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Pięciożyłowy, uniwersalny napęd elektryczny

AM 95
EVOLUTION

Funkcje
ź

Regulacja prądu zmiennego: AC100 ~ 240 V, silniki w jednej wersji mogą być
stosowane na całym świecie

ź

Różnorakie opcje podłączenia: gniazdo RJ12 pozwala na podłączanie i
sterowanie kilkoma karniszami jednocześnie, bądź każdym osobno

ź

Stop and block: system wyłączający automatycznie silnik przy wykryciu oporu

ź

Touch Motion: pociągnij lekko tkaninę w żądanym kierunku, a karnisz
automatycznie rozpocznie pracę

ź

Sterowanie ręczne: przy braku zasilania napędu, karniszem można sterować
ręcznie

ź

Dodatkowy punkt zatrzymania: możliwość ustawienia dodatkowego punktu
zatrzymania na środku karnisza

ź

Zwarta konstrukcja: cicha, płynna praca z miękkim startem i zatrzymaniem

ź

Różne opcje sterowania: sterowanie bezprzewodowe RTS, połączenie
bezpotencjonałowe (DryContact DCT), RS 485, regulacja prądem zmiennym AC

ź

Zapamiętywanie krańcówek: przy odłączeniu karnisza od źródła zasilania,
napęd nie traci wprowadzonych wcześniej ustawień

Parametry techniczne
Model napędu

Moment obrotowy

Prędkość pracy

Wymiary silnika

Zasilanie

Moc

Poziom ochrony IP

AM95-1/100-ML-GP

1,0 Nm

16 cm/s

215,5 x 94 x 56 mm

AC 100-240 V
50/60 Hz

96 W

IP 20

Tabela obciążeń
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cm

cm
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30
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cm

cm

30

30

r=

r=

r=200cm

karnisz
jednostronny z
jednym silnikiem

karnisz
dwustronny z
jednym silnikiem

karnisz
jednostronny z
jednym silnikiem

karnisz
dwustronny z
jednym silnikiem

karnisz
jednostronny z
jednym silnikiem

karnisz
dwustronny z
jednym silnikiem

karnisz
jednostronny z
jednym silnikiem

karnisz
dwustronny z
jednym silnikiem

4m

50 kg

60 kg

40 kg

45 kg

30 kg

35 kg

21 kg

31 kg

8m

45 kg

55 kg

35 kg

40 kg

25 kg

30 kg

16 kg

21 kg

12 m

40 kg

50 kg

30 kg

35 kg

20 kg

25 kg

* Gramatura (waga tkaniny) = masa materiału na 1m2 (kg/m2) x zakrywana powierzchnia (m2) x nadmiar na ułożenie fałd
Uwaga: Wyliczona maksymalna waga obciążenia zamieszczona w tabeli nie obejmuje tarć między tkaniną, a karniszem.

Budowa i akcesoria
szyna

zblocze silnika

zblocze końcowe

hak
ramię

zblocze silnika

silnik

taśma napędowa

złącze

suwak
zblocze końcowe

szyna

łącznik
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uchwyt pojedynczy
ścienny 10cm

hak

ramię

uchwyt sufitowy

suwak

śruba blokująca

uchwyt podwójny ścienny 18cm

Specyfikacja szyny

Materiał

30 mm

aluminium

Kolor szyny

25 mm

biała

Wymiary szyny

25mm x 30mm

Dostępne długości szyny

5m, 6m, 7m

6 mm
Opcje połączeń

zasilanie

zasilanie

zasilanie

włącznik impulsowy

włącznik impulsowy

włącznik impulsowy

kontroler grupowy
włącznik impulsowy

1

pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą za pośrednictwem włącznika impulsowego i pilota

zasilanie
2 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą bezprzewodowo (RTS)

zasilanie

zasilanie

włącznik impulsowy

zasilanie

włącznik impulsowy

USB / konwerter RS485

komputer

3 pojedyncze sterowanie i sterowanie grupą połączoną za pośrednictwem komputera
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włącznik impulsowy

Instalacja
uchwyt montażowy

odległość między uchwytami
≤ 500 mm

≥ 20mm

≥ 20mm
≥ 56mm

≥ 36mm

≥ 56mm

≥ 36mm

≥ 46mm

montaż
pojedyńczego karnisza

montaż
dwóch karniszy

Przyłączenie silnika

przycisk
blokady

2 Przytrzymaj naciągnięty
3 Instalacja silnika zakończona.
przycisk blokady
i przekręć napęd tak by
znalazł się w odpowiednim
położeniu, a następnie
zwolnij przycisk blokady

1 Zamieść napęd w zbloczu
silnika.

Ostrzeżenie

Odłączenie silnika

ź

Postępuj zgodnie z powyższymi
rysunkami instalacji.

ź

Po instalacji silnika upewnij
się, że przycisk blokady jest
w pozycji zabezpieczającej napęd.

ź

Karnisz powinien być zamocowany
odpowiednio mocno i stabilnie,
tak aby utrzymał obciążenie
tkaniny.

