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Inledning

Först vill vi tacka för att Ni valt UN12/UNI22 sol & vindautomatik. För att UN12/
UNI22 skall uppnå sin maximala kapacitet ber vi Er noga studera denna 
montage- och driftsmanual före installation.

Tillbehör

Till UNI12/UNI22 kan följande externa givare anslutas.

- 2st solsensor LS30 art.nr. 01161210
vid automatikköp ingår 1st för UNI12/2 st för UNI22.

- 1st vindsensor WS XS Alu art.nr. 01100410
1st ingår vid automatikköp.

- 1st regn-, snö-, frostgivare art.nr. 010830
Tillval.

- 1st rumstermostat art.nr.01100271
Tillval.

Dessutom finns två uppsättningar potentialfria upp/ner ingångar (1st / grupp) som
kan användas för anslutning av  potentialfria produkter, (se sidan 11.)
För mer information beträffande dessa tillbehör ber vi Er kontakta Vestamatic
eller er återförsäljare.

Automatik översikt

Upp-Signal Ner-Signal

Display

Solsignal

Ner-knapp

Auto. / manuell
knapp

Info. knapp

Upp-knapp

Vindlarm

Programmerings
knapp (‘normal‘)

Vad är en Sol & Vindautomatik ?

En Sol & vindautomatiks funktion är i grunden enkel. Vid stark sol regleras sol-
skydden ner för att ge ett behagligt inomhusklimat och vid skugga eller stark
vind regleras solskydden in. Solskydden kan dessutom justeras manuellt till
önskat läge, dock ej vid stark vind eller annan skyddande blockering. UNI22 är 
unik då den är ”2st automatiker i en låda”. Detta medför att 2 st olika fasader eller 
produkter kan styras och programmeras helt individuellt. UNI12 är för en fasad.

Val av grupp 1 eller
2 knapp

Indikering av aktiv
grupp, 1 eller 2.

Programmerings
knapp ( ‘expert‘
sitter på under-
sidan av locket)

1 2
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Manuell drift

Om Automatik / Manuell knappen aktiveras visas val av driftläge i displayen.
Automatik / Manuell knappen har en växlande funktion.
OBS: Väljs för varje grupp, med hjälp av ”val av grupp - knappen”.

Med manuell drift menas att solgivaren, tidsfunktionen och ev. regn/frost givare
samt termostat inte är aktiverad för den aktuella gruppen, alla andra funktioner
såsom t.ex. vind är dock fortfarande aktiverade. Detta för att undvika att
solskydden av misstag skadas.

a. Välj vilken grupp du vill aktivera, med hjälp av ”val av grupp - knappen”.

b. Tryck på upp- eller nerknappen reglerar solskydden i önskad riktning.
När solskyddet är i rörelse indikeras detta genom att dioden för upp-signal
alternativt ner-signal blinkar, när solskyddet nått sitt yttre alternativt inre maxi-
mala läge lyser dioden med fast sken och indikerar då solskyddet läge.
Solskyddet är alltid i rörelse (spänningssatt) vid uppsignal 3 minuter och vid
nersignal, den inställda gångtiden - se Normalprogrammering.

c. Kontinuerligt tryck under 2 sekunder* medför att solskyddet stannar när du
släpper knappen, detta för att enkelt kunna justera en persienns lamellvinkel.

d. Kontinuerligt tryck över 2 sekunder* medför funktion enligt (b).

Skall solskyddet stoppas under gång, tryck på upp- alternativt nerknappen i
motsatt riktning som solskyddet regleras. Ingen av dioderna lyser vid detta fall,
för att indikera att solskydden är mellan dess inre respektive yttre läge.

* Denna funktion kan stängas av i Normalprogrammeringsläget.

Automatisk drift

Om Automatik / manuell knappen aktiveras så kommer följande meddelande
visas i displayen. Automatik / manuell knappen har en växlande funktion.
OBS: Väljs för varje grupp, med hjälp av ”val av grupp - knappen”.

I detta driftläge är alla funktioner aktiva för den aktuella gruppen, vilket medför att
solskyddet även kommer att regleras ut vid sol, detta är det normala driftläget. Vid
blockering vid t.ex vind kommer ej solskydden regleras ner. Detta för att undvika
skador på solskyddet.

Knapparna för upp och ner reglering kan användas på samma sätt i Automatisk
drift som i Manuell drift enligt ”Manuell drift ”, punkt a till d.

Info. knapp

Tryck på denna knapp medför att aktuella vind och ljusförhållanden visas på
displayen i tio sekunder.

