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1. Bevezetés

A Sunea io motor alkalmas a vízszintes elhelyezkedés! karos napellenz k minden típusának
mozgatására (a kett s lejtés!, a gázdugattyús karral vagy a teleszkópos karral felszerelt típusok
kivételével). Áramkimaradás esetére a berendezés rendelkezik a napellenz bezárását biztosító
biztonsági rendszerrel: a napellenz a specifikus kiegészít hajtókar segítségével hálózati feszültség
hiányában kézileg is m!ködtethet .

2. Biztonság
A termék felszerelése el tt olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót.
A Somfy berendezés beszerelését kizárólag lakások motorizálásában és automatizálásában jártas
szakemberek végezhetik (akiknek a jelen útmutató készült).
A beszerelést végz szakembernek be kell tartania az adott országban érvényben lév szabványokat
és törvényi el írásokat, és tájékoztatnia kell az ügyfeleket a termék használati feltételeir l és
karbantartásáról.
A Somfy által meghatározott alkalmazási területt l eltér használat nem elfogadott. Ebben az esetben,
valamint a jelen útmutatóban szerepl el írások be nem tartása esetén a Somfy nem vállalja a felel sséget
és nem viseli a garanciális kötelezettségeket.
A beszerelés megkezdése el tt ellen rizze a termék kompatibilitását
a kapcsolódó felszerelésekkel és kiegészít kkel.

2.2 Speciális biztonsági el!írások
A jelen útmutatóban szerepl biztonsági el írásokon kívül
tartsa be a mellékelt "Betartandó és meg rzend biztonsági
el írások" dokumentumban részletezett utasításokat is.
1) A napellenz környezetében végzett karbantartási
m!veletek el tt kapcsolja ki annak hálózati táplálását.
A termék károsodásának elkerülése érdekében:
2) Soha ne mártsa folyadékba!
3) Kerülje az üt déseket.
4) Kerülje a berendezés leejtését!
5) Ne fúrja ki!
6) A napellenz jegesedése esetén kerülje annak
mozgatását.
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2.1 Biztonság és felel!sség
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3. Beszerelés

1

A Sunea io berendezést az id járás viszontagságaitól
védett helyre kell felszerelni.

3.1 A motor el készítése

B

A

1) Szerelje fel az adaptert (A) és a meneszt t (B) a
motorra.
2) Mérje meg a távolságot (L1) a motor záróelemének
bels pereme és a meneszt vége között.

2

L1 = …
L1

3.2 A tengely el készítése

1

1) Vágja el a red nytengelyt a kívánt hosszúságra.
2) Sorjázza le a red nytengelyt, és távolítsa el a
forgácsokat.
3) Sima felület! red nytengely esetén vágjon ki egy
hornyot a következ méreteknek megfelel en: e =
4 mm; h = 28 mm.

2

Ø > 47
3

3.3 A motor és a tengely összeszerelése

e

h

1

1) Illessze be a motort a red nytengelybe.
Sima felület! red nytengely esetén illessze a kivágott
hornyot az adapterre.
2) Biztonsági okokból rögzítse a red nytengelyt a
meneszt n 4 db parker csavar (Ø 5 mm) vagy 4 db acél
2
15 mm
popszegecs (Ø 4,8 mm) segítségével, a következ k
szerint elhelyezve:
legalább 5 mm távolságban a meneszt küls végét l:
L1
L1 - 5,
legfeljebb 15 mm távolságban a meneszt küls
végét l: L1 - 15.
A csavarok és a popszegecsek kizárólag a meneszt re rögzíthet k, a motorra nem.

5 mm
20 mm
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3.4 Kiegészít hajtókar felszerelése
- Használjon kimeneti gy!r!t vagy 6 mm-es négyzet
keresztmetszet! tengellyel (C) vagy 7 mm-es hatszög
keresztmetszet! tengellyel (D) felszerelt napellenz -tok
kimenetet (nem mellékelt tartozékok).
- Rögzítse a megfelel
kimeneti gy!r!t a motor
záróelemére.

