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Prosimy o dok!adne
zapoznanie si" z treÊcià
niniejszej instrukcji przez
ka×dym zastosowaniem.
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System Autosun jest kompletnym systemem nap"dzanym energià s!onecznà
do przesuwania rolet okiennych lub dachowych. Jego elementy to:

1- Nap"d 12V T3.5 DC EHz, 3, 6 lub 10 Nm.
2- Panel s!oneczny 12V.
3- Blok baterie NiMh 12V 2.2Ah.
Opcjonalnie:
4- Zasilanie awaryjne nr 9014738. Umo×liwia szybkie na!adowanie baterii w systemie

Autosun.
5- Dodatkowy panel s!oneczny nr. 9014736 (patrz §3).

Jako ×e moc promieniowania s!onecznego odbierana przez ogniwa fotowoltaiczne nie jest taka sama we wszystkich regionach, w poni×szej tabeli
podana jest liczba paneli s!onecznych potrzebnych do optymalnego dzia!ania systemu Autosun.
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1 : Nadajnik Hz natynkowy
2 : Nadajniki Hz 1- i 5-kana!owe
3 : Zegar Hz
4 : Nadajnik Hz “wi"kszego zasi"gu”

Zasi!g nadajników:
1,2 i 3: 20 m przez 2 Êciany ×elbetonowe
4: 40 m przez 2 Êciany ×elbetonowe
- Nie nale×y umieszcza# nadajnika w pobli×u powierzchni metalowych, które mog!yby

powodowa# zak!ócenia w jego prawid!owym funkcjonowaniu (zmniejszenie zasi"gu).

Umiejscowienie przycisku
“PROG” na nadajnikach Hz:

PROG
PROG 41 2 3

Nadajniki kompatybilne2

Osobna tablica3

• Ci"×ar rolety musi by# zgodny z tabelami podanymi dla ka×dego z nap"dów. Maksy-
malna wysokoÊ# umo×liwiajàca zwini"cie to: 1600 mm dla nap"du 3 Nm, 2400 mm
dla 6 Nm i 2700 mm dla 10 Nm.

• Tabele te zosta!y opracowane na postawie danych Êredniorocznych odpowiadajà-
cych korzystaniu z rolety przy 2 cyklach dziennie (1 cykl = 1 podnoszenie i 1 opuszc-
zanie). W przypadku wyjàtkowych lat nale×y korzysta# zasilania awaryjnego do !ado-
wania baterii w systemie Autosun.

• Dane w tych tabelach sà podane jako pomocnicze i mogà si" zmienia# w zale×noÊci
od parametrów ka×dej instalacji, w szczególnoÊci:

- Tarcie, warunki instalacji i rodzaj os!ony,
- Przeszkody rzucajàce cieƒ na panel(e),
- Parametry zale×ne od regionu (cz"ste lokalne mg!y, Ênieg...).
Zaleca si" wi"c, aby ka×dy producent wykona! próby w celu wyznaczenia swoich
w!asnych tabel.

Przypomnienie: Instalacja panelu(i) s"onecznego(ych)4

4.1 - Monta× p!yty (p!yt) z ogniwami Êwiat!oczu!ymi metodà nitowania
4.1a - Wiercenie skrzyni i wspornika (UWAGA: nie przek!uwa# panelu lub jego wspornika)

Wymiary otworów (mm) dla 1 lub 2 p!yt umieszczonych po lewej stronie skrzyni: Wymiary otworów (mm) dla 1 lub 2 p!yt umieszczonych po prawej stronie skrzyni:
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- Wy"àcznie sposób monta×u z panelami ustawionymi po lewej umo×liwia u×ycie 2
paneli.

- Prosz" zwraca# uwag", by nie uszkodzi# kabli podczas instalacji.
- Zaokràgli# kraw"dzie wszystkich otworów.

- Nie k!aÊ# na p!ycie z ogniwami s!onecznymi produktów mogàcych filtrowa# promienio-
wanie s!oneczne (np.: farby…).

- Ogniwa fotoelektryczne muszà by# utrzymywane w czystoÊci (czyÊci# czystà wodà).
- W okresie opadów Êniegu nie dopuÊci# do gromadzenia si" Êniegu na p!ycie.