Felindikering

Om fel uppstår på enheten, dess givare eller eventuella inkopplingsfel visas
dessa fel på displayen. Vid allvarliga fel såsom t.ex vindgivaren blockerar även
automatiken solskyddet i inläge av säkerhetsskäl.
När fel visas på displayen skall omgående kontakt tas med antingen
Vestamatic eller er återförsäljare.

08:00:00
AUTO        AUTO

08:00:00
MANUELL    MANUELL
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Solsignal indikering - för vald grupp

Lysdioden lyser grönt:
Inställt solvärde(kLux) är uppnått (eller termostaten har uppnått inställd tempera-
tur) och regngivaren är inaktiv. Automatisk nerreglering av solskyddet har redan
skett om automatiken är inställd i Automatisk drift.

Lysdioden blinkar grönt:
Solskyddet är ute men inställt solvärde(kLux) eller termostatens gränsläge är ej
längre uppnått. Automatisk uppreglering av solskyddet kommer att ske efter att
reaktionstiden för skugga (svag sol) är uppnådd.

Lysdioden lyser rött:
Inställt solvärde(kLux) eller termostatens gränsläge är ej uppnått eller är regn-
givaren aktiv och solskyddet är i inläge*.

* = Om inte solskyddet är manuellt utkört.

Lysdioden blinkar rött:
Inställt solvärde(kLux) är uppnått eller fördröjningen för regngivaren är aktiv. Auto-
matisk ner/ut reglering av solskyddet kommer att ske efter att reaktionstiden för
stark sol är uppnått om automatiken är inställd på Automatisk drift.

Anmärkning: Är ingen solsensor ansluten
 så lyser lysdioden alltid rött.

Vindsignal indikering - för vald grupp

Lysdioden lyser rött:
Inställt vindvärde(m/s) är uppnått och vindlarmet är aktivt. Solskyddet kommer nu
att regleras upp/in och blockeras. Ingen övrig reglering av solskyddet är möjlig tills
vindlarmet deaktiveras (slutar blåsa).

Lysdioden blinkar rött:
Inställt vindvärde(m/s) är ej längre uppnått. Det har varit vindlarm och solskydden
är nu blockerade tills att blockeringstiden för vindlarm är uppnådd. Ingen övrig
reglering av solskydden är möjlig.

Lysdioden blinkar rött och grönt:
Vindsensorn har inte indikerat någon vind under 48 timmar (ca 90 sekunder i
testläge). Ett felmeddelande kommer att visas i displayen. Detta är en säkerhets-
funktion automatiken utför för att kontrollera vindgivaren.

Anmärkning: Är ingen vindsensor ansluten så lyser lysdioden alltid grönt.
Det går att använda 1 vindgivare för upp till 3 UNI12/UNI22

Lysdioden lyser grönt:
Inställt vindvärde(m/s) är ej uppnått. Det är inget vindlarm. Solskydden kan
regleras ut av sol eller manuellt.

KONTROLLERA
VINDGIVARE !

SOLVÄRDE
FÖR LAG

FÖRDRÖJNING SOL
IN AKTIV

FÖRDRÖJNING SOL
UT AKTIV

VINDGIVARE
KABELBROTT !

Om detta visas i displayen så är anslutningen eller kabeln till vindgivaren defekt.
När fel visas på displayen skall omgående kontakt tas med antingen
Vestamatic eller er återförsäljare.

SOLGIVARE 1
DEFEKT !

SOLGIVARE 2
DEFEKT !

Om detta visas i displayen så är anslutningen eller kabeln till solgivaren defekt.
När fel visas på displayen skall omgående kontakt tas med antingen
Vestamatic eller er återförsäljare.
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Läges indikering - för vald grupp

Upp- eller nerdioden blinkar regelbundet:
Solskyddet är i rörelse eller blockerat.

Upp- eller nerdioden blinkar oregelbundet:
Solskyddet är blockerat av gruppens externa ingång, t.ex ett anslutet brandlarm,
se sida 11. Visas även i text på displayen.

Upp- eller nerdioden lyser med fast sken:
Solskyddet är i sitt maximala in eller ut läge.

Ingen av de två dioderna lyser:
Solskyddet är stoppat manuellt mellan sitt maximala in eller utläge.

OBS: Tänk på att all (sol, vind och läge) indikering visas för vald grupp. Val av
grupp väljs med hjälp av ”val av grupp - knappen”.

Regn- frost-/snögivare

Till UNI12/UNI22 kan en regn- frost-/snögivare kopplas direkt in i automa-
tiken utan att det behövs en transformator.

