
Nap´d do rolet i markiz VariEco-B

Uwaga!

Wa˝ne zasady bezpieczeƒstwa!

Przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ.

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.
Przy∏àczenia przy sieci 230 V mo˝e dokonaç
wy∏àcznie osoba z uprawnieniami.
Nale˝y kontrolowaç regularnie urzàdzenia
(rolet´/markiz´) pod kàtem zu˝ycia lub uszkodzeƒ.
Podczas przy∏àczania przestrzegaç wytycznych
miejscowych przedsi´biorstw energetycznych oraz
przepisów dotyczàcych instalacji w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych wed∏ug VDE 0100.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych, nie
zmienionych cz´Êci zamiennych elero.
Nie nale˝y dopuszczaç osób do urzàdzeƒ, dopóki
znajdujà si´ one w ruchu.
Przed rozpocz´ciem prac w obr´bie urzàdzenia
(konserwacja, mycie okien) nale˝y od∏àczyç je od
zasilania.

Monta˝

Nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek

monta˝u

–  Nap´d nale˝y zamocowaç w taki sposób, aby nie
stanowi∏ on zagro˝enia dla osób.

–  Przed rozpocz´ciem instalacji nale˝y usunàç
wszystkie niepotrzebne przewody i elementy, 
które sà zb´dne do prawid∏owego funkcjonowania
urzàdzenia.

–  Podczas monta˝u, u˝ytkowania jak równie˝
podczas prac konserwacyjnych wykonywanych na
instalacji przeciws∏onecznej musi byç zapewniona
mo˝liwoÊç od∏àczenia wszystkich biegunów od sieci
(wtyczka i adapter Hirschmann lub  dwubiegunowy
prze∏àcznik o minimalnym  rozwarciu styków 3 mm
albo te˝ prze∏àcznik g∏ówny pod∏àczony do
wszystkich biegunów).

–  Pod∏àczenie równoleg∏e mo˝liwe jest tylko przy
u˝yciu przekaênika.

–  Je˝eli nap´d sterowany jest przy pomocy
prze∏àcznika z pierwotnym ustawieniem OFF 
(bez podtrzymania), nale˝y zamontowaç  prze∏àcznik
na wysokoÊci co najmniej 1,5 m, w bezpiecznej
odleg∏oÊci od ruchomych cz´Êci.
Zakres ruchu urzàdzeƒ musi znajdowaç si´ w
zasi´gu wzroku.

–  Ruchome cz´Êci nap´du, znajdujàce si´ poni˝ej 
2,5 m wysokoÊci, muszà byç os∏oni´te.

–  Wymagany moment obrotowy oraz wymagany 
czas pracy musi zgadzaç si´ z w∏aÊciwoÊciami
nap´dzanego produktu. 

–  Nale˝y zastosowaç si´ do danych technicznych na
tabliczce znamionowej.

–  Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e w przypadku w/w
nap´du (nap´d rurowy M i L) najmniejsza
wewn´trzna Êrednica rury wynosi 46 mm i 56 mm.

–  Nale˝y zamontowaç nap´d w taki sposób, aby nie
by∏ wystawiony na dzia∏anie deszczu.

–  Nie montowaç nap´dów w miejscu zagro˝onym
eksplozjami oraz w ruchomych obiektach 
(np. w pojazdach).

–  Nie dopuszczaç dzieci do sterowników i zdalnych
sterowaƒ.

Przestrzegaç przed monta˝em:

• Nap´d funkcjonuje prawid∏owo dopiero po jego zamontowaniu.
• Monta˝ nale˝y przeprowadzaç przy od∏àczonym napi´ciu.
• Os∏ona musi byç przymocowana do wa∏u nawojowego.
• Mi´dzy rurà profilowanà a rurà nap´du musi byç zachowany

odpowiedni odst´p.

Funkcja urzàdzenia:

• Uruchomienie nap´du za pomocà kabla monta˝owego Uwaga!
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Nale˝y zachowaç niniejszà instrukcj́

Po zakoƒczeniu monta˝u nale˝y przymocowaç 
niniejszà instrukcj́  na kablu.

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.

Nie wierciç dziur w pobli˝u nap´du rurowego!Uwaga! 

Wyjmowanie wtyczki urzàdzenia

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia 
pràdem.

Gdy wtyczka urzàdzenia jest 
od∏àczona, przewód zasilania 
nap´du musi byç od∏àczony 
od napi´cia.

Wyjmowanie wtyczki

Od∏àczyç zasilanie nap´du. 
1. Za pomocà Êrubokr´ta nale˝y docisnàç blokad´ wtyczki do

przewodu. 
2. Wyjàç wtyczk´.

Wk∏adanie wtyczki

3. W∏o˝yç wtyczk´ przy od∏àczonym napi´ciu, a˝ zaskoczy blokada.

Stan przy dostawie
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Wk∏adanie wtyczkiWyjmowanie wtyczki
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Uwaga!
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Monta˝ do rury profilowanej

XA Wsunàç nap´d wraz z odpowiednim 
adapterem i pierÊcieniem 
zabierajàcym do rury profilowanej.
Kabel nap´du po∏o˝yç tak, aby nie 
by∏ ods∏oni´ty i nie ociera∏ o zas∏on´; 
nie zginaç go.

XB Zabezpieczyç  ∏o˝ysko wspó∏pracujàce 
przed przesuni´ciami osiowymi, np. 
przykr´cajàc lub przynitowujàc 
noÊnik osi.
Zabezpieczyç nap´d przed 
przesuni´ciami osiowymi w ∏o˝yskach!

