser styringen automatisk det aktuelle klokkeslæt. Hvis
der under strømafbrydelsen venter en ind- eller udkørselordre, så bliver denne kørselsordre automatisk udført, når spændingen kommer igen. For at kunne
udskifte batteriet skal du trække betjeningsdelen ud af netdelen og fjerne batteriet på bagsiden af betjeningsdelen. Når batteriet er blevet udskiftet, gennemføres der automatisk en reset af styringen, og de tider der forindstilles fra fabrikkens side indlæses; alle programmeringer du har foretaget – inklusive
klokkeslæt og dato – slettes så.
Det er forbudt at bortskaffe elektriske apparater og batterier med husholdningsaffaldet.
Dette symbol (overkrydset affaldsspand i henhold til WEEE bilag IV) henviser til, at elektriske og elektroniske apparater skal returneres separat
i EU-landene. Du må ikke smide apparatet eller batteriet i husholdningsaffaldet, informér dig om mulighederne for returnering i dit område og
benyt dig af genbrugssystemet til at skaffe dig af med dem.

Vestamatic GmbH · Dohrweg 27 · D-41066 Mönchengladbach · www.vestamatic.com
Der tages forbehold for fejl, trykfejl og ændringer!

Henvisninger for el-fagfolk

Menu til indstilling af det aktuelle år med knapperne
o eller u.

13. Spærring af touchscreen-displayet

É

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser som følge af usagkyndig installation
og første ibrugtagning.
Usagkyndig installation og første ibrugtagning kan medføre
alvorlige personskader eller materielle skader.
Derfor:
– Skal de gældende VDE-bestemmelser, herunder især DIN
VDE 0100/0700 samt de gældende forskrifter fra det lokale
elforsyningsselskab og foreskrifter til forebyggelse af ulykker
overholdes under tilslutningen.
– Skal styringen tilsluttes i henhold til tilslutningsplanen.

4. Installation

H 8 Tagvinduefunktion

U 9.3
BEMÆRK!

4. Installation

Ä

2. Sikkerhedsanvisninger

H 9 Klokkeslæt / Dato
Indstilling
af motorkørselstiden
i sekunder

U 6.1

Monterings- og betjeningsvejledning

BEMÆRK!
Visning af multifunktionsindgangen i displayet.

H 6 Motorkørselstid / IDS-funktion

i

WISO Quattro 50
Art. nr.: 01816400
WISO Quattro 50 Nero Art. nr.: 01816403

230VAC, 50 Hz
250VAC, 3A, cos f > 0,8 ind.
3 – 180 sekunder
0 – 30 sekunder

Vendetid:
Softwareklasse:
Driftstemperaturområde:
Kapslingsklasse:
Tilsmudsningsgrad:
Batteri:
Mål (l × b × h):

A
0 ºC til +40 ºC
IP 30
2
CR 2032
50 × 50 × 46 mm (uden ramme)

Farveangivelse:
Farveangivelse Nero:

signalhvid (svarende til RAL 9016)
antracit (svarende til RAL 9011)

Kontroltegn:

p

6. Første ibrugtagning
Efter at være blevet installeret og koblet til, er styringen med det samme
klar til drift og befinder sig i manuel drift. Temperaturfunktionen er sat ud af
kraft, men det er dog muligt at betjene solafskærmningen ved hjælp af indtræknings- og udskydningsknappen. Det aktuelle klokkeslæt, datoen samt
yderligere grundindstillinger er indstillet i forvejen (se tabel 9 „Indstillinger
fra fabrikkens side“), således at disse evt. blot skal tilpasses til dine personlige behov. For at skifte til automatisk drift, skal du trykke på knappen
manuel/automatik (øverst til venstre). Symbolet for manuel drift H forsvinder, og symbolet for automatisk drift Auto vises. Solafskærmningen kører
nu ind eller ud afhængigt af de målte sensordata eller de programmerede
kørselstider. Der skiftes til manuel drift ved at trykke endnu en gang på den
viste Auto-knap a. Solafskærmningen eller tagvinduet kan også til hver en
tid betjenes med knapperne o eller u. For at stoppe solafskærmningen
mens den kører, skal du blot trykke på den pågældende modkørende knap.