ZONA 1
ORIENTACJA wschód / zachód / po!udnie ORIENTACJA pó!noc

ZONA 2 ZONA 1&2

3 Nm

6 Nm

10 Nm 1 cykl /dzie1 cykl /dzie! maks. maks.

ZONA 2

ZONA 1
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Przypomnienie: Za"o×y# na miejsce zespó" baterii5

- Przed pierwszym u×yciem, na"adowa# akumulator za pomocà "adowarki nr.:9014738. Nie "adowa# powy×ej
temperatury 70°.

- Maksymalny czas "adowania : 3 godziny 30 minut. Maksymalny 2 "adowania rocznie.
- Nigdy nie pozostawia# roz!adowanego akumulatora.
- Nie wrzuca# akumulatora do ognia : zagro×enie wybuchem. Zachowa# minimalnà odleg!oÊ# 1 metra od

wszelkiego êród!a ognia.
- Nie powodowa# zwar# przy stykach akumulatora : zagro×enie poparzeniem i wybuchem.
- Wymiana musi by# wykonana przez zawodowego elektryka przy u×yciu identycznego modelu.
- Ne pas jeter à la poubelle. Produit recyclable à rapporter dans un centre de collecte.
- Bateria musi by# os!oni"ta przed deszczem (IP X4).
- Bateria musi by# !atwo dost"pna, aby mo×liwe by!o jej ewentualne ponowne !adowanie (patrz ulotka nr.5055192).
- Wi"cej informacji na temat wbudowywania baterii w zale×noÊci od rodzaju kasetki - patrz specyfikacja techniczna

nr 5059076

- Wi!cej informacji na temat monta×u nap!du - patrz ulotka nr : 5055191

- Wi!cej informacji na temat monta×u paneli - patrz ulotka
nr : 5055193

4.1b - Monta× p!yty (p!yt)

1- Wprowadzi# przewody p!yty (p!yt) do Êrodka skrzyni (otwór Ø15)
z piankà ochronnà.

2- Po!o×y# na miejscu p!yty (p!yty) za pomocà nitów POP aluminio-
wych Ø4 w otwory Ø4,2 wywiercone w operacji 4.1a.

3- Zdjà# os!on"(y) zabezpieczajàcà(e).

* Wy!àcznie w przypadku monta×u z dwoma panelami

2 

2 

OK 

1 

6mm

3 

3 

* 

Przycisk programujàcy

Z!"czka do !adowarki
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Przypomnienie: Instalacja nap!du6
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PLASTITE FXS N7\7X12 ZING

1,2

40

Blok baterie Ni/Mh 12V 2.2Ah 9014734 a

b

T3.5  DC EHz

Wi"zka do monta#u z 2 panelami  (nr.5050240A)

Regulacja wy"àczników kraƒcowych7

7.1
a- Pod!àczy# nap"d do zasilania.
b- Pod!àcczy# panel s#oneczny do zespo!u baterii.

- Wspó"pracuje na raz tylko z jednym nap!dem
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>> 
c- Nacisnà# jednoczeÊnie przyciski “Góra” i “Dó!” nadajnika Hz. Nap"d wykonuje obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a

nast"pnie w drugim. Nadajnik steruje teraz nap!dem w trybie niestabilnym. Nale×y przejÊ# do etapu 7.2.

>> OK >> 7.3 

>> >> >> 
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>> >> 

7.2- Konfiguracja kierunku obrotu
Naciska# na przycisk “Góra” nadajnika.
a- JeÊli rura nawojowa obraca si" w kierunku “Góra”, nale×y przejÊ# do etapu 7.3.

b- JeÊli rura nawojowa obraca si" w kierunku “Dó"”, nale×y zmieni# kierunek obrotu naciska-
jàc na przycisk “Stop” przez co najmniej 3 sekundy. Nap"d potwierdzi zmian" poprzez
obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim. Nale×y przejÊ# do
etapu 7.3.

