INSTALLASJONS guide
inteo

2.1

CENTRALIS DC IB

CENTRALIS DC IB er en individuell og/eller gruppe brytere for Concept 25 motorer. Den kan brukes til
å styre både persienner med vinkling og alle andre solskjerminger som kun løfter.
CENTRALIS DC IB er kompatibel med SOMFY ”IB”-Bus, noe som innebærer at den går helt utmerket
å styre fra: Centralis IB, Soliris IB, Chronis IB, Chronis IB L og Thermis IB.
• Automatisk vinkling og mellomstopp kan programmeres for persienne.
• To mellomstopp kan programmeres for løsninger som bare har løft, som f.eks. rullegardiner.

Art.nr: 1810153
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Tekniske data
n
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n
n

30 mm

Mating: 24 V DC (mini. 20 V DC / maksi. 40 V DC)
Strømmating: 2 A
Gir strøm ved kommando: 180 sekunder
Kun til innvendige løsninger

80 mm

Installasjon

80 mm

3 possibilities
3 possibilities

MERK: CENTRALIS DC IB kan styre maks. 3 stk Concept 25-motorer. For å mate Centralis DC IB med 24 V likestrøm (DC)
bruk kun SOMFY transformatorer. Tenk på å ikke skru inn 24 V matestrøm til motorinngangen, da dette ødelegger produktet.

Montering

Innfelt montasje
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Utenpåliggende montasje (i kabelkanal)
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2.2 Kabling
GRÅ

1
2

NO

GRÅ

2
Koble inn 24 V likestrøm (DC) på koblingsstykket
til Centralis DC IB.
Koble motorkablene til Centralis DC IB.
For å finne riktig polaritet, dvs at NED/OPP-tastene tilsvarer retningen:
Koble inn den grå kabelen på plint 1 og motoren kjører med urviseren.
Koble til den grå kabelen på plint 2 og motoren kjører mot urviseren.

20mm

2

10 mm
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Manøvrering
av
plissé,
rullegardiner
og
screens
(for persienne, se punkt 4)

3.1 NED/STOPP/OPP
Individuell bryter og/eller gruppebryter
3.1.1 For å kjøre NED eller OPP, trykk kort på henholdsvis NED- og OPP-tasten.
3.1.2 For å stoppe, trykk kort på STOPP-tasten.

s OPP

n STOPP

3.2 Programmering av mellomstopp
t NED

Med Centralis DC IB er det mulig å programmere inn en eller to forskjellige mellomstopp:
Mellomstopp 1:
Fra øvre posisjon og ned.
Mellomstopp 2:
Fra bunnposisjon og opp.

For å programmere inn disse posisjoner, lagrer Centralis DC IB tiden det tar for sjalusien å kjøre fra en endeposisjon til ønsket
mellomstopp.

3.2.1 Programmering av mellomstopp 1 – fra den øvre posisjonen

etter
3 sekunder

OPP

STOPP
Mellomstopp 1

3.2.1.1 Trykk kort på s
til den øvre posisjonen er
nådd. Trykk kort på n for
å bryte oppsignalet.

3.2.1.2 Trykk samtidig
på n og t til gardinen
kjører NED.

3.2.1.3 Stans gardinen med n når ønsket
mellomstopp er nådd.

3.2.1.4 Trykk på n til
gardinen svarer ved å
kjøre kort opp og ned.

Dersom ikke resultatet blir som ønsket, start om igjen fra punkt 3.2.1.1.

3.2.2 Programmering av mellomstopp 2 – fra bunnposisjonen*

>5 sek.

NED
3.2.2.1 Trykk kort på t til
bunnposisjonen er nådd.
Trykk kort på n for å bryte
nedsignalet.

STOPP

etter
3 sekunder

3.2.2.2 Trykk samtidig på
n og s til gardinen kjører
OPP.

* Gangtiden for mellomstopp 2 må overskride 6 sekunder.

IP2

Mellomstopp 2

3.2.2.3 Stans gardinen med n når ønsket
mellomstopp er nådd.

3.2.2.4 Trykk på n til gardinen svarer ved å kjøre
kort opp og ned.

Dersom ikke resultatet blir som ønsket, start om igjen fra punkt 3.2.2.1.

3.3 Hvordan brukes mellomstoppen?

•
•

Når gardinen er i sin øvre posisjon: Trykk kort på STOPP-tasten ( n )
Når gardinen er i bunnposisjon: Trykk kort på STOPP-tasten ( n )

➞
➞

Gardinen kjører ned til mellomstopp 1.
Gardinen kjører opp til mellomstopp 2.

3.4 Sletting av mellomstoppen
Dersom en ny mellomstopp programmeres inn, slettes den gamle automatisk.
Ønsker du å slette en mellomstopp, uten å programmere inn en ny, gjør på følgende måte: Trykk først på n-tasten, deretter:
• For å slette mellomstopp 1, trykk inn n- og t-tastene samtidig i mer enn 5 sekunder.
Gardinen svarer ved
• For å slette mellomstopp 2, trykk inn n- og s-tastene samtidig i mer enn 5 sekunder.
å kjøre kort opp og
• For å slette begge, trykk inn n-tasten i mer enn 5 sekunder.
ned.