i

BEMÆRK!
Hvis udstyret tages i brug uden at der tilsluttes en vindsensor,
er det absolut nødvendigt at der indsættes en bøjle mellem
klemme 4 og 5 på netdelen og desuden gennemføres indstillingen Bøjle under ibrugtagningen (se under „11. Detaljer
vedrørende programmering – menupunktet H 5 vindfunktion“).
Artikel-Nr.: 85700109 D1

© Vestamatic GmbH
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7. Visninger på displayet

9. Indstillinger fra fabrikkens side
Hovedmenu

Undermenu

H1
H2
H3
U 3.1
U 3.2
H4
U 4.1
U 4.2
U 4.3
U 4.4
H5
U 5.1
U 5.2
H6
U 6.1
U 6.2
H7
U 7.1
U 7.2
H8
H9
U 9.1
U 9.2
U 9.3
U 9.4

8. Programmeringsmenu
Styringen råder over et stort antal funktioner der kan indstilles individuelt efter dine behov. For at åbne hovedmenuen skal du trykke på menuknappen m
i 3 sekunder.
– For at komme videre til et hovedmenupunkt i hovedmenuen skal du trykke på menuknappen m igen.
– For at åbne et undermenupunkt skal du trykke på undermenuknappen _.
– Ved at trykke på Escape-tasten e kan du når som helst gå et skridt tilbage i hoved-/undermenuen.
– Et langt tryk på Escape-tasten e afslutter programmeringen og gemmer automatisk de ændringer du har foretaget.

H1

HOVEDMENU

UNDERMENU

Indstillingsmulighed

Tidsstyring indtrækning
Tidsstyring udskydning
Automatikblokering
Start automatikblokering
Slut automatikblokering
Solfunktion
Grænseværdiindstilling udkørsel
Reaktionsforsinkelse udkørsel
Grænseværdiindstilling indkørsel
Tilbagestillingsforsinkelse indkørsel
Vindfunktion
Tilbagestillingsforsinkelse vindalarm
Vindsensortype
Motorkørselstid / IDS-funktion
Vendetid
Trindrift
Multifunktionsindgang
Funktionsvalg multifunktionsindgang
Tilbagestillingsforsinkelse
Tagvinduesfunktion
Klokkeslæt / Dato
År
Dato
Automatisk omstilling sommertid/vintertid
Manuel omstilling sommer/vintertid

OFF
OFF
OFF
9:00
16:00
ON
15 kLux
2:30 min.
10 kLux
16 min.
28 km/h
16 min.
CO 1
180 sek.
0,0 sek.
OFF
OFF
FA 1
5 min.
OFF
aktuelt
aktuelt
aktuelt
ON
W

00:00 – 23:59; OFF
00:00 – 23:59; OFF
ON / OFF
00:00 – 23:59
00:00 – 23:59
ON / OFF
5 – 40 kLux
00:10 – 05:00 min.
3 – 38 kLux
02:00 – 40:00 min.
10 – 60 km/h
2 – 20 min.
CO 1 – CO 3
IDS; 3 – 180 sek.
0,0 – 30 sek.
ON / OFF
ON / OFF
FA 1 – FA 4
02:00 – 15:00 min.
ON / OFF
00:00 – 23:59
2004 – 2099
01.01 – 31.12
ON / OFF
S/W

10.1

Driftsmåderne manuel og automatisk drift

i

Detaljer

VIGTIGT!
Hvis du ser ordet Auto blinke i displayet, så signalerer det at
automatisk drift er blokeret. For yderligere informationer se
„11. Detaljer om programmering – menupunkt H3.“

Driftsmåden
automatisk
drift

Tidsstyring indtrækning

H2

Tidsstyring udskydning

H3

Automatikblokering

Knap m

10.2

Knap _

Slut automatikblokering

11. Detaljer om programmeringen

i

U 3.2

Knap _
Solfunktion

visning af vindhastigheden i km/h og solintensiteten som søjlediagram.
visning af den daglige køretid for menupunkt H 1 Tidsstyring indtrækning (hvis det er programmeret).
visning af den daglige køretid for menupunkt H 2 Tidsstyring udskydning (hvis det er programmeret).

U 3.1

Knap _

Knap m

Knap _

BEMÆRK!
– Med knapperne o eller u kan du slå en funktion til eller fra (ON / OFF) samt formindske eller forstørre indstillede værdier.
– De valgte tidspunkter og værdier i displayeksemplerne i denne betjeningsvejledning er kun tænkt som eksempler. Det er kun gengivelsen
af symboler, pile, ord osv. samt advarsler der svarer til den originale gengivelse på displayet.

