
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
oraz instrukcja obsługi i montażu

Ostrzeżenia dotyczące montażu

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć  zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety.
Zaleca się postępowanie zgodne z instrukcją obsługi. Montaż powinien być wykonany przez osoby do tego uprawnione
(posiadające uprawnienia SEP 1kV lub wyższe)

1.  Montażu napędu należy dokonać przy odłączonym napięciu.
2.  Przewody zasilające należy:
      - zamocować tak, aby nie zostały uszkodzone przez pracującą roletę,
      - chronić przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych,
      - łączyć zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami.
3.  Wyłącznik powinien zostać zamontowany na wysokości nie mniejszej niż 140 cm oraz w takiej odległości od rolety,
      aby móc obserwować jej pracę podczas użytkowania.
4.  Nadajniki radiowe (piloty) należy zabezpieczać przed dziećmi.
5.  Należy regularnie przeprowadzać kontrolę instalacji elektrycznej oraz znaków zużycia elementów odpowiadających za prawidłową
      pracę napędu (zabierak, adaptacja, itp.)

UWAGA!
1.  Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, zaleca się stosowanie do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
2.  Zawsze należy trwale zamontować zabierak do rury nawojowej (nitem bądź wkrętem).
3.  Zawsze należy podłączyć przewód uziemiający (w przypadku braku linii uziemiającej należy przewód ten „mostkować”
      z przewodem neutralnym).

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta  dotyczących bezpieczeństwa oraz postępowania podczas montażu grozi poważnymi
obrażeniami lub śmiercią oraz utratą praw wynikających z gwarancji!!!

INSTRUKCJA  OBSŁUGI,  MONTAŻU  I  KONSERWACJI
ELEKTRYCZNYCH  NAPĘDÓW  RUROWYCH

Dotyczy serii: 35, 45, 59, 64, 92

www.yooda.pl

1.  Informacje ogólne 1.  Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
2.  Należy upewnić się, ze wszystkie dodatkowe elementy zostały zamontowane prawidłowo, umożliwiając bezawaryjną pracę napędu.
3.  Moment obotowy napędu powinien być odpowiednio dobrany do masy pancerza.

1.1.  Opis urządzenia Napędy rurowe stosowane są do automatyzacji ruchu rolet, markiz, bram garażowych. Mogą być stosowane w różnego rodzaju miejscach
użyteczności publicznej (hotele, domy, restauracje). W celu przedłużenia żywotności napędu zamontowano w nim włącznik termiczny,
który zabezpiecza napęd przed przegrzaniem podczas pracy. Po zadziałaniu takiego wyłącznika należy odczekać około 10 min.
Po tym czasie temperatura opadnie a napęd powróci do normalnego trybu pracy.

1.2.  Budowa

1.2.2.  Napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym:

1.2.1.  Napęd bez wbudowanego odbiornika radiowego:

Napęd ze zwykłą głowicą

wyłącznik krańcowy

Napęd z głowicą NHK

silnik przekładnia
kondensator

regulatory położeń krańcowych

regulatory położeń krańcowych

regulatory położeń krańcowych

hamulec

wyłącznik krańcowy silnik przekładnia
kondensatorgniazdo awaryjnego otwierania hamulec

wyłącznik krańcowy

silnikodbiornik radiowy przekładnia

kondensator hamulec

przewód zasilający

przewód zasilający

przewód zasilający

Napęd radiowy
ze zwykłą głowicą

mikrowyłącznik

antena



Nie wolno sterować bezpośrednio jednym
napędem za pomocą kilku przełączników.

2.  Instrukcja montażu

2.1.  Montaż w skrzynce

1.4.  Czynności, których nie wolno
          wykonywać
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1.3.  Oznaczenia
          i dane techniczne

Ilość obrotów/min

Częstotliwość

Moc [W]

Czas pracy (1 cykl)

Klasa ochronności

Należy ograniczyć do
minimum kontakt napędu
z jakimikolwiek cieczami

Podczas montażu napędu
w rurze nawojowej
nie wolno używać narzędzi

Podczas montażu
zabieraka należy uważać
aby nie uszkodzić napędu

Przewód zasilający należy umocować
w taki sposób, aby skraplająca się woda
nie dostała się do wnętrza napędu.

