Walu Roll Axio
Styrbox: översikt, inkoppling och inställning av ändlägen

Översikt

MOTEUR
Motorkabelns färger
1 - Blå
2 - Röd

Anslutning av spänningsmatning till motorn
Kabellängd < 15m använd
2x4mm²
Kabellängd ≥ 15m använd
2x 6mm²

COMMUTATEUR
Kopplas in så stängning av täckningen är
med återfjädrande
läge på nyckeln

CAPTEUR
Maroon - Brun
Noir - Svart
Bleu - Blå

Anslutning av
kablage till
nyckelbrytare
för manövrering, 3x1,5mm²

Anslutning
av givare
från motorn,
3x1,5mm²

F - stängning
O - öppning

230 VAC
L, N och GND

Anslutning av 230VAC
matningsspänning,
3x2,5 mm²

Översikt

F1

Säkring (flatstift
midi) till spänningsmatning av motorn.
Motor PL2010, 4 A
Motor PL3200, 7.5 A

AUXILLIAIRE

Reläutgång,
potentialfri 3A
30VDC, för styrning av extern
utrustning t.ex.
klorinator

FORCAGE
Röd switch
PROGRAM
Blå switch

Grön och röd lysdiod

Brytare för
Lysdioder för
programme- driftinformation
ring av ändlägen

Översikt

För att ställa in ändlägen vid öppet och
stängt används den röda och blå brytaren. Starta med bägge brytarna i läge
OFF. Manövrering av lamelltäckningen
görs med nyckelbrytaren.
Börja med lamellerna ihoprullade, pooltäckningen är öppen. Ställ om den röda,
FOREAGE, i läge ON och kör vid behov
lamelltäckningen till det läge man vill att
täckningen ska stoppa vid när pooltäckningen är öppen.
Ställ om den röda FORCEAGE brytaren
till OFF och den blå PROGRAM brytaren
till ON. Kör lamelltäckningen till det läge
man vill att täckningen ska stoppa vid
när pooltäckningen är stängd.
Ställ om den blå PROGRAM brytaren till
OFF, ändlägena är nu programmerade.

Grön och röd lysdiod
Vid start, slår på spänningen,
blinkar grön och röd ett par
gånger när systemet initialiseras.
Grön blinkar indikerar att motorn kör.
Röd fast sken indikerar att
signalen från sensorerna i motorn inte ger signal. Kontrollera
kablaget och anslutningarna.
Röd blinkar sakta indikerar att
enheten är överhettad, stäng av
och låt enheten svalna.
Röd blinkar snabbt indikerar att
styrkortet är defekt.
Grön och röd lyser med fast
sken indikerar fel i lägesinställningarna. Ställ in ändlägen på
nytt.

Översikt

Reläutgång, AUXILIAIRE, potentialfri 3A
30VDC, för styrning av extern utrustning
t.ex. klorinator.
Kontakterna vid spänningslöst tillstånd:
C – gemensam
R – NC (normalt stängd)
T – NO (normalt öppen)
C-R sluten när lamelltäckningen körs ut
eller är pooltäckningen är stängd.
C-T sluten när lamelltäckingen är helt
ihoprullad, pooltäckningen är öppen.

