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INSTALLASJONS-

NO

manual

Art.nr: 1818158

inteo
Soliris Uno kit, sol- & vindautomatik
Soliris Uno er en sol- & vindautomatikk for motoriserte
markiser, screens og persienner. Automatikken styrer
solbeskyttelsen etter solens oppførsel, og beskytter mot
skader som kan oppstå på grunn av sterk vind.
Når solens intensitet overstiger innstilt verdi, kjøres solbeskyttelsen enten helt ut eller til en programmerbar
utfallsposisjon.
Automatikken analyserer frekvensen av overskyethet, og
regulerer automatisk tiden for innkjøring av solbeskyttelsen (15-30 minutter) hvis da solintensiteten understiger
innstilt verdi.
Ved vindhastighet som overstiger innstilt grenseverdi,
kjøres solbeskyttelsen inn og sperres til vindhastigheten
understiger grenseverdien.
Timer eller regnsensor kan kobles til for tvungen innkjøring av solbeskyttelsen.

1Tekniske data
■
■
■
■
■

80 mm

Polspenning:
Isolasjon:
Belastning bus-utgang:
Kapslingsklasse:
Temperatur:

220-240V 50Hz.
Klasse 2, dobbeltisolert
500 mA / 50V DC
IP40
+5°C til +40°C

■ CE-normer: EN 60730-1, EN 61000-6, EN 61000-6-3
■ For montering innendørs i tørt, oppvarmet rom

80 mm

2 Installasjon
Front

Automatikkenhet

Frontramme

Festeramme

Dekklokk

Vegg
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3.4

Timer- og regnsensorfunksjon

Mens det regner eller timeren gir signal, vil
solautomatikk
og manuelle
kommandoer
være stengt av.

Ved regn,
eller timeren
har nådd
innstilt tid,
vil den røde
vindindikeringen lyse og
solbeskyttelsen kjøres
øyeblikkelig inn.

3.5

Når det slutter
å regne eller
timeren slutter å gi signal,
slokner den røde
vindindikeringen, og solautomatikk og
manuelle kommandoer aktiveres igjen.

Utfallsregulering (IP)

Manuelt

Sol- og vindautomatikk

Trykk kort på
når
solbeskyttelsen står stille
ovenfor utfallsposisjonen.
MERK! Står solbeskyttelsen under utfallsposisjonen skjer det ikke noe.

Når dagslysintensiteten overstiger den
innstilte følsomheten, blir solbeskyttelsen kjørt ut til den programmerte
utfallsposisjonen.

3.6

Solbeskyttelsen går til
utfallsposisjonen.

MERK! Er solfunksjonen slått av (se punkt 5.1) eller solbeskyttelsen står
under utfallsposisjonen, skjer det ikke noe.

Automatisk persiennevinkling

Manuelt – solbeskyttelsen over utfallsposisjonen
når
Trykk kort på
solbeskyttelsen står
stille ovenfor utfallsposisjonen.

Manuelt – solbeskyttelsen under utfallsposisjonen
Med et kort trykk på
når solbeskyttelsen
står i utfallsposisjon og siste kommando
var NED
blir solbeskyttelsen værende i
samme posisjon, men lamellene vinkles.

Solbeskyttelsen beveger seg
til utfallsposisjon og vinkler
lamellene.

Står stille
og vinkler

Sol- og vindautomatikk
Når dagslysintensiteten overstiger den innstilte
følsomheten, blir solbeskyttelsen kjørt ut til den
programmerte utfallsposisjonen og lamellene
vinkles.

MERK! Er solfunksjonen slått av (se punkt 5.1) eller solbeskyttelsen står under utfallsposisjonen, skjer det ikke noe.
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4 Instilling

av type av solbeskyttelse

For at automatikken skal fungere riktig, må den programmeres for den aktuelle solbeskyttelsen: Markise/
screen eller persienne. Automatikken har to persiennefunksjoner, se 4.3 og 4.4.
VIKTIG!
Ved programmeringen må ikke automatikken ta imot vind-, sol-, regn- eller timerinformasjon.
Indikatorlampene må være sloknet! Solbeskyttelsen skal også være kjørt helt inn.

Vindindikeringen (rødt
lys) er sloknet.

Solautomatikken
er slått av, se
punkt 5.1.
MODE

Når solbeskyttelsen har stanset
i helt innkjørt
posisjon, trykk
en kort impuls på
”STOPP”.

For å kjøre inn
solbeskyttelsen
trykk en kort
impuls på ”OPP/
INN”.

MODE

4.1

Hvilken funksjon er programmert?

Viktig! For å kontrollere programmeringen, må ikke indikatorlampene lyse.
eller
Trykk kort på
MODE

4.2

Gul indikatorlampe:
Rød indikatorlampe:
Grønn indikatorlampe:

Indikatorlampen for aktuell
funksjon blinker 3 ganger.

Markise/screen
Europeisk persiennefunksjon
Amerikansk persiennefunksjon

Markise-/screenfunksjon (fabrikkinnstilling)

Funksjon:

Trykk kort på
og solbeskyttelsen
kjøres helt inn.

Trykk kort på
og solbeskyttelsen
kjøres helt ut.

Programmering:

Trykk
og
hold inne i ca
2 sekunder.

MODE

2 sek

De røde og
gule indikatorlampene
blinker vekselvis.

Programmering av utfallsregulering, se punkt 6.1.
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Trykk
og hold
inne i ca 2 sekunder.