D

C

1

3.5 A tengelymotor egység felszerelése

E

1) Szerelje fel a tengelymotor egységet a tartóelemre (E).
2) Szerelje fel a tengelymotor egységet a motor tartóelemre (F),
úgy hogy a kábel kivezetés lefelé álljon (G).
2

F
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4. Vezetékezés

- Kapcsolja ki a hálózati táplálást.
- Csatlakoztassa a motort az alábbi táblázatban szerepl
információk alapján:
230 V ~ 50 Hz
1 Barna
2 Kék
3 Zöld-Sárga

Motor vezetéke
Fázis (P)
Nulla (N)
Föld ( )

OFF
230 V 1
2
~
50 Hz 3

3 x 0,75 mm2

3 x 1,5 mm2

1
2
3

-

5. Üzembe helyezés

Az útmutatóban csak a Telis io típusú io vezérl egység
segítségével történ üzembe helyezés szerepel. A bármely
más típusú io vezérl egység segítségével történ üzembe
helyezéssel kapcsolatban lásd a megfelel útmutatót.

ON

5.1 A már elvégzett beállítási szakaszok azonosítása
Egyidej!leg csak egy motort helyezzen feszültség alá.
Az üzembe helyezés elvégzéséhez ne használjon Inis RT/Inis RTS vezérl egységet.
Helyezze feszültség alá és kövesse az "a" vagy "b" eljárást, a napellenz reakciójának
függvényében:
a A napellenz egy rövid elmozdulást végez.

A
végállások
be
vannak
állítva, io
vezérl egységek nincsenek memorizálva. Ugorjon az
"Els LR vezérl egység memorizálása" fejezethez.
vagy
b A napellenz nem mozdul
Nyomja meg a Fel vagy Le gombot, és kövesse
a "c" vagy "d" eljárást, a napellenz reakciójának
függvényében.

Az els LR
vezérl egység
memorizálása

c vagy d

c A napellenz továbbra sem mozdul
Az LR
vezérl egység
programozása

HU

A végállások nincsenek beállítva, és egyetlen io
vezérl egység sincs memorizálva.
Ugorjon az "RTS vezérl egység programozása"
fejezethez.
vagy
d A napellenz
teljesen felemelkedik vagy
leereszkedik
A végállások be vannak állítva és az io
vezérl egység memorizálva van.
Ugorjon a "Használat" fejezethez.

Használat

5.2 Az LR vezérl egység programozása
- Nyomja le egyidej!leg a Fel és Le gombokat: a napellenz
egy rövid mozgást végez, az io vezérl egység be van
programozva a motorban.

Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
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5.3 A motor forgásirányának ellen rzése

1

Állítsa be a motor forgásirányát.
1) Nyomja meg a Fel gombot:
a) Ha a napellenz emelkedik, a forgásirány megfelel :
ugorjon a "Végállások beállítása" fejezethez.
b) Ha a napellenz leereszkedik, a forgásirány nem
megfelel : Nyomja meg a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig: a forgásirány módosítása megtörtént.
2) A forgásirány ellen rzéséhez nyomja meg a Fel
gombot.

a
A végállások
beállítása

b

2

5.4 A végállások beállítása
A végállások beállítása a napellenz típusától függ.

5.4.1 Beállítás kazettás napellenz k esetén
A kazettás napellenz k esetén a fels végállás beállítása
automatikusan megtörténik, csak az alsó végállás beállítását kell elvégezni.
Az alsó végállás beállítása

Az alsó végállás eléréséhez ne használja egyidej!leg a "my" és Le gombokat.
1) Állítsa a napellenz t alsó véghelyzetbe.
A Le gomb > 2 s id tartamú megnyomása a napellenz
folyamatos leereszked mozgását eredményezi.
2) Állítsa meg a napellenz t a kívánt helyen.
3) Szükség esetén módosítsa a napellenz helyzetét a Fel
vagy Le gombok segítségével.
4) Nyomja le egyidej!leg a "my" és Fel gombokat: a
napellenz folyamatos mozgással felemelkedik, a "my"
és Fel gombok felengedése után is folytatva a mozgást.
5) A magasság felénél nyomja le röviden a "my" gombot a
napellenz megállításához.
6) Nyomja meg ismét a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig (1,5 s lefelé, majd elmozdulás felfelé a
kazetta záródásáig): a végállások mentése megtörtént.
Várja meg a napellenz teljes leállását, majd ezt követ en
ugorjon az "Els io vezérl egység memorizálása"
fejezethez.