7.3 - Regulacja wy"àczników kraƒcowych

- Wy"àczniki kraƒcowe nap!dów T3.5DC EHz sà regulo-
wane na 4 ró×ne sposoby w zale×noÊci od nast!pujà-
cych warunków :

- Czy listwa dolna posiada odbojniki czy nie, czy po!àcze-
nie pancerza z rurà nawojowà jest sztywne czy nie*.
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*V.A.R 
  V.A.S 

B 

*V.A.R 
  V.A.S 

C D 

1- JednoczeÊnie nacisnà# na przyciski “Góra” i “Dó"” nadajnika Hz. Nap"d wykonuje obrót przez 0,5 sekundy w jed-
nym kierunku, a nast"pnie w drugim.

2- Naciskà# na przycisk “Stop” przez 2 sekundy.Nap"d wykonuje obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a
nast"pnie w drugim. Operacja jest zakoƒczona. Nale×y przejÊ# do etapu 8.
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1- Ustawi# nap"d w górnej pozycji wy!àcznika kraƒcowego za pomocà przycisków “Góra” lub “Dó"”
2- Nacisnà# jednoczeÊnie przyciski “Stop” i “Dó"”, aby zapisa# w pami"ci ustawienie “górnego” po!o×enia kraƒcowego. Nap"d automatycznie wykonuje obroty w kierunku “Dó"”.
3- Nacisnà# przycisk “Stop”, aby zatryma# nap"d.
4- Nacisnà# przez 2 sekundy na przycisk “Stop”, aby zatwierdzi# ustawienia. Nap"d wykona obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim. Nale×y

przejÊ# do etapu 8.
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1- Ustawi# nap"d w do!nej pozycji wy!àcznika kraƒcowego za pomocà przycisków “Góra” lub “Dó"”
2- Nacisnà# jednoczeÊnie przyciski “Stop” i “Góra”, aby zapisa# w pami"ci ustawienie “do!nego” po!o×enia kraƒcowego. Nap"d automatycznie wykonuje obroty w kierunku “Góra”.
3- Nacisnà# przycisk “Stop”, aby zatryma# nap"d.
4- Naciskà# przez 2 sekundy na przycisk “Stop”, aby zatwierdzi# ustawienia. Nap"d wykona obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim. Nale×y

przejÊ# do etapu 8
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1- Ustawi# nap"d w dolnej pozycji wy!àcznika kraƒcowego za pomocà przycisków “Góra” lub “Dó"”.
2- Nacisnà# jednoczenie przyciski “Stop” i “Góra”, aby zapisa# w pami"ci ustawienie “dolnego” po!o×enia kaƒcowego. Nap"d automatycznie wykonuje obroty w kierunku “Góra”.
3- Naciskac na przycisk “Stop”, kiedy nap"d osiàgnie wymagane “górne” po!o×enie kraƒcowe.
4- W razie potrzeby doregulowa# ustawienie za pomocà przycisków “Góra” lub “Dó"”
5- Nacisnac jednoczenie przyciski “Stop” i “Dó"” aby zapisa# w pami"ci ustawienie górnego po!o×enia kaƒcowego. Nap"d automatycznie wykonuje obroty w kierunku “Dó"”.
6-Naciskac przez 2 sekundy na przycisk “Stop”, aby zatwierdzi# ustawienia. Nap"d zatrzyma si" i wykona obrót przez 0,5 sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim.

Nale×y przejÊ# do etapu 8.

- Po zakoƒczeniu tych czynnoÊci mo×na zaprogramowa# nadajnik u×ywany wczeÊniej jako pierwszà pozycj! sterowania. W takim przypadku,
przejÊ# do §8. W przeciwnym przypadku, aby zaprogramowa# inny nadajnik jako pierwszà pozycj! sterowania: Nacisnà# przez 3 s przycisk
programowania zdalnego, znajdujàcy si! w zespole baterii (§5). Silnik wykona krótki obrót w jednym kierunku, a nast!pnie w drugim; przed
up"ywem 2 min. wykona# czynnoÊ# nr 8, aby zatwierdzi# zaprogramowanà pozycj!.
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Programowanie pierwszego indywidualnego poziomu sterowania8

PROG 
1s 

- Naciska# na przycisk ”PROG” przez oko!o 1 sekund". Nap"d wykonuje ruch obrotowy 0,5 sekundy w jednym kierunku, a
nast"pnie w drugim. Paƒstwa nadajnik jest teraz zaprogramowany i steruje nap!dem w trybie stabilnym. Wszystkie
funkcje opisane w §11 sà w"àczone.