H 1 Tidsstyring indtrækning
Grænseværdiindstilling udkørsel

U 4.1

Menu til at indstille en daglig kørsel for hver dag i
ugen i automatisk drift til at trække solafskærmningen
ind eller lukke tagvinduet.

Knap _
Reaktionsforsinkelse udkørsel

U 4.2

Knap _

Knap m

Grænseværdiindstilling indkørsel

H 2 Tidsstyring udskydning

U 4.3

U 4.1

U 4.4

U 4.2

H5

Vindfunktion

i

Tilbagestillingsforsinkelse vindalarm
Knap _

Knap m

Vindsensortype

Motorkørselstid / IDS-funktion

Menu til programmering af et tidsinterval under hvilket
den automatisk styring er deaktiveret. Det vil sige at
der i det valgte interval ikke udføres nogen automatisk
indtræknings- eller udskydningskommando afhængigt
af sol og/eller temperatur. Aktivering af denne funktion
ved at stille knapperne o eller u på ON. Når funktionen er deaktiveret,
vises undermenupunkterne U 3.1 og U 3.2 ikke.

Knap _
Vendetid

U 6.1

Knap _

Knap m

Trindrift

i

U 6.2

Knap _
H7

Multifunktionsindgang

Knap _

BEMÆRK!
Vindfunktionen eller multifunktionsindgangen FA 3 eller FA 4
påvirkes ikke af at automatikken er blokeret. Hvis automatikblokeringen er aktiv i løbet af en dag, så blinker ordet Auto i
displayet.

U 7.1

U 3.1

Knap _
Tilbagestillingsforsinkelse

Start på automatikblokering

Indstilling af det tidspunkt hvor automatikblokeringen
starter.

U 7.2

Knap _
H8

Tagvinduesfunktion
Knap m

H9

Klokkeslæt / dato

U 3.2

Slut på automatikblokering

Indstilling af det tidspunkt hvor automatikblokeringen
slutter. Derefter analyseres de tilsluttede sensorer
igen og giver evt. anledning til en kørselskommando.

Knap _

Grænseværdiindstilling indtrækning

U 4.4

Tilbagestillingsforsinkelse indtrækning

Tilbagestillingsforsinkelsen sørger for at solafskærmningen ikke trækkes ind eller at tagvinduet ikke lukkes
med det samme når solgrænseværdien underskrides
f. eks. ved kortvarigt skydække. Der kan indstilles en
reaktionsforsinkelse i minutter:sekunder efter frit valg
med knapperne o eller u.

Knap _
Dato

U 9.2

Knap _
Automatisk omstilling sommer/vintertid
ON
OFF
Knap _
Knap _

U 9.3

Manuel omstilling sommer/vintertid

U 9.4

H 5 Vindfunktion
Hvis den målte vindhastighed overskrider den indstillede grænseværdi, så
trækkes solafskærmningen ind med det samme. Indstilling af vindgrænseværdien i km/h er afhængig af solafskærmningens eller tagvinduets størrelse og konstruktionstype og den indstilles med knapperne o eller u. En
fornyet udkørsel af solafskærmningen er først mulig efter en tilbagestillingsforsinkelse. Hvis der ikke er sluttet en vindsensor til styringen, så skal du indstille vindgrænseværdien på symbolet „Bøjle“. Dette symbol vises efter den
maksimalt indstillelige vindhastighed på 60 km/h. Desuden skal man så forbinde vindsensorindgangens klemme 4 og 5 med en bøjle.

i

U 9.1

År

Knap m

U 4.3

Menu til indstilling af en grænseværdi i kLux der
udløser at solafskærmningen trækkes ind eller at tagvinduet lukkes. Grænseværdien kan indstilles individuelt med knapperne o eller u. Desuden vises den
målte solintensitet som bjælker. Først når bjælken
kommer under stregen i midten, som viser den indstillede grænseværdi i
kLux, igangsættes der en indtrækning efter en reaktionsforsinkelse.

Ved omskiftning fra manuel til automatisk betjening udføres der ingen
kørselsordre inden for automatikblokeringen.