1

2

3

4

5

6

5.4.2 Beállítás nem kazettás napellenz k esetén

A nem kazettás napellenz k esetén a fels és az alsó végállásokat is be kell állítani.

HU

A fels végállás beállítása

1) Állítsa a napellenz t fels véghelyzetbe.
A Fel gomb > 2 s id tartamú megnyomása a napellenz
folyamatos felemelked mozgását eredményezi.
2) Állítsa meg a napellenz t a kívánt helyen.
3) Szükség esetén módosítsa a napellenz helyzetét a Fel
vagy Le gombok segítségével.
4) Nyomja le egyidej!leg a "my" és Le gombokat: a
napellenz folyamatos mozgással leereszkedik, a "my"
és Le gombok felengedése után is folytatva a mozgást.
5) A magasság felénél nyomja le röviden a "my" gombot
a napellenz megállításához, és térjen át a következ
szakaszra.

54
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Ugorjon a
következ lépéshez
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Az alsó végállás beállítása

1) Állítsa a napellenz t alsó véghelyzetbe.
A Le gomb > 2 s id tartamú megnyomása a napellenz
folyamatos leereszked mozgását eredményezi.
2) Állítsa meg a napellenz t a kívánt helyen.
3) Szükség esetén módosítsa a napellenz helyzetét a Fel
vagy Le gombok segítségével.
4) Nyomja le egyidej!leg a "my" és Fel gombokat: a
napellenz folyamatos mozgással felemelkedik, a "my"
és Fel gombok felengedése után is folytatva a mozgást.
5) A magasság felénél nyomja le röviden a "my" gombot a
napellenz megállításához.
6) Nyomja meg ismét a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig (1.5 s lefelé, majd elmozdulás felfelé
a napellenz bezáródásáig): a végállások beállítása
megtörtént.
Várja meg a napellenz teljes leállását, majd ezt követ en
memorizálása" fejezethez.

1

2

3

4

5

6

ugorjon az "Els RTS vezérl egység

5.5 Az els io vezérl egység memorizálása
5.5.1 Beprogramozott io vezérl egység
segítségével
- Nyomja meg röviden a vezérl egység PROG
gombját (H): a napellenz kis mértékben elmozdul, az
RTS vezérl egység memorizálása megtörtént.

PROG. H

5.5.2 Egyszer! áramkimaradás után
1) Nyomja le egyidej!leg az új vezérl egység Fel és Le
gombját (I) a napellenz elmozdulásáig.
2) Nyomja meg röviden a vezérl egység PROG gombját:
a napellenz kis mértékben elmozdul, az io
vezérl egység memorizálása megtörtént.

1

2

PROG. I

5.6 A beállítások ellen rzése
- Ellen rizze a fels és az alsó végállások beállítását az RTS vezérl egység segítségével.

6. Használat
6.1 Standard m!ködés
6.1.1 Kedvenc pozíció (my)
A motorban memorizálható egy a fels és az alsó végállástól különböz "kedvenc pozíció (my)"
elnevezés! közbens helyzet.
a kedvenc pozíció (my) memorizálásával, módosításával és törlésével kapcsolatban lásd a
"További beállítások" fejezetet.
A kedvenc pozíció (my) használatához:
- Nyomja meg röviden a "my" gombot: a napellenz
my
elmozdul és megáll a kedvenc pozícióban (my).
my

6.1.2 STOP funkció
A napellenz mozgásban van.
- Nyomja meg röviden a "my" gombot: a napellenz
automatikusan megáll.

6.1.3 Fel és Le gombok
- A Fel vagy Le gomb rövid ideig tartó megnyomása a napellenz teljes felemelését vagy leengedését
eredményezi.
A kazettás napellenz k esetén az akadály érzékelése a teljes leengedés alatt aktív.

Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
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6.1.4 A kiegészít hajtókar használata
Soha ne használja a kiegészít hajtókart, amíg a
motorban nincs memorizálva RTS vezérl egység.
A hajtókar segítségével ne engedje a napellenz t a
karok töréspontja alá.
- Ellen rizze, hogy a hálózati táplálás meg van-e szakítva.
- Csúsztassa a Somfy kiegészít hajtókar horgát a kimeneti
gy!r!be.
- Forgassa el a hajtókart a napellenz felemelése vagy
leengedése érdekében.