Programowanie nowego poziomu sterowania (indywidualnego, grupowego lub ogólnego)9

PROG 
3s 3s 

9.1 - Otworzy# pami!# odbiornika przy pomocy nadajnika sterowania indywidualnego :
- Naciska# przez oko!o 3 sekundy na przycisk “PROG” zaprogramowanego wczeÊniej nadajnika stero-

wania indywidualnego. Nap"d wykonuje ruch obrotowy 0,5 sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie
w drugim.



PROG 
1s 

9.2 - Zatwierdzi# dokonanà czynnoÊ# z nowego nadajnika, który chcemy zaprogramowa#:
- Naciska# przez oko!o 1 sekund" na przycisk “PROG” nowego nadajnika. Nap"d wykonuje ruch obrotowy przez 0,5 sekundy

w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim.

- JeÊli Paƒstwa nowy poziom sterowania jest sterowaniem grupowym: nale×y powtórzy# operacje 9.1 i 9.2 dla ka×dego nap"du grupy.
- JeÊli Paƒstwa nowy poziom sterowania jest sterowaniem ogólnym: nale×y powtórzy# operacje 9.1 i 9.2 dla ka×dego nap"du instalacji.
- Aby usunà# nadajnik z pami"ci odbiornika nale×y operacje 9.1 z zaprogramowanego nadajnika, a nast"pnie wykona# operacj" 9.2 z nadajnika, który chcemy skasowa#.

Zapis :
- Ustawi# nap"d w wymaganym miejscu.
- Naciska# przez 5 sekund na przycisk “Stop”.

Nap"d wykonuje obrót przez 0,5 sekundy w
jednym kierunku, a nast"pnie w drugim.

Sterowanie :
- Naciska# na przycisk “Stop” nadajnika

przez 0,5 sekundy. Nap"d wykonuje
obroty w kierunku pozycji poÊredniej.

Zapis i sterowanie dla pozycji poÊredniej10

0.5s 
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Wy"àczenie:
- Nacisnà# przez oko!o 1 sekund" przycisk

“PROG” zespo!u baterii. Nap"d wykonuje
krótki obrót w jednym kierunku, a
sekund" póêniej w drugim.

W"àczenie:
- Nacisnà# przez oko!o 1 sekund" przy-

cisk “PROG” zespo!u baterii. Nap"d
wykonuje ruch obrotowy przez 0,5 sekundy
w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim.

W"àczenie / wy"àczenie przekazu radiowego12

1s1s 

1s 

Dzia"anie nap!du T3.5 DC EHz11

11.1 - Przy dobrze na!adowanej baterii, mo×liwe polecenia to: podnoszenie, stop i opuszczanie. Mo×liwe jest równie× wydanie polecenia dla po!o×enia
poÊredniego (patrz §10).

11.2 - Funkcja wykrywania oblodzenia: Blokada rolety przy podnoszeniu ze wzgl"du na oblodzenie powoduje zatrzymanie nap"du.

11.3 - Funkcja wykrywania przeszkód: Blokada rolety przy opuszczaniu ze wzgl"du na obecnoÊ# przeszkody powoduje zatrzymanie silnika, a nast"pnie
odwrócenie kierunku obrotów.

11.4 - Funkcja zabezpieczenia baterii przed nadmiernym roz"adowaniem: Przed wykonaniem ka×dego podnoszenia lub opuszczania, silnik sprawdza
napi"cie baterii.

Je×eli napi"cie jest ni×sze, ni× 11,5 V: Nap"d ustali czas zatrzymania na poczàtku ka×dego polecenia podnoszenia. Opuszczanie jest mo×liwe wy!àcznie po
kilkakrotnym nacÊni"ciu przycisku “opuszczanie”.

Je×eli napi"cie jest ni×sze, ni× 10 V: Czujnik nie przyjmie ×adnego polecenia.

