
Instrukcja monta˝u nap´dów rurowych
z korbà awaryjnà typu 9–11 NHK

Wyjmowanie wtyczki
Od∏àczyç napi´cie 
1 Przyciskaç Êrubokr´tem zryglowanie wtyczki w kierunku

przewodu
2 Wyciàgnàç wtyczk´.

Wk∏adanie wtyczki
3 W∏o˝yç wtyczk´ przy od∏àczonym napi´ciu, a˝ zaskoczy

zaryglowanie.

Ustawianie wy∏àczników kraƒcowych

Wy∏àczniki kraƒcowe ustawiane sà w fabryce elero na 8 obrotów
wa∏u. Maksymalny zakres kraƒcówek w nap´dach typu 9–11
NHK wynosi 29 obrotów wa∏u. Do ustawienia niezb´dny jest
klucz imbusowy wewn´trzny (4 mm) lub przyrzàd do ustawiania.

Ustawianie ruchu „góra“

1. Umocowaç zas∏on´ na wale.

2. Spowodowaç ruch nap´du w kierunku „góra“, kr´càc przy tym
Êrubà regulujàcà kraƒcówk´ „góra“ w kierunku – (minus), a˝
nap´d si´ wy∏àczy.

3. Wcisnàç przycisk „góra“ na kablu monta˝owym i trzymajàc
przycisk wciÊni´ty kr´ciç Êrubà regulujàcà „góra“ w kierunku 
+ (plus), a˝ zostanie osiàgni´ta ˝àdana pozycja.

Prosz´ wziàç pod uwag´ zmiany d∏ugoÊci zas∏ony (ró˝nice
temperatur oraz wp∏yw warunków atmosferycznych). Prosz´
przewidzieç pewien odcinek bezpieczeƒstwa.

Stan przy dostawie Wyjmowanie wtyczki Wk∏adanie wtyczki

Uwaga!

Ustawienie ruchu „dó∏“

1. Spowodowaç ruch nap´du w kierunku „dó∏“, kr´càc przy tym
Êrubà regulujàcà kraƒcówk´ „dó∏“ w kierunku – (minus), a˝
nap´d si´ wy∏àczy.

2. Wcisnàç przycisk „dó∏“ na kablu monta˝owym i trzymajàc
przycisk wciÊni´ty kr´ciç Êrubà regulujàcà „dó∏“ w kierunku 
+ (plus), a˝ zostanie osiàgni´ta ˝àdana pozycja.

Kontrola pozycji kraƒcowych

1. Spowodowaç ruch nap´du w gór´ i w dó∏ a˝ zostanie on
wy∏àczony w obu przypadkach przez kraƒcówk´.
W razie potrzeby dokonaç zmian ustawienia.

Jeden obrót Êruby regulujàcej odpowiada ok. 70° obrotu wa∏u
nawojowego. Nap´d mo˝e byç w ruchu przez ok. 6 min.
zanim zostaje wy∏àczony przez zabezpieczenie termiczne. 
Po up∏ywie przynajmniej 15 min. nap´d mo˝na ponownie
wprowadziç w ruch.

Przyrzàd do ustawiania

Przyrzàd do ustawiania
(sztywny) 13 109.6401

Dla nap´dów typu 9-11 ze Êrubà z ∏bem okràg∏ym o
gnieêdzie szeÊciokàtnym

Kr´ciç Êrubà regulujàcà kraƒcówk´ zgodnie ze strza∏kami
wskazujàcymi kierunek ruchu.

Âruby regulujàce kraƒcówki kr´cone w kierunku:

•  minus (–) = krótsza droga
•  plus (+) = gd∏u˝sza droga

Wskazówka: Wy∏àcznik kraƒcowy dzia∏a tylko wtedy, gdy nap´d
wbudowany jest w wa∏ rolety.

WyjÊcie kabla z przodu

WyjÊcie kabla z ty∏u

1 Âruba regulujàca kraƒcówki
2 Kierunek obrotu wa∏u

Wyjmowanie wtyczki

Uwaga!
Niebezpieczeƒstwo pora˝enia 
pràdem
Podczas gdy wtyczka urzàdzenia 
jest od∏àczona, urzàdzenie musi 
byç pozbawione napi´cia.

Wskazówka: 

Wy∏àcznik kraƒcowy dzia∏a tylko wtedy, gdy nap´d
wbudowany jest w wa∏ rolety.
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Prosz´ zachowaç niniejszà instrukcj´!

