
Způsob instalace:

I Instalace adaptéru pohonu

Způsob instalace:

I Instalace držáku

Při instalaci adaptéru pohonu 
můžete použít nýt nebo hřeb 
se závitem

Návod k instalaci trubkového motoru

Platí pro: 35B, 45B
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AC 230V/50HZ černý = směr 1

modrý = nulový

hnědý = směr 2

zelenožlutý = uzemnění

Nastavení limitu při otáčení proti směru hodinových ručičekF
Doplňková funkce:

Nastavení koncových poloh při otáčení po směru hodinových ručičekF
Doplňková funkce:

T Zapojení

B: Tlačítkový elektronický 
Elektronický motor + Funkce odporu a zastavení + Paralelní zapojení

B

×

Technická podpora:

T

Všechna ovládání podporují 230V/50Hz

Metody nastavení koncových poloh

Metoda 1： Metoda 2：

Stiskněte tlačítko pro nastavení na hlavici a současně použijte 
mechanický spínač k nastavení horní a dolní koncové polohy.

Použijte spínač pro nastavení horní a dolní koncové polohy. Demontujte spínač 
pro nastavení horní a dolní koncové polohy, až budete hotovi, potom namontujte 
mechanický spínač pro normální použití

Technická podpora:

Chraňte před nárazy Nevrtejte  Zabraňte proniknutí vody při instalaciChraňte před vodou

Upozornění:

Když je napájení připojeno k černému a modrému vodiči, motor 
se otáčí po směru hodinových ručiček.

Stiskněte tlačítko pro nastavení koncové polohy.

Podržte tlačítko pro nastavení koncové polohy trvale stisknuté, 
dokud motor nedoběhne do cílové polohy, potom uvolněte tlačítko 
pro nastavení.

Když je napájení připojeno k hnědému vodiči, motor se otáčí 
proti směru hodinových ručiček.

Stiskněte tlačítko pro nastavení koncové polohy

Tlačítkový elektronický trubkový motor Návod k instalaci

Tlačítko pro nastavení 
koncových poloh

NapájeníNapájení

Tlačítko pro nastavení
koncové polohy

NapájeníNapájení

Napájení

Tlačítko pro nastavení limitu

Napájení

Podržte tlačítko pro nastavení koncové polohy trvale stisknuté, 
dokud motor nedoběhne do cílové polohy, potom uvolněte tlačítko 
pro nastavení.

Verze č. A/00

Opakujte               až dosáhnete 
přesného nastavení

Opakujte               až dosáhnete 
přesného nastavení

Tlačítko pro nastavení 
koncových poloh

Tlačítko pro nastavení
koncové polohy

Tlačítko pro nastavení
koncové polohy
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