2 sek

Den gule
indikatorlampen blinker 6
ganger:
3 blink – 3sek – 3 blink.
Programmeringen er ferdig.

MODE
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5
Solfunksjonen kan slås på/av med strømbryteren (se bilde
til høyre). Vindautomatikken er en sikkerhetsfunksjon, og
den kan ikke slås av.
Solfunksjon på:

MODE

11 m/s
8 m/s
6 m/s
3 m/s
1,5 m/s
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14 m/s
17 m/s
20 m/s
22 m/s

5.3

Trinn-for-trinn innstilling av solautomatikkens følsomhet

Kontroller før innstilling at:

Solen skinner på
solsensoren.

Vindindikeringen (rødt lys) er
sloknet.

Solautomatikk er slått på, se
punkt 5.1 foregående side.
MODE

Innstilling:

1
Vri potensiometeret
for solfølsomhet med
urviseren til endeposisjonen.

35

20

50

Test

2

3

Trykk en kort impuls
”OPP/INN”.

Trykk en kort impuls
på ”STOPP”.

max
kLux

4
Vri justeringsskruen sakte mot
urviseren til indikatorlampen for
sol (gul) lyser med fast lys.

5

35

20

50

Test

Etter 2 minutt kjøres
solbeskyttelsen ned (ut).

max

etter 2 min

kLux

6
Dekk til solgiveren. Den gule solindikeringen slokner helt i ca 2 min,
og deretter blinker den i ca 3 min for
å siden slokne helt.

7
Solbeskyttelsen kjøres
automatisk opp (inn).

etter 15 - 30 min

Solautomatikken er nå stilt inn for rådende lysintensitet.
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6.4

Automatisk persiennevinkling

VIKTIG! For å programmere automatisk persiennevinkling, må europeisk eller amerikansk persiennefunksjon
være programmert.

1 Programmer utfallsposisjon ifølge punkt 6.1, over.
2
etter 3 sek

2 sek
. Solbeskyttelsen kjøres
Trykk
helt inn. Trykk STOPP
.

6.5

Trykk
.
Solbeskyttelsen kjøres til utfallsposisjonen (persiennelamellene
er lukket).

Trykk samtidig på
og
i
minst 3 sekunder. Den grønne
indikatorlampen lyser og persiennen beveger seg kort opp.
Reguler lamellvinklingen med
,
og .

Trykk
og hold inne i minst
2 sekunder til den grønne indikatorlampen slokner.
Automatisk persiennevinkling er
nå programmert.

Bruk av automatisk persiennevinkling

Manuelt – solbeskyttelsen
over utfallsposisjonen
Trykk kort på
når solbeskyttelsen står stille
ovenfor utfallsposisjonen.

Manuelt – solbeskyttelsen
under utfallsposisjonen

Solbeskyttelsen beveger
seg til utfallsposisjon og
vinkler lamellene.

Med et kort trykk på
når solbeskyttelsen står
i utfallsposisjon og siste kommando var NED
blir solbeskyttelsen værende i samme posisjon,
men lamellene vinkles.

Står stille og
vinkler

Sol- og vindautomatikk
MERK! Er solfunksjonen slått av (se punkt 5.1) eller solbeskyttelsen står under utfallsposisjonen, skjer det ikke noe.

Når dagslysintensiteten overstiger den innstilte
følsomheten, blir solbeskyttelsen kjørt ut til den
programmerte utfallsposisjonen og lamellene vinkles.

6.6

1

Sletting av automatisk persiennevinkling (og utfallsposisjonen)

Kjør solbeskyttelsen til utfallsposisjonen med
.

2

Trykk inn
igjen,
og hold den inne i
ca 10 sekunder.

Den røde indikatorlampen lyser.
Persiennevinklingen og utfallsposisjonen
er nå slettet.
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7 Tilkobling
Viktig!

Terminal Layout
Felles
Solsensor
Vindsensor
Timer/Regnsensor
Fase
Null
Motor Neutral
Motor Opp
Motor Ned

Kontroller alltid at motoren har riktig
rotasjonsretning med
og
tastene.

OPP/INN
NED/UT

Intern bryggekobling
Soliris Uno
festeramme

Kabeldiagram 1
Timer
Soliris Sensor
Regnsensor

Mating
3G 1,5 mm2
Mating
3G 1,5 mm2

Soliris Uno

Mating
3G 1,5 mm2

Koblingsdiagram 1
Regnsensor
Art.nr. 9705588

BLÅ
BRUN

Soliris Sensor

Soliris Uno
Art.nr. 1818156

BRUN
SORT
BLÅ

GRØN

Art.nr.
1805102

Motor
1
GUL/GRØN
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HVIT

Timer

BRUN

GUL/GRØN
BLÅ
BRUN

Art.nr. 9101474

Kabeldiagram 2

Reléboks
RK2H

Soliris Sensor

Soliris Uno

Mating
3G 1,5 mm2

Koblingsdiagram 2
Soliris Sensor

GUL/GRØN

BRUN

BLÅ

Motor
2
SORT

Soliris Uno

BRUN

BLÅ

Motor
1

SORT

Art.nr. 9101474

HVIT

BRUN

GRØN

Art.nr. 1818156

Reléboks RK2H
Art.nr. 1810303

TIL NESTE
ENHET

OBS!
NB!

Hvis noen av motorene går feil vei bytt om sort og brun ledning til motoren.
Etter tilkobling skal anlegget funksjonstestes, se punkt 5.2.
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