XC Umocowaç rolet´ lub markiz´ na wale!
Je˝eli wa∏ nawojowy znajduje si´ w 
nie prawid∏owej pozycji, nale˝y wykonaç bieg 
w kierunku DÓ .̧
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Pod∏àczenie i stan przy dostawie

Przyk∏ad pod∏àczenia VariEco-B nap´d rurowy 

230 V/50 Hz

Wskazówka: Kierunki biegu nap´du góra/dó∏ muszà byç
zablokowane wzgl´dem siebie.

Nale˝y zagwarantowaç opóênienie prze∏àczania
wynoszàce co najmniej 0.5 s.

Ustawienie kraƒcówek

Kraƒcówki ustawione sà fabrycznie na 8 obrotów osi.
Maksymalny zakres kraƒcówek w przypadku VariEco-B wynosi
35 obrotów osi. 

Wskazówka: Pod∏àczenie równoleg∏e mo˝liwe jest tylko przy
u˝yciu przekaênika.

PE
N

L

1 0 2

Termostat nawojowy

Puszka rozga∏´êna
(poza skrzynkà
rolety)

Kondensator

Kraƒcówki
ograniczajàce

Wtyczka
urzàdzenia

Puszka prze∏àcznika

Sieç 230V/50Hz 
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Przyrzàd do ustawiania

Przyrzàd 
do ustawiania 
13 116.3801

Monta˝ wa∏u

Przestrzegaç przed monta˝em:

• Nap´d funkcjonuje prawid∏owo dopiero po jego zamontowaniu.

• Kraƒcówka nie mo˝e byç nastawiona na mechaniczny odbój.

• Przy∏àczenia nale˝y dokonywaç tylko przy od∏àczonym
napi´ciu.

• Nie wierciç dziur w pobli˝u nap´du rurowego!

• Nie wk∏adaç wtyczki nap´du podczas gdy jest pod∏àczone
napi´cie.

Monta˝ do rury profilowanej

X1 Okràg∏e rury naciàç 
na brzegu po stronie 
nap´du 
(szerokoÊç 4 mm, 
d∏ugoÊç 16 mm)!

X2 Wsunàç nap´d 
(nie wbijaç) tak, aby klin 
zabierajàcy znalaz∏ si´ 
w wyci´ciu.

X3 Przykr´ciç lub przynitowaç 
sprz´g∏o (adapter)!

X4 Umocowaç rolet´ lub markiz´ na wale!
Je˝eli wa∏ nawojowy znajduje si´ w nieprawid∏owej pozycji,
nale˝y wykonaç bieg w kierunku DÓ .̧

Zabezpieczyç ∏o˝ysko wspó∏pracujàce przed przesuni´ciami
osiowymi, przykr´cajàc lub przynitowujàc noÊnik osi.
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Ustawienie kraƒcówek

Wyszukiwanie usterek

Âruby regulacji
kraƒcówek

1. Wykonaç bieg nap´du w kierunku „dó∏“.

2. Przymocowaç zas∏on´ do wa∏u.

3. Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç przycisk GÓRA na kablu
monta˝owym.

Ustawianie górnej pozycji kraƒcowej

(Ustawianie precyzyjne lub zmiana pozycji kraƒcowych)
Ustawianie dolnej pozycji kraƒcowej

(Ustawianie precyzyjne lub zmiana pozycji kraƒcowych)

4. Za pomocà przyrzàdu do ustawiania nale˝y przestawiç Êrub´
regulacji kraƒcówki GÓRA w kierunku + lub – a˝ do momentu
osiàgni´cia ˝àdanej pozycji kraƒcowej.
Jeden obrót Êruby regulacji kraƒcówek odpowiada ok. 60°
obrotu wa∏u nawojowego.

Kontrola pozycji kraƒcowych

Spowodowaç bieg nap´du w obydwu kierunkach, a˝ do momentu wy∏àczenia go przez kraƒcówk´.

Âruby regulacji
kraƒcówek

1. Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç przycisk DÓ¸ na kablu
monta˝owym.
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2. Za pomocà przyrzàdu do ustawiania nale˝y przestawiç Êrub´
regulacji kraƒcówki DÓ¸ w kierunku + lub – a˝ do momentu
osiàgni´cia ˝àdanej pozycji kraƒcowej.
Jeden obrót Êruby regulacji kraƒcówek odpowiada ok. 60°
obrotu wa∏u nawojowego.

Strza∏ki wskazujàce kierunek obrotu umo˝liwiajà
przyporzàdkowanie Êrub do kraƒcówek z 4-milimetrowym
gniazdem imbusowym do danego kierunku obrotu.

minus (–) = krótsza droga przebiegu
plus   (+) = d∏u˝sza droga przebiegu

Usterka Mo˝liwa przyczyna Naprawa

• Nap´d nie jest wy∏àczany za  • Zabierak kraƒcówki nie jest nap´dzany • Skorygowaç ustawienie i ustawiç kraƒcówki 
pomocà kraƒcówek za pomocà Êrub regulacji kraƒcówek

• Nap´d nie reaguje  • Pozycja kraƒcowa nie jest ustawiona  • Ustawiç kraƒcówki

• Nap´d nie reaguje • B∏´dne przy∏àczenie • Skorygowaç przy∏àczenie
• Zadzia∏a∏ termostat • Poczekaç a˝ nap´d ostygnie 

(min. 15 minut)

Wyszukiwanie usterek

Strza∏ka wskazujàca kierunek ruchu

Przyrzàd do ustawiania

Przyrzàd do ustawiania

Strza∏ka wskazujàca
kierunek ruchu



20 Zastrzega si´ dokonanie zmian technicznych
03/09

elero
sp. z o.o.
ul. Domaga∏y 1
30-841 Kraków

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

elero GmbH
Antriebstechnik

Linsenhofer Straße 59–63
D-72660 Beuren
Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212

Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212
info@elero.de
www.elero.com