4

Manøvrering
av
persienne
(kun for løftende manøvrering, se punkt 3)

4.1 NED/STOPP/OPP/VINKLING
Individuell bryter og/eller gruppebryter
• For å kjøre ned eller opp, trykk kort på t- og. s-tasten.
• For å stoppe, trykk kort på n-tasten.
• For å vinkle, trykk og hold inne t- eller s-tasten. Etter 6 sekunder, begynner persiennen å kjøre i den retning man trykker
på til endeposisjonen er nådd (øvre posisjon eller bunnposisjon).

4.2 Programmere vinklingsfunksjonen
Her er det mulig å regulere vinklingshastigheten trinnløst, for at det skal bli så enkelt som mulig å vinkle persiennen.

+

> 5 sek.

-

eller
3/4 NED

4.2.1 Kjør ned persiennen
til 3/4 av den totale
persiennehøyden.
Trykk på n-tasten

4.2.2 Trykk s-, n-,
t-tastene samtidig, til
persiennen svarer ved å
vinkle kort opp og ned.
Persiennen kjører med
innprogrammert hastighet.

4.2.3 For å øke hastig
heten trykk flere ganger
på s-tasten.
4.2.4 For å redusere
hastigheten, trykk flere
ganger på t-tasten.

4.2.5 Trykk på n-tasten
til persiennen svarer ved
å vinkle kort opp og ned.

Dersom ikke resultatet blir som ønsket, start om igjen fra punkt 4.2.1.

4.3 Automatisk vinkling/mellomstopp

Med Centralis DC IB er det mulig å programmere en automatisk vinkling av persiennen og en mellomstopp. Du kan velge å bare
programmere Automatisk vinkling eller Mellomstopp eller begge Automatisk vinkling & Mellomstopp.

4.3.1 Programmering av Automatisk vinkling (MERK! Vinklingshastigheten må først programmeres, se 4.2)

> 5 sek.

3/4 NED

STOPP

4.3.1.1 Kjør ned persiennen
3/4 av den totale persiennehøyden.
Trykk på n-tasten

4.3.1.2 Trykk s- og n-tastene
samtidig til persiennen begynner å
vinkle opp. Trykk på n-tasten så
snart ønsket vinkling oppnås.

4.3.1.4 Trykk på n-tasten til
persiennen svarer ved å vinkle kort
opp og ned.

Dersom ikke resultatet blir som ønsket, start om igjen fra punkt 4.3.1.1.

4.3.2 Programmering av mellomstopp
etter
3 sekunder

OPP

4.3.2.1 Trykk kort på
s-tasten til den øvre
posisjonen er nådd.
Trykk kort på n-tasten for
å bryte oppsignalet.

> 5 sek.

STOPP

4.3.2.2 Trykk samtidig
på n- og t-tasten til
persiennen kjører ned.

4.3.2.3 Stans persiennen
når ønsket mellomstopp er
nådd.

Mellomstopp

4.3.2.4 Trykk på n-tasten
til persiennen svarer, ved å
kjøre kort opp og ned.

Dersom ikke resultatet blir som ønsket, start om igjen fra punkt 4.3.2.1.

4.4 Hvordan brukes den automatiske vinklingen og mellomstoppen
4.4.1 Dersom kun vinkling er programmert:

Vinkling

• Trykk kort på n-tasten. (Persiennen må ha et nedsignal)
➞ Persiennen vinkler opp så mye som er innprogrammert.
MERK: Etter et oppsignal vil persiennen ikke vinkle.

4.4.2 Dersom kun mellomstoppen er programmert:
OPP

Mellomstopp

4.5.3 Sørg for at persiennen er i sin øvre posisjon.
4.5.4 Trykk kort på STOPP-tasten.
4.5.5 Persiennen kjører ned til den innprogrammerte mellomstoppen og
stanser.

4.4.3 Dersom både mellomstopp og vinkling er programmert:
OPP
Mellomstopp
+vinkling

4.5.6 Sørg for at persiennen er i sin øvre posisjon.
4.5.7 Trykk kort på STOPP-tasten.
4.5.8 Persiennen kjører ned til den innprogrammerte mellomstoppen og
vinkler opp.

4.5 Sletting av mellomstoppen og vinklingen
Dersom en ny mellomstopp eller en ny vinkling er programmert, slettes den gamle automatisk.
Dersom en mellomstopp eller vinkling skal slettes, uten å erstattes av en ny, trykk kort på n-tasten for å kjøre til mellomstoppen eller
vinkle persiennen:
for å slette vinklingen, trykk inn n- og s-tastene samtidig i mer enn 5 sekunder.
for å slette mellomstoppen, trykk inn n- og t-tastene samtidig i mer enn 5 sekunder.
for å slette begge, trykk inn n-tasten i mer enn 5 sekunder.
➞ Persiennen svarer ved å vinkle kort opp og ned, noe som betyr at mellomstopp og vinkling er slettet.

5

Feilsøking

Ingenting virker:

4 Kontroller kabeltrekkingen.
4 Kontroller motoren.
4 Kontroller transformatoren.

Problemer med programmering av vinklingen:
➞ Tenk på å programmere persiennevinklingen når persiennen er nedkjørt ca. 2/3 av totalhøyden.

Problemer med mellomstoppen:
➞ Den innprogrammerte mellomstoppen kan bare nås ved å gå ut ifra den øvre posisjonen (persienne) eller
fra nedre posisjon (plissé eller rullegardin), og ikke når solskjermingen befinner seg i noen annen posisjon.
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