OFF

6.2 M!ködés io érzékel vel
6.2.1 io napsütés-érzékel
Lásd a megfelel útmutatót.

6.2.2 io szélérzékel

A m!ködés részletes leírásával kapcsolatban olvassa el az
io szélérzékel útmutatóját.
A napellenz viselkedése a szél feltámadása esetén

A szél feltámadása esetén a napellenz mozogni
kezd a fels végállás elérése érdekében.
Nem lehetséges megakadályozni a napellenz
felemelkedését, és amíg a szél fúj nem lehet
leengedni a napellenz t.
A napellenz viselkedése a szél elállása esetén

A szél elállásakor, 30 másodperc elteltével az io
vezérl egység segítségével kézi leengedési utasítás
adható ki. Viszont 12 percen keresztül minden
automatikus m!ködés blokkolt állapotban marad.

30 s

6.3 M!ködés a táplálás megszakadása után
A Sunea io berendezés olyan elektronikus rendszerrel van felszerelve, amely a hálózati
táplálás 2 percnél rövidebb ideig tartó megszakadása esetén biztosítja a berendezés m!ködését.
Ezen az id tartamon túl a motor átlép a végállások újrainicializálása üzemmódba.
A standard m!ködési módba történ visszatérés érdekében el kell végezni a következ 3 m!velet
egyikét.

A Fel gomb használata
A Fel gomb rövid ideig tartó megnyomása esetén a napellenz teljesen felemelkedik és a rendszer
visszatér a standard m!ködési módba.

HU

A Le gomb használata
A Le gomb rövid ideig tartó megnyomása esetén a napellenz 1,5 másodpercen keresztül leereszkedik,
majd felemelkedik a nyomatékérzékel lekapcsolásáig, ezután ismét leereszkedik az alsó végállásba,
és a rendszer visszatér standard m!ködési módba.

A szél feltámadása

Ha a szélsebesség meghaladja az io szélérzékel n beállított küszöbértéket, az érzékel felemelési
utasítást küld a motornak. A napellenz felemelkedik a fels végállásba, és visszatér standard
m!ködési módba. Ha a felemelési/leengedési m!veletek vagy a szél feltámadása következtében a moto
normál m!ködési módban, a napsütés funkció inaktív.

7. További beállítások
7.1 Kedvenc pozíció (my)
7.1.1 A kedvenc pozíció (my) memorizálása és
módosítása

1

2
vagy
my

A kedvenc pozíció (my) memorizálásának és módosításának
folyamata megegyezik.
1) Állítsa a napellenz t a kívánt kedvenc pozícióba (my).
2) Nyomja meg a "my" gombot a napellenz elmozdulásáig: a kívánt kedvenc pozíció (my)
memorizálása megtörtént.
56
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7.1.2 A kedvenc pozíció (my) törlése
1) Nyomja meg a "my" gombot: a napellenz elmozdul és
megáll a kedvenc pozícióban (my).
2) Nyomja meg ismét a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig: A kedvenc pozíció (my) törlése
megtörtént.

1

2
my

7.2 io vezérl egységek és io érzékel k hozzáadása/törlése
Lásd a megfelel útmutatót.

7.3 A végállások módosítása
A végállások módosítása a napellenz típusától függ.

7.3.1 Módosítás kazettás napellenz k esetén
A kazettás napellenz k esetén a fels végállás módosítása automatikusan megtörténik, csak az alsó
végállás módosítható.
Az alsó végállás módosítása

1) Állítsa a napellenz t alsó véghelyzetbe.
2) Nyomja le egyidej!leg a Fel és Le gombokat
a napellenz elmozdulásáig: a motor beállítási
üzemmódban van.
3) Állítsa be a napellenz alsó helyzetét a Fel vagy Le
gombok segítségével.
4) Nyomja meg a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig: az új alsó véghelyzet elmentése
megtörtént.

1

2

4

3
vagy

7.3.2 Módosítás nem kazettás napellenz k esetén
A nem kazettás napellenz k esetén a fels és az alsó végállások is módosíthatók.
A fels végállás módosítása

Az alsó végállás módosítása

1) Állítsa a napellenz t alsó véghelyzetbe.
2) Nyomja le egyidej!leg a Fel és Le gombokat
a napellenz elmozdulásáig: a motor beállítási
üzemmódban van.
3) Állítsa be a napellenz alsó helyzetét a Fel vagy Le
gombok segítségével.
4) Nyomja meg a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig: az új alsó véghelyzet elmentése
megtörtént.