Nie wolno sterować bezpośrednio kilkoma
napędemi za pomocą jednego przełącznika.

2.2.  Podłączenie zasilania 2.2.1.  Napędy bez wbudowanego odbiornika radiowego:

35R-10
10 Nm
230 V

35
0.53 A
1.58 kg

S / N : 3 5 0 0 0 0 6 2 0 0

17 r/min.
50 Hz
121 W
4 min
IP 4435R-10

10 Nm
230 V

35
0.53 A
1.58 kg

S / N : 3 5 0 0 0 0 6 2 0 0

17 r/min.
50 Hz
121 W
4 min
IP 44

Nr seryjny

CertyfikatTyp napędu
Moment obrotowy

Napięcie zasilające

Średnica tuby

Pobór prądu

Masa napędu

 
niebieski = neutralny

Zgodnie z tabliczką znamionową

czarny = kierunek 1
brązowy = kierunek 2
żółto / zielony = ochronny

Przewód
fazowy

Przewód
zerowy

Przewód
uziemiający
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2.2.2.  Napędy z wbudowanym odbiornikiem radiowym:

2.2.3.  Napędy z elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi i detekcją przeszkód:

Napęd radiowy:
• Przewód niebieski – przewód neutralny
• Przewód brązowy – przewód fazowy
• Przewód żółto-zielony – przewód ochronny

Napęd zwykły:
• Przewód niebieski – przewód neutralny
• Przewód brązowy – przewód fazowy (kierunek GÓRA bądź DÓŁ
  w zależności od sposobu montażu silnika).
• Przewód czarny – przewód fazowy (j.w.)
• Przewód żółto-zielony – przewód ochronny

UWAGA!
• Nie wolno podłączać więcej niż jednego siłownika bez odbiornika radiowego do jednego obwodu sterującego.
  Połączenie takie można zrealizować poprzez  zastosowanie przekaźnika dowolnego typu (R1-s, R-3, R-4)
• Napędy pracują w cyklach 4 minutowych. Po przekroczeniu tego czasu zadziała zabezpieczenie termiczne,
  które wyłączy się po ostygnięciu napędu (około 10 min.)

Aby wstępnie skontrolować napęd, możemy go uruchomić za pomocą kabla montażowego. Należy pamiętać, że podczas
takiego podłączenia żaden z wyłączników krańcowych nie zadziała (aby uruchomić mechanizm należy zamontować napęd
w rurze nawojowej) . Na głowicy napędu umieszczone są strzałki wskazujące kierunek obrotu zabieraka oraz pokrętła służące
do zwiększania/zmniejszania zakresu pracy napędu w danym kierunku.

Uruchomić roletę w kierunku zamykania, aż zatrzyma się w położeniu ustawionym fabrycznie. W momencie zatrzymania się
rolety należy kręcić odpowiednim pokrętłem w kierunku „+”, aby zwiększyć zakres ruchu (jeżeli zakres ustawiony fabrycznie
będzie zbyt duży należy kręcić odpowiednim pokrętłem  w kierunku „-” aby zmniejszyć zakres ruchu silnika).

W sytuacji przedstawionej na rysunku za regulację dolnego położenia krańcowego odpowiada pokrętło „A”

Uruchomić roletę w kierunku otwierania, aż zatrzyma się w położeniu ustawionym fabrycznie.  W momencie zatrzymania się
rolety należy kręcić odpowiednim pokrętłem w kierunku „+” , aby zwiększyć zakres ruchu (jeżeli zakres ustawiony fabrycznie
będzie zbyt duży należy kręcić odpowiednim pokrętłem  w kierunku „-” aby zmniejszyć zakres ruchu silnika). 

