Katalogový list

Pohony závěsů
HDL-230 a HDL-210

Obecný přehled

Parametry
Elektrické parametry:
Napájecí napětí
Proudový odběr

Typ HDL-230:
Typ HDL-210:
Typ HDL-230:
Typ HDL-210:

Výkon motoru

30 W

Jmenovitý krouticí moment

1,2 Nm

Jmenovité otáčky

85 ot./ min

100-240 VAC
24 VDC
1,2 A / 220 V
1,3 A / 24 V

Podmínky prostředí:
Pracovní teplota

-5 °C až 45 °C

Pracovní relativní vlhkost

max. 85 %

Teplota skladování

-20 °C až +60 °C

Relativní vlhkost skladování

max. 90 %

Schváleno:
CE
RoHS
Informace o produktu:
Rozměry

283 x 40 x 40 mm (bez hřídele)

Hmotnost

560 g

Materiál pouzdra

Stupeň krytí

PC, hliník
zavěšení na stěnu, prostředí
vnitřní
IP41

Maximální hmotnost závěsů

40 kg

Maximální délka vodící lišty

6m

Instalace

Funkce a vlastnosti

Důležité poznámky
◼
◼
◼
◼

◼

Při objednávce vodící lišty je třeba uvést délku. Maximální
možná délka je 6 m.
Pohon by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření a
extrémním teplotám.
Pohyblivé části motoru jsou samomazné, proto nemazat.
Při prvním spuštění se provádí automatické naměření
koncových pozic sníženou rychlostí. Při dalším použití je
rychlost navýšena.
Nastavení ovládání z bezdrátového ovladače viz katalogový list
ovladače HDL-YR2188.

Bezpečnostní
upozornění
◼
◼
◼

Pohony závěsů typ HDL-230 nebo HDL-210 slouží k horizontálnímu
posuvu závěsů, záclon nebo jiného okenního stínění. Ovládají se
dvěma kontakty (např. tlačítky) anebo bezdrátovým ovladačem
HDL-YR2188.

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Prachotěsné, částečně vodotěsné provedení (IP41).
Tichý stejnosměrný motor a převodovka v kompaktním provedení.
Patentovaný systém mechanické spojky ke snadnému
a bezpečnému přichycení k vodící liště závěsů.
Automatické nastavení limitů podle délky vodící lišty závěsů.
Ruční režim. Po krátkém zatáhnutí za závěs se pohon rozjede na
patřičnou stranu.
Zabudované rádiové rozhraní pro dálkové ovládání pomocí
ovladače HDL-YR2188.
Konektor RJ14 k ovládání pomocí 2 bezpotenciálových kontaktů.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte přístroj vodě nebo jiné kapalině, mohlo by dojít k poškození.
Po instalaci pohonu se ujistěte, že je pohon k vodící liště uchycen pevně a že je zajištěn pojistkou, jinak hrozí pád pohonu s rizikem
zranění a/nebo poškození produktu.
Je-li namontován pohon, netahat za závěs nadměrnou silou a nezatěžovat vodící lištu závěsů žádnou další zátěží.

Obsah balení
◼
◼
◼
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Pohony závěsů
HDL-230 a HDL-210

Postup instalace
Nasazení pohonu na vodící lištu

Oddělení pohonu od vodící lištu

1. Vodící lištu připevnit na strop pomocí plechových segmentů,
které jsou součástí dodávky.
2. Nasadit pohon na lištu tak, aby hřídel zapadl do dutiny.
3. Pootočit modul pohonu o 90° ve směru hodinových ručiček
tak, aby zapadla pojistka (ozve se výrazné cvaknutí).

1. Stlačit pojistku a podržet ve stlačeném stavu.
2. Otočit modulem pohonu proti směru hodinových ručiček
a vysunout z vodící lišty.

Rozložení připojovacích prvků na pohonu

Napájecí
kabel 230 V

Konektor
napájení
24 V

Konektor RJ14
k připojení
ovládacích kontaktů
Tlačítko
nastavení
RF ovladače

LED kontrolka
verze HDL-230

verze HDL-210

Připojení ovládacích kontaktů k pohonu

Póly konektoru
4 nezapojen
3 Start otevřít
2 Start zavřít
1 společný pól
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Externí ovládací
kontakty (např.
dvoutlačítko)
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