1

2

3

4
vagy

1

2

3

4

HU

1) Állítsa a napellenz t fels véghelyzetbe.
2) Nyomja le egyidej!leg a Fel és Le gombokat
a napellenz elmozdulásáig: a motor beállítási
üzemmódban van.
3) Állítsa be a napellenz fels helyzetét a Fel vagy Le
gombok segítségével.
4) Nyomja meg a "my" gombot a napellenz
elmozdulásáig: az új fels véghelyzet elmentése
megtörtént.

7.4 A forgásirány módosítása
A végállások beállítását követ en, a forgásirány módosításához els ként vissza kell állítani a motor
eredeti konfigurációját. Lásd a "Visszatérés az eredeti konfigurációra" fejezetet.

Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved.
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7.5 Haladó funkciók
Ezen funkciók használata el tt vegye fel a kapcsolatot a napellenz gyártójával, és egyeztessék
a berendezéssel való kompatibilitást.

7.5.1 "Back impulse" funkció
Ez a funkció lehet vé teszi a vászon megfeszítését a napellenz minden leereszked mozgása után.
Lehet ség van a felcsévél tengely helyzetének legfeljebb ! fordulattal történ módosítására.
A funkció bekapcsolása érdekében:
1) Állítsa a napellenz t alsó véghelyzetbe.
1
2
2) Nyomja le egyidej"leg a "my" és Fel gombokat a
napellenz elmozdulásáig: a motor programozási
üzemmódban van.
3) Állítsa be a vászon feszességét a Fel vagy Le gombok
segítségével (a tengely legfeljebb 1/2 fordulata).
4
3
4) Nyomja meg a "my" gombot a napellenz
vagy
elmozdulásáig: a vászon feszessége memorizálódott.

7.5.2 "Back release" funkció kizárólag kazettás napellenz k esetén
Ez a funkció lehet vé teszi a vászon meglazítását a napellenz kazettájának zárása után.
A "Back release" funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása érdekében követend eljárás
megegyezik.
Biztonsági okokból a funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása az io vezérl egység segítségével
kizárólag a következ 3 esetben végezhet el:
•
A beállítások érvényesítését követ en 2 másodperc állás után, és az els io vezérl egység
memorizálása el tt.
•
Az els io vezérl egység memorizálása után és a következ 4 ciklus alatt.
• Az áramellátás megszakítása után és a következ 4 ciklus alatt.
A funkció bekapcsolása érdekében:
1) Állítsa a napellenz t a fels véghelyzetbe.
1
2
2) Nyomja le egyidej"leg a "my" és Le gombokat a
napellenz elmozdulásáig:
Ha a "Back release" funkció ki volt kapcsolva, bekapcsolódik.
Ha a "Back release" funkció be volt kapcsolva,
kikapcsolódik.
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7.5.3 "Zárási er " funkció kizárólag kazettás napellenz k esetén
A funkció segítségével a napellenz kazettájának zárási er ssége 3 fokozatban módosítható (er sközepes-gyenge).
Alapértelmezett esetben a motor a gyárból kikerülve közepes szintre van beállítva.
Biztonsági okokból ez a funkció az io vezérl egységr l kizárólag a következ 3 esetben érhet el:
•
A beállítások érvényesítését követ en 2 másodperc állás után, és az els io vezérl egység
memorizálása el tt.
•
Az els io vezérl egység memorizálása után és a következ 4 ciklus alatt.
• Az áramellátás megszakítása után és a következ 4 ciklus alatt.
A funkció bekapcsolása érdekében:
1
2
1) Állítsa a napellenz t középs helyzetbe.
vagy
2) Nyomja meg röviden és egyidej"leg a "my" és Fel
gombokat, majd közvetlenül ez után nyomja le
egyidej"leg és tartsa nyomva a "my" és Fel gombokat a
0.5 s
5s
napellenz elmozdulásáig.
3
4
A motor csak 10 másodpercen keresztül van
vagy
programozási üzemmódban.
Állítsa be a zárási er t a Fel vagy Le gombok segítségével.
- A zárási er növeléséhez nyomja meg a Fel gombot
a napellenz lassú elmozdulásáig: a napellenz
kazettájának zárási er ssége a fels küszöbértékre módosult.
- A zárási er csökkentéséhez nyomja meg a Le gombot a napellenz lassú elmozdulásáig:
a napellenz kazettájának zárási er ssége az alsó küszöbértékre módosult.
4) Nyomja meg a "my" gombot a napellenz elmozdulásáig: az új zárási er sség memorizálódott.
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8. Tippek és tanácsok
8.1 Kérdése van a Sunea io berendezéssel kapcsolatban?
Jelenségek
A napellenz nem
m!ködik.