 
W sytuacji przedstawionej na rysunku za regulację górnego położenia krańcowego odpowiada pokrętło „B”

2.3.  Oznaczenia przewodów

3.1.  Ustawianie pozycji dolnej

3.2.  Ustawianie pozycji górnej

3.  Ustawienie górnego i dolnego
     położeni krańcowego

Zgodnie z tabliczką znamionową

niebieski = neutralny

brązowy = fazowy

żółto / zielony = ochronny

A

B

Przycisk służący do regulacji
dolnego i górnego położenia
krańcowego

Napęd z detekcją przeszkód:
• Przewód niebieski – przewód neutralny
• Przewód brązowy – przewód fazowy
• Przewód czarny – przewód fazowy (j.w.)
• Przewód żółto-zielony – przewód ochronny
• Przewód biały – przewód służący do programowania
   wyłączników krańcowych za pomocą przewodu
   montażowego DC 270

Białej żyły używamy tylko podczas ustawiania
pozycji krańcowych za pomocą przewodu
montażowego DC 270

Przewód
fazowy

Przewód
zerowy

Przewód
uziemiający

Przewód
fazowy

Przewód
zerowy

Przewód
uziemiający

Zgodnie z tabliczką znamionową

białą żyłę zostawiamy „wolną”
(zabezpieczoną)

A

B



Formularz reklamacyjny / zwrotu towaru

SUKCES SP.J. ul.M.Wańkowicza 31
15-166 Białystok tel.0-85-653-83-52, 653-89-52
fax. 0-85-653-86-42 
e-mail: info@sukcesgroup.pl
www.sukcesgroup.pl

Zgłoszenie reklamacyjne nr:

Data zgłoszenia (wypełnia reklamujący):

Reklamujący / Zwracający : Pieczęć:
(wypełnia reklamujący)

Określenie towaru (wypełnia reklamujący) 

ośćli urawot awzan.pl opis usterki / powód zwrotu:
1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

Oczekiwania reklamującego / zwracającego :
(wypełnia reklamujący)

Data i podpis reklamującego / zwracającego :
(wypełnia reklamujący)

Wynik zgłoszenia:

Reklamację / zwrot przyjął:
tel. 603-850-497
r.malyszko@sukcesgroup.pl

UWAGI:

WARUNKI GWARANCJI
1.  Gwarancja udzielana jest na okres 5 lat (napędy) i 2 lat (sterowanie i akcesoria) od daty sprzedaży towaru.
2.  Wady ukryte tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest    
     zgłosić w formie pisemnej (bądź telefonicznie), niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
3.  Ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego uregulowania płatności.
4.  Gwarancją nie są objęte:
     • urządzenia zainstalowane niezgodnie z instrukcją, 
     • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane zaniechaniem bądź  
        działaniem użytkownika albo siły zewnętrznej (np. przepięciami w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi, itp.)
     • uszkodzenia wynikłe na skutek: przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub  
        osoby trzecie, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania niesprawnych urządzeń, używania 
        nieoryginalnych materiałów lub akcesoriów, niewłaściwego transportu,
     • czynności konserwacyjne, wymiana części posiadających określoną żywotność,
     • baterie, akumulatory, żarówki.
5.  Sprzedający jest zobowiązany dać odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne Kupującego w terminie nie 
     dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6.  Zobowiązania gwarancyjne Sprzedający powinien wypełnić możliwie szybko, jednak nie dłużej niż 14 dni 
     roboczych od daty otrzymania towaru, chyba, że strony ustaliły inny termin usunięcia wad.
7.  Sposób rozwiązywania reklamacji i podział czynności między Kupującym a Sprzedającym jest następujący:
Sprzedający:
     • „wykazując dobrą wolę” może dostarczyć Kupującemu reklamowane produkty na wymianę,
     • z dostarczonych na wymianę (naprawę) elementów, wydanych na podstawie dokumentu WZ, należy się  
       rozliczyć odsyłając uszkodzone,
     • w przypadku nierozliczenia się w ciągu 14 dni wysłane elementy zostaną zafakturowane na podstawie 
       wystawionego wcześniej dokumentu WZ, doliczając koszty przesyłki,
     • w uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny Sprzedającego dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej.
Kupujący:
     • Kupujący zobowiązuje się do demontażu/montażu we własnm zakresie reklamowanych urządzeń
       z jednoczesnym pokryciem kosztów ich  demontażu/montażu oraz kosztów dojazdu,
     • Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż i podłączenie zakupionych produktów,
     • Kupujący zapewnia, iż montaż produktów dokonywany będzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie
       z odpowiednimi uprawnieniami,
     • w przypdaku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zostanie obciążony kosztami
       ekspertyzy oraz transportu przedmiotu reklamacji,
     • Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia odpowiednich formularzy przy dochodzeniu swoich praw z tytułu 
       reklamacji. W przeciwnym wypadku okres, o którym mowa w punkcie 5 może ulec przedłużeniu.