I de fall regngivare används kommer följande text att visas när det regnar:

I de fall det är frost eller både frost och regn (snö) visas följande texter:

Regngivaren fungerar endast i automatisktläge om inte detta ändras i expert-
programmeringsläget.

Anmärkning: Regngivare är tillval. För att ställa in känsligheten för regngivaren
se dess inkopplingsschema.

FÖRDRÖJNING SOLTTT
IN AKTIV

EEEMMMPPPEEERRRAAATTTUUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. AKTIVREGN AKTIV

FÖRDRÖJNING SOLTTT
IN AKTIV

EEEMMMPPPEEERRRAAATTTUUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. AKTIVREGN AKTIVFROST AKTIV

FÖRDRÖJNING SOLTTT
IN AKTIV

EEEMMMPPPEEERRRAAATTTUUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. AKTIVREGN AKTIVFROST AKTIVSNÖ AKTIV

FÖRDRÖJNING SOLTTT
IN AKTIV

EEEMMMPPPEEERRRAAATTTUUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. AKTIVENKTIVFREGN / FROST

FÖRDRÖJ. AKTIV

När detta visas i displayen är inte givaren längre aktiv utan avvaktar den inställda
fördröjningstiden ( kan ändras i normalprogrammeringen). Efter denna tid kan
solskyddet gå ut igen:

UNI12/UNI22 UNI12/UNI22
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Normalprogrammering

Dessa parametrar är avsedda för normalanvändaren.

Tryck med ett spetsigt föremål i det lilla hålet på automatikens framsida.
Varje tryck på denna knapp visar de parametrar som förklaras till höger.

För att justera in önskat värde, tryck på uppknappen för ett högre värde och
nerknappen för ett lägre.

Om ingen knapp tryckts inom ca 10 sekunder kommer dina nya värden program-
meras in och den normala displayen visas åter. Vid strömavbrott behålls dina
inprogrammerade värden i 24 månader.

OBS: Programmeringen skall göras för båda grupperna (dessa värden kan även
vara olika). Grupp väljs med hjälp av ”val av grupp - knappen”.

Förklaring av de olika parametrarna

Ställ tid (1) : Ställer den aktuella tiden.
Display belysning (2) : Ställer belysningsstyrkan.
Kontrast (3) : Ställer kontrasten på displayen.

Tidsfunktion in (4) : Den tidpunkt man vill att solskyddet ska regleras in.
Tidsfunktion ut (5) : Den tidpunkt man vill att solskyddet ska regleras ut.
Tidsfunk.  manuell(6) : Den tidpunkt man vill att automatiken ska skall gå över

till manuelltläge.

Vindgränsvärde (7) : Den vindstyrka då solskydden ska blockeras.
Blockeringstid (8) : Den tid solskyddet är blockerat efter avslutat vindlarm.

Solfunktion (9) : Ställer in om man vill använda solfunktionen.
Sol ut (10) : Det ljusvärde som ska överskridas för nerreglering.
Reaktionstid (11) : Den tid ljusvärdet ska överskridas innan nerreglering.

Sol in (12) : Det ljusvärde som ska underskridas för uppreglering.
Reaktionstid (13) : Den tid ljusvärdet ska underskridas innan uppreglering

Motorgångtid (14) : Den tid man vill solskyddet ska regleras ner för att
inta rätt läge. (Upptiden är alltid 3 minuter).

Vinklingstid (15) : Denna funktion innebär att solskyddet backas efter
utreglering t.ex. för att vinkla en persienn.

Temperaturfunk.  (16) : Temperaturfunktionen av / på.
Reaktionstid temp (17) : Den tid som solskyddet är blockerat efter temperatur.
Reaktionstid regn (18) : Den tid som solskyddet är blockerat efter regn.

UNI12/UNI22 UNI12/UNI22
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1. Aktuell tid 00:00-23:59 (min:sek)
Fabriksinställning 08:00