Lehetséges okok
A vezetékezés nem megfelel .

Megoldások
Ellen rizze a vezetékezést, és
módosítsa, amennyiben szükséges.
A motor h védelmi üzemmódban Várjon, amíg a motor kih!l.
van.
Az alkalmazott vezeték nem
Ellen rizze az alkalmazott vezetéket
megfelel .
és gy z djön meg arról, hogy az 3 eret
tartalmaz.
Az io vezérl egység eleme
Ellen rizze az elemet, és szükség esetén
lemerült.
cserélje ki.
A vezérl egység nem
Ellen rizze a vezérl egység
kompatibilis.
kompatibilitását és cserélje ki, ha
szükséges.
Az alkalmazott io
Használjon elmentett io
vezérl egység nincs elmentve a vezérl egységet, vagy mentse el az adott io
motorban.
vezérl egységet.
Rádió interferencia tapasztalható. Kapcsolja ki a rendszer környezetében
használt rádiófrekvenciás
berendezéseket.
A napellenz
Az adapter helyzete nem
Rögzítse megfelel en az adaptert.
túlságosan hamar áll megfelel .
meg.
A végállások beállítása nem
Állítsa be újra a végállásokat.
megfelel .
A hajtókar segítségével emelje fel a
A napellenz
A végállások nem megfelel
beállítása a hálózati táplálás
napellenz t a m!ködési útjának feléig,
alsó helyzetben
blokkolódott és csak megszakadása és/vagy a hajtókar majd az io vezérl egység segítségével
lefelé képes mozogni. használata után.
adjon ki egy felemelés utasítást. Az
ismételt használat el tt várja meg a
napellenz teljes leállását.

8.2 Elveszett vagy sérült io vezérl egység pótlása
Lásd a megfelel útmutatót.
Az alaphelyzetbe állítás törli az összes vezérl egységet, az összes érzékel t, az összes végállásbeállítást és visszaállítja a motorban az alapértelmezett forgásirányt és kedvenc pozíciót (my).
Viszont a haladó funkciók ("Back impulse", "Back release", "Zárási er sség") megmaradnak.
Az áramellátás kett s megszakítását csak az alaphelyzetbe állítandó motoron végezze el.
1) Állítsa a napellenz t középs helyzetbe (ha
1
2
lehetséges).
OFF
2) Szakítsa meg a hálózati táplálást 2 másodpercre.
3) Állítsa vissza a hálózati táplálást 5 és 15 másodperc
közötti id tartamra.
2s
4) Szakítsa meg a hálózati táplálást 2 másodpercre.
5s
3
4
5) Állítsa vissza a hálózati táplálást: a napellenz néhány
ON
OFF
másodpercen keresztül mozog.
ha a napellenz a fels vagy az alsó végállásban van,
15 s
egy rövid elmozdulást végez.
2s
6) Tartsa lenyomva a PROG gombot: a napellenz
5
elvégez egy els elmozdulást, majd néhány pillanattal
ON
kés bb egy következ t. A motor konfigurálása visszaállt
a gyári értékekre.
- Végezze el ismét az "Üzembe helyezés" fejezet
eljárásait.
6

PROG.
K
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8.3 Visszatérés az eredeti konfigurációra

Sunea io

9. M szaki adatok
Rádiófrekvencia

868-870 Mhz, io-homecontrol®

Tápfeszültség
Használati h mérséklet
Védettségi fokozat

230 V ~ 50 Hz
- 20 °C és + 70 °C között
IP 44
9

HU

A kapcsolódó io vezérl egységek /érzékelők maximális száma
Használati osztály
I
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