W obu tych przypadkach, u×y# "adowarki awaryjnej w celu szybkiego na"adowania baterii. Dzia"anie nap!du powróci do normy dopiero wtedy, gdy
napi!cie baterii przekroczy 12 V.

4/4

Ponowna regulacja ustawienia wy"àczników kraƒcowych13

Effacement de tous les émetteurs programmés14

Annulation complète de la programmation15

-- Naciska# ponad 12 sekund na przycisk “PROG” nadajnika. Nap"d trzykrotnie wykonuje trzykro#
obrót w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim.
Nap!d powraca do pierwotnej konfiguracji i ×aden nadajnik nie jest ju× zaprogramowany w
pami!ci. Ponownie wykona# pe"ne programowanie silnika (kierunek obrotów, punkty
koƒcowe przesuwu i pozycje poleceƒ.)

13.1 - Zmiana ustawienia górnego po"o×eƒia wy"àcznika kraƒcowego (tylko w przypadku monta×u B i D)

1- Ustawi# nap"d w “górnej” pozycji” wy!àcznika kraƒcowego ustawionej wczeÊniej na etapie 3.3 za pomocà przy-
cisku “Góra”.

2- Naciska# jednoczenie na przyciski “Góra” i “Dó"” przez 5 sekund. Nap"d wykonuje obrót 0,5 sekundy w jednym
kierunku, a nast"pnie w drugim.

3- Ustawi# nowe po!o×enie kraƒcowe za pomocà przycisków “Góra” i “Dó"”.
4- Naciska# przez 2 sekundy na przycisk “Stop”, aby zatwierdzi# nowe ustawienie. Nap"d wykona obrót 0,5

sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim. Nowe ustawienie “górnej” pozycji wy!àcznika kraƒcowego jest
zapisane w pami"ci.
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13.2 - Zmiana ustawienia dolnego po"o×eƒia wy"àcznika kraƒcowego (tylko w przypadku monta×u C i D)

1- Ustawi# nap"d w “dó!rnej” pozycji” wy!àcznika kraƒcowego ustawionej wczeÊniej na etapie 3.3 za pomocà przy-
cisku “Dó"”.

2- Naciska# jednoczenie na przyciski “Góra” i “Dó"” przez 5 sekund. Nap"d wykonuje obrót 0,5 sekundy w jednym
kierunku, a nast"pnie w drugim.

3- Ustawi# nowe po!o×enie kraƒcowe za pomocà przycisków “Góra” i “Dó"”.
4- Naciska# przez 2 sekundy na przycisk “Stop”, aby zatwierdzi# nowe ustawienie. Nap"d wykona obrót 0,5

sekundy w jednym kierunku, a nast"pnie w drugim. Nowe ustawienie “dó!nej” pozycji wy!àcznika kraƒcowego jest
zapisane w pami"ci.
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12s
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-- Naciska# ponad 7 sekund na przycisk “PROG” nadajnika. Nap"d trzykrotnie wykonuje krótki obrót w jednym
kierunku, a nast"pnie w drugim.
Nap!d nie ma ju× zaprogramowanych ×adnych nadajników w pami!ci, lecz ustawienia kierunku obro-
tów i koƒca przesuwania sà zachowane. Wykona# czynnoÊ# 7.1c, a nast!pnie czynnoÊ# 8 dla zaprogra-
mowania nowego pojedynczego polecenia.

7s

2s
5s

- Istnieje mo×liwoÊ# wy"àczenia przekazu radiowego, aby nie roz"adowa# przedwczeÊnie baterii w okresach, gdy panel s"oneczny nie mo×e dzia"a# normalnie
(roleta w opakowaniu, transport, magazynowanie…). Po za"o×eniu rolety wystarczy w"àczy# przekaz radiowy, aby powróci# do normalnego dzia"ania.

- Ponowna regulacja po"o×eƒ kraƒcowych jest wykonywana automatycznie po ka×dych 56 cyclach pracy (podczas 3 cykli) lub po zaniku napicia zasilajcego
d"a nast!pujàcych rodzajów instalacji : Górny wy"àcznik kraƒcowy : Monta× A i C, Do"ny wy"àcznik kraƒcowy : Monta× A i D. 




