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Blue=Neutral   

Black=Close

Brown=Open

Green/Yellow=Earth

Lánc

AC 100-240V 300N/300N28W -20°C~+60°C 460X42X56 mm IP43AM56-L300N-400mm 100~400mm10mm/s

Bal konzol

Jobb konzol

Belső hatlapfejű csavar

Anyacsavar
Ablak csatlakozó

Ablaknyitó

Beállító gomb

Anyacsavar

AC100-240V Tápellátás AC120V/AC230V tápellátás

AC231-01 vevő

Névleges
feszültség

Tolóerő/
húzóerő
 

Névleges
teljesítmény

    Üzemi
hőmérséklet Méret IP minősítésFutóútSebesség

AC505-01 Kézi kapcsoló

Hopper ablak Felülre függesztett ablak Középen elforgatható ablak

Az ablaknyitó motor széles körben alkalmazható motoros szárnyablakokra és különféle tetőablakokra. Különösen alkalmas magasra szerelt
ablakokhoz, ahol az emberek nehez érik el, működőképes különböző típusú automatizálási vezérlőrendszerekkel, például füstérzékelővel és
hőmérséklet -érzékelővel.

Széles feszültségű 100-240V váltakozó áramú bemenet,
minden ország különböző igényeinek megfelelő.

Állítsa be a távolságot állítógombbal;
a maximális távolság elérheti a 400 mm -t.
Alkalmazza kis méretű ablakokra, egészen 470 mm -es ablakokig.
A lánc anyaga kettős rétegű rozsdamentes fém.
Minőségi stabil és sima futás.

Alumínium ház homokfúvással; a burkolat és a konzolok
cinkötvözet öntvények.
A két lángálló ABS tartó és a POM csúszóvezető biztonságosabbá
és csendesebbé teszi a motort.

1. Külső kézi kapcsoló 2. Külső vevő

Modell

II. Paraméterek

I. Jellemzők

IV. Szerkezetmagyarázat

III. Alkalmazás

V. Telepítés

Smartzilla Ablaknyitó Motor használati útmutató
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Attention: The motor closing stop against obstacle.

Beállító gomb

A motor hirtelen leáll, működés közben

a) A motor túlterhelt
b) A motor nem megfelelő beszerelés miatt elakadt.

a) A motor akadályokba ütközik, ami megállítja a motort
b) Kikapcsol

a) Kapcsolja ki, majd távolítsa el az akadályokat.
b) Kapcsolja be a motort.

a) Cserélje a motort nagyobb nyomatékra.
b) Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy megfelelő
módon lett-e telepítve.

2. A motor 90 fokban forog, ahogyan a
nyil ábrázolja. Fordítsa a motort lánccal
az ablak felé.

3. A motor telepítése kész.

Mérje meg az ablakszárny szélességét, és szerelje be
az ablakcsatlakozót az ablakszárny közepére.
Rögzítse a csatlakozót az ablakon az ábrán látható
méretnek megfelelően.

Helyezze be a rögzítőcsapot a lyukas összekötő motorba és a csatlakozóba,
és rögzítse a csavart. Állítsa be a fékeket, és győződjön meg arról, hogy a lánc
merőleges a motorra. Telepítés kész.

(Használat előtt állítsa be a távolságot)

Mérje meg az ablakkeret szélességét, és telepítse az
ablaknyitót az ablakkeret közepére. Szerelje be a
két tartót az ábrán látható méretnek megfelelően.

1. A motort lánccal lefelé, helyezze
a konzolba.

2. lépés. A motor felszerelése

3. lépés: Ablakcsatlakozó beszerelése 4. lépés: A motorcsatlakozó és a motor diagramja

1. Távolság beállítása

Az állítógombon 1, 2, 3, 4 négy számjegy található, ahogy a bal oldali képen is látható, mindegyik ábra
100 mm, 200 mm, 300 mm és 400 mm utat jelent. Ezekre a számokra hivatkozva módosíthatja a kívánt utat.

Például: Ha azt szeretné, hogy a motor 200 mm -rel meghosszabbodjon, akkor a következőképpen működhet:

1. Állítsa be a gombot a 2. ábrához.
2. Indítsa el a motort, a motor kinyitja az ablakot 200 mm-re, és automatikusan leáll (Ha a távolság nem
megfelelő, kissé beállíthatja a gombot; a motor nem indul el automatikusan a beállítás után, be kell
zárnia az ablakot majd kinyitnia újra az ablakot, a motor az új határértékig (pozíció) jár.

1. lépés. Konzol felszerelése

Hibajelenség Hibák oka Elhárítás

VI. Telepítési lépések

VII. Üzemeltetési utasítás

VIII. Általános hibaelhárítás

Be van kapcsolva, a motor nem működik
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