Instrukcja monta˝u

Monta˝ do rury okràg∏ej

1 Okràg∏e rury naciàç na 
brzegu po stronie nap´du!

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

3 Przykr´ciç lub przynitowaç 
adapter!

Monta˝ do rury profilowanej

˜ Wsunàç (nie wbijaç) nap´d 
wraz z odpowiednim 
adapterem i pierÊcieniem 
zabierajàcym do rury 
profilowanej.

Umocowaç nap´d i ∏o˝ysko 
wspó∏pracujàce w taki sposób, 
aby mo˝liwe by∏ dost´p w celu 
ustawienia kraƒcówek. Kabel nap´du 
po∏o˝yç tak, aby nie by∏ ods∏oni´ty, nie zginaç go.

˜ Zabezpieczyç ∏o˝ysko wspó∏pracujàce przed przesuni´ciami
osiowymi, np. przykr´cajàc lub przynitowujàc noÊnik osi (patrz
rysunek powy˝ej).
Zabezpieczyç nap´d przed przesuni´ciami osiowymi w
∏o˝yskach!
Pod∏àczyç nap´d do kabla monta˝owego (nr 23 243.0001),
∏àczàc odpowiednie kolory i spowodowaç ruch nap´du w dó∏,
a˝ do wy∏àczenia go przez kraƒcówk´.

˜ Umocowaç rolet´ lub markiz´ na wale!
Uwaga: Nie wierciç dziur w pobli˝u nap´du rurowego!
(patrz rysunek powy˝ej)

Instrukcja monta˝u nap´dów rurowych
z korbà awaryjnà typu 9–11 NHK

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.

Kontrolowaç regularnie urzàdzenia 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.
Dostosowaç si´ do przepisów obowiàzujàcych w
danym kraju.

Stosowaç wy∏àcznie niezmieniane oryginalne cz´Êci
elero.

Nie dopuszczaç osób do znajdujàcych si´ w ruchu
instalacji.

Podczas prac przy urzàdzeniu (np. podczas
konserwacji) zawsze od∏àczyç urzàdzenia od sieci.

Uwaga!

Przyk∏ad monta˝u

Zasady bezpieczeƒstwa oraz instrukcja monta˝u 
(nap´d rurowy typu 9-11 NHK)

A

B

C

Monta˝
Przestrzegaç nast´pujàcych zasad monta˝u:
– Nap´d nale˝y przymocowaç w taki sposób, aby nie

stanowi∏ zagro˝enia dla ludzi.
– Przed przy∏àczeniem nap´du nale˝y usunàç wszystkie

zb´dne przewody i 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∏àcz-
nik g∏ówny pod∏àczony do wszystkich biegunów).

– 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. Strefa ruchu os∏ony podczas pracy nap´du musi
byç w zasi´gu wzroku.

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

– W przypadku nap´dów bez nap´dzanego elementu
wymagany moment obrotowy oraz wymagany czas
pracy musi si´ zgadzaç z w∏aÊciwoÊciami nap´dzanych
elementów. Nale˝y zastosowaç si´ do danych
technicznych na tabliczce znamionowej.

– Nap´d nale˝y zamontowaç w taki sposób, aby nie by∏
wystawiony na deszcz.

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

– Chroniç sterowniki i zdalne sterowania przed dzieçmi.
– Prosz´ uwzgl´dniç wskazówki w dokumentacji

do∏àczonej do sterowników.
– Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e w przypadku w/w

nap´du – nap´d rurowy typu 9) najmniejsza
wewn´trzna Êrednica rury wynosi 47 mm, zaÊ w
przypadku nap´dów rurowych typu 11 najmniejsza
wewn´trzna Êrednica rury wynosi 60 mm.

Korba awaryjna:
– Nie dopuszczaç osób do urzàdzenia podczas jego

obs∏ugi manualnej.
– Zastosowaç si´ do instrukcji obs∏ugi korby awaryjnej.
– Korb´ awaryjnà nale˝y umocowaç w taki sposób, aby

w razie potrzeby mo˝na jej by∏o ∏atwo u˝yç.

Uwaga!

Przyk∏ad przy∏àczenia nap´du rurowego 230V~/50Hz 
typ 9–11 NHK

Termostat w uzwojeniu

Puszka rozga∏´êna
(poza obszarem nawijania)

Kondensator

Kraƒcówka
ograniczajàca

Wtyczka
urzàdzenia

Puszka
prze∏àcznika

Sieç 230V/50Hz

Uwaga!
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W przypadku zmiany kierunku ruchu nap´d musi byç
pozbawiony napi´cia przez conajmniej 0,5 s.
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