2 Przekręć napęd tak by
3 Odłącz silnik od zblocza.
znalazł się w odpowiednim
położeniu poza zbloczem,
a następnie zwolnij przycisk
blokady

1 Przytrzymaj naciągnięty
przycisk blokady.

Okablowanie
komputer

możliwość podłączenia większej ilości silników

sterowanie poprzez RS485

dioda LED
port I RS 485
port II RS 485
przełącznik
impuslowy

przewód zasilający
AC 100-240V

maksymalna długość przewodu - 30 m

port B
COM
góra
stop
dół
port A

silnik B

silnik A

Zastosowanie 1:
AC 100-240V

Zastosowanie 2:

niebieski
brązowy
ziel-żół.

neutralny
faza
uziemienie

AC 230V 50/60Hz

niebieski
czarny
brązowy
ziel-żół.

neutralny
góra/dół
dół/góra
uziemienie

Zastosowanie 3:
AC 100-240V

czerwony

niebieski
czarny
brązowy
ziel-żół.

DCT, RS 485, RTS

regulacja prądem zmiennym AC
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faza
neutralny
góra/dół
dół/góra
uziemienie

regulacja prądem zmiennym AC,
DCT, RS 485, RTS

Programowanie
1 Przypisywanie pilota

2 Zmiana stron jeżeli silnik pracuje w złym kierunku

3

Dioda napędu mignie
3 razy w kolorze
niebieskim.

Przyciśnij przycisk „w górę”
na pilocie.

Przytrzymaj wciśnięty
przez 5 sek przycisk „stop”.

Przyciśnij przycisk „w górę”
na pilocie.

Dioda napędu zaświeci
się na 1 sek w kolorze
niebieskim.

metoda 2

metoda 1

Przytrzymaj wciśnięty
przez 3 sek przycisk „Learn”
na tylnej ściance napędu.

Zwolnij i ponownie
przyciśnij przycisk „Learn”
na tylnej ściance napędu.

Demonstracja działania funkcji Touch Motion
Po 7 sek dioda napędu
mignie 3 razy w
kolorze niebieskim.

Funkcja aktywowana

Po 3 sek dioda napędu
mignie w kolorze
czerwonym.

Przytrzymaj wciśnięty
przez 7 sek przycisk „PROG”
na tylnej ściance napędu.

Pociągnij zasłonę około 15 cm
w żądanym kierunku.
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Napęd automatycznie
rozpocznie pracę odsłaniając
lub zasłaniając okno.

Przywrócono
ustawienia fabryczne

Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.
Należy przejść do
następnego kroku w
przeciągu 10 sek.

Aktywacja funkcji Touch Motion

Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.

Przyciśnij przycisk „w dół”.

wszelkie ustawienia zostaną usuniętę

Dioda zgaśnie.

Przytrzymaj wciśnięty
przez 7 sek przycisk „PROG”
na tylnej ściance pilota.

Dioda napędu mignie
3 razy w kolorze
niebieskim.

Usunięto kanał

Przytrzymaj wciśnięty
przez 5 sek przycisk „stop”.

Przywrócono
ustawienia fabryczne

Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.
Należy przejść do
następnego kroku w
przeciągu 10 sek.

Przytrzymaj wciśnięty
przez 5 sek przycisk „stop”.

Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.
Należy przejść do
następnego kroku w
przeciągu 10 sek.

Przyciśnij przycisk „w górę”
na nowym pilocie.

Przywrócenie ustawień fabrycznych napędu

Przyciśnij 2 razy przycisk
„PROG” na tylnej ściance
pilota.

Usunięcie pojedynczego kanału

Dodano nowego pilota

Przytrzymaj wciśnięty
przez 5 sek przycisk
„stop”na zaprogramowanym
pilocie.

5
Dioda napędu mignie
3 razy w kolorze
niebieskim.

Dioda napędu mignie
3 razy w kolorze
niebieskim.

Ramię ruszy i dojedzie
do końca toru.

Po zatrzymaniu się napędu.
Przyciśnij przycisk „w dół”
na pilocie.

Przypisywanie nowego pilota
Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.
Należy przejść do
następnego kroku w
przeciągu 10 sek.

7

Ramię ruszy i dojedzie
do końca toru.

Zmieniono kierunek
pracy

Przyciśnij przycisk „PROG”
na tylnej ściance pilota.

6

Zwolnij i przyciśnij przycisk
„stop”.

Ustawianie pozycji krańcowych
Dioda napędu
mignie 3 razy
w kolorze niebieskim.

4

Dioda napędu mignie
3 razy w kolorze
niebieskim.

Zmieniono kierunek
pracy

Przyciśnij i przytrzymaj
przez 1sek. przycisk „Learn”
na tylnej ściance napędu.

Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.
Należy przejść do
następnego kroku w
przeciągu 10 sek.

Zaprogramowano

Dioda napędu mignie
w kolorze czerwonym.
Należy przejść do
następnego kroku w
przeciągu 10 sek.