Funktionsvalg multifunktionsindgang
Knap m

Der sker ingen tidsstyret udskydning når vindalarmen er aktiv eller
multifunktionsindgangen er aktiv med indstillingen FA3 eller FA4.

H 3 Automatikblokering

U 5.2

Knap _
H6

BEMÆRK!

U 5.1

Reaktionsforsinkelse udskydning

Reaktionsforsinkelsen forsinker udskydningen af solafskærmningen eller åbning af tagvinduet efter at den
indstillede solgrænseværdi er blevet overskredet. Der
kan indstilles en reaktionsforsinkelse i minutter : sekunder med knapperne o eller u.

Knap _
Knap _

Grænseværdiindstilling udskydning

Menu til indstilling af en grænseværdi i kLux der
udløser at solafskærmningen skydes ud eller at tagvinduet åbnes. Med knapperne o eller u kan
grænseværdien indstilles individuelt.Yderligere vises
den målte solintensitet som bjælker. Først når bjælken
overskrider stregen i midten, som viser den indstillede grænseværdi i kLux,
igangsættes der en udskydning efter en reaktionsforsinkelse.

Menu til at indstille en daglig kørsel for hver dag i
ugen i automatisk drift til at skyde solafskærmningen
ud eller åbne tagvinduet. Der udføres ingen indstillet
vending som afslutning på udskydningen.

Knap _
Tilbagestillingsforsinkelse indkørsel

Driftsmåden
manuel drift

Informationsknap (Med informationsknappen i kan der vises følgende informationer – kun i automatisk drift)

1. tryk på knappen:
2. tryk på knappen:
3. tryk på knappen:

Start automatikblokering

Personlige
indstillinger

I manuel drift er alle automatiske funktioner sat ud af kraft. Det er kun vindfunktionen eller en aktiveret multifunktionsindgang FA 3 der fortsat er aktiv og
stadig overvåges. Solafskærmningen kan betjenes med knapperne o og u. For at skifte til automatisk drift skal du trykke på knappen h, omskiftningen
vises med knappen a. Styringen kører nu afhængigt af de målte sensordata eller programmerede kørselstider solafskærmningen tilsvarende ind eller ud.
Solafskærmningen kan også til hver en tid betjenes med knapperne o og u. For at standse solafskærmningen eller tagvinduet mens de kører, skal du
blot trykke på den pågældende modkørende knap. For at skifte til manuel drift skal du trykke på knappen a, omskiftningen vises med knappen h.

Knap m

H4

Fabriksindstilling

10. Grundindstillinger

Værdiindstillingen i de enkelte menuer gennemføres enten i trin ved at trykke kortvarigt eller ved hurtigt at rulle frem eller tilbage ved at trykke i længere
tid (> 2 sekunder) på knapperne o og u.
Når der findes undermenuer til en hovedmenu, vises knappen _ i displayet. Hovedmenupunkterne gengives med et H og hovedmenutallet (f. eks. H 5).
Undermenupunkterne gengives med et U, hovedmenutallet og undermenutallet (f. eks. U 5.1). Disse koder vises altid i 1 sekund før den pågældende menu
vises i displayet. Du forlader menuen efter menupunkt H9 ved igen at trykke på knappen m. Hvis der i programmeringsmenuen ikke aktiveres nogen tast
i mere end 180 sek., så forlades programmeringsmenuen automatisk.

Detaljer

Funktion

H 4 Solfunktion
Menu til at slå solfunktionen til eller fra. Deaktivering
af denne funktion ved at stille knapperne o eller u
på OFF. Når funktionen er deaktiveret, vises undermenupunkterne U 4.1 og U 4.2 ikke.

i

Knap _
SLUT

BEMÆRK!
Hvis ordet ON blinker i displayet, udføres den automatiske styring udelukkende afhængigt af rumtermostaten da multifunktionsindgangen FA2 er blevet aktiveret (se U 7.1 Funktionsvalg FA 2). Sol-/skysymbolet vises så ikke i automatisk drift.

BEMÆRK!
Bjælken under visningen af vindgrænseværdien fungerer til
optisk funktionskontrol af vindsensoren. Når vindsensoren
under sin drejning leverer de nødvendige impulser, så udfyldes
bjælken én gang fra venstre mod højre og viser dermed vindsensorens funktion (se fig. 1).

Fig. 1

Fig. 2

Vedr. undermenuer U5.1 og U5.2 Se venligst.
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