REKLAMACJE  WAD  JAWNYCH  I  ILOŚCIOWYCH
1. Sprawdzenie stanu ilościowego należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru 
    towaru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone Sprzedającemu, kierowcy lub magazynierowi 
    pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.
2. W przypadku braków ilościowych Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć brakujący towar na 
    swój koszt. Braki ilościowe nie uprawniają Kupującego do uchylania się  od płatności za zamówiony towar. 
3. Stwierdzenie wad jawnych tj.: np. uszkodzenia mechaniczne, naruszenie taśm pakowych powinno być zgłoszone 
     w momencie odbioru towaru kierowcy lub kurierowi pod rygorem utraty wszelkich reszczeń z tego tytułu.
4. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedającemu, będzie niezwłocznie naprawiony lub 
    wymieniony i ponownie dostarczony Kupującemu na koszt Sprzedającego.
5. Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, ale jest również zobowiązany zapłacić za 
    dostarczony towar wolny od wad.

INNE  POSTANOWIENIA
1. Na prośbę Kupującego Sprzedający może zorganizować szkolenie w zakresie montażu, obsługi i napraw 
    oferowanych wyrobów.
2. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie instrukcje obsługi i montażu wyrobów gotowych.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie 
    katalogowej, o czym zobowiązuje się powiadomić Kupującego.
4. Korekcie podlega wyłącznie towar nowy, nienoszący śladów użycia.
5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
    Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Prawa Handlowego.
6. Dokonanie zakupu równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.

Zalecany formularz deklaracji zgodności (EN 45014)

DEKLARACJA  ZGODNOŚĆI

My, SUKCES SP. J. URSZULA I GRZEGORZ DZIEMIAŃCZUK
(Nazwa dostawcy)

ul. WANKOWICZA 31    15-166 BIAŁYSTOK   POLAND
(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, na podstawie przekazanych nam dokumentów, że wyrób:

Napęd rurowy do rolet i Napęd rurowy do rolet z wbudowanym odbiornikiem radowym serii DM: 25, 35, 45, 64, 59, 92
(nazwa, typ lub model, partia, seria, numer serii)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z natępującą normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i)

 PN-EN 61010-1:2004 (IEC 61010-1:2001) Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne;
 EN 60335-1:2002+A2:2006 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne;
 PN-EN 60335-2-97:2007 Elektryczny sprzęd do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2:-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji,
 zasłon, markiz, i podobnego wyposażenia
 EN 50366:2003+A1:2006 Elektryczny sprzęd do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru
 ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM)
 ETSI EN 301 489-3 V1.3.12001 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca
 urządzeń i systemów radiowych.
 ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM). Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca
 urządzeń i systemów radiowych.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w:
Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
(tytuł i/numer i data wydania normy(norm) lub innego(ych) dokumentu(ów) normatywnego(ych)

   Białystok 10 Maja 2011

   (miejsce i data wystawienia)          (nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

www.yooda.pl