2. Display belysning 0 - 100 %
Fabriksinställning 50 %

3. Kontrast 0 - 100 %
Fabriksinställning 50 %

4. Tidsfunktion in 00:00-23:59 (min:sek)
Fabriksinställning - -:- -

5. Tidsfunktion ut 00:00-23:59 (min:sek)
Fabriksinställning - -: - -

6. Tidsfuktion manuell start 00:00-23:59 (min:sek)
Fabriksinställning - -:- -

Tidsfuktion manuell stopp 00:00-23:59 (min:sek)
Fabriksinställning - -:- -

7. Vindgränsvärde 2-12 m/s
Fabriksinställning 8 m/s

8. Blockeringstid 2-20 Min
Fabriksinställning 15 Min

9. Solfunktion På/Av
Fabriksinställning På

Inställbara tider och värden för varje grupp
10. Sol ut 1-60 kLux

Fabriksinställning 20 kLux

11. Reaktionstid 1-5 Min
Fabriksinställning 2 Min

12. Sol in 1-60 kLux
Fabriksinställning 15 kLux

13. Reaktionstid 2-40 Min
Fabriksinställning 20 Min

14. Motorgångtid 1-180 Sek (In är alltid 180 Sek)
Fabriksinställning 90 Sek

15. Vinklingstid 0-1,9 Sek
Fabriksinställning 0 Sek

16. Temperaturfunktion På / Av
Fabriksinställning Av

17. Reaktionstid temperatur 2-15 Min
Fabriksinställning 5 Min

18. Reaktionstid regn 1-10 Min
Fabriksinställning 5 Min

UNI12/UNI22 UNI12/UNI22
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Termostat

Obs! Detta är ett tillval.

I UNI12/UNI22 kan en rumstermostat kopplas in direkt i automatiken.

Detta gör att man kan låta solen värma upp rummet tills den valda temperaturen
uppnås och först efter detta går solskyddet ut. Följande funktioner måste dock
uppfyllas (solvärdet är över det inställda, regngivaren inte aktiv och att vinden inte
blockerar automatiken).

Ifall temperaturen underskrider det inställda termostatvärdet kommer solskyddet
att regleras in efter den önskade fördröjningen. Solskyddet stannar inne tills
rumstemperaturen på nytt överstigs och går ut igen.

Anmärkning: Termostaten fungerar endast i Automatiskt läge.

TEMPERATUR
FÖR LÅGT

UNI12/UNI22 UNI12/UNI22

TEMPERATUR
FÖRDRÖJ. AKTIV
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Expertprogrammering

Denna programmering bör inte utföras utan att man vet exakt vad man gör. I denna
meny kan man t.ex ta bort vindgivaren.

Normalt behöver du aldrig ändra dessa parametrar.

Programmeringen görs med den lilla knappen på undersidan av locket. Du måste
alltså öppna automatiken via de två skruvarna på ovansidan.
Ett tryck gör att den hoppar ett steg i programmeringen.

För att justera in ditt önskade värde, tryck på uppknappen för ett högre värde och
nerknappen för ett lägre.

Om ingen knapp tryckts inom ca 20 sekunder kommer dina nya värden program-
meras in och den normala displayen visas åter. Vid strömavbrott behålls dina
inprogrammerade värden i 24 månader.

Förklaring av de olika parametrarna

Testläge (1) : Val av test- eller normaldrift. (I testläget är alla
fördröjningar 5 gånger snabbare)

Vindgivare (2) : Ställer in om vindgivaren skall vara inkopplad.

Mätområde vind (3) : Ställer in extra stort vindgränsvärde.

Vindenhet (4) : Ställer in vindenheten.

Vindgivartyp (5) : Ställer vilken vindgivartyp man önskar.

Reaktionstid vind (6) : Ändrar tidsfördröjningen ’upp’ vid vindlarm.

Solgivare (7) : Ställer antal solgivare som skall vara inkopplade.

Givare prg. (8) : Ställer hur solgivarna skall läsa.

Puls efter 2 sek. (9) : Ställer hur in-/utknapparna skall fungera.

Regnprioritet (10) : Ställer hur regnfunktionen skall fungera.

In blk/gångtid (11) : Ställer hur de externa ingångarna skall styras (in).

Ut blk/gångtid (12) : Ställer hur de externa ingångarna skall styras (ut).

Motor 2  tak (13) : Ställer om tryckknapparna för grupp 2.

Språk (14) : Ändrar språket.

UNI12/UNI22 UNI12/UNI22
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10. Regnprioritet På / Av (Om regnfunktionen skall
fungera i manuelltläge)

Fabriksinställning AV

11. In blk/gångtid På / Av (’Av’ = gångtid, ’På’ =block-
ering )

Fabriksinställning På

12. Ut blk/gångtid På / Av (’Av’= gångtid, ’På’ =block-
ering )

Fabriksinställning            På

13. Motor 2 tak På / Av (’Av’ = normalt,’På’ =skif-
tade upp och ner knappar.)

Fabriksinställning Av

14. Språk Svenska/Norska/Danska/Engelska
Fabriksinställning Svenska

1. Testläge På / Av
Fabriksinställning Av

2. Vindgivare På / Av
Fabriksinställning På

3. Mätområde vind På / Av (’På’ 2-28m/s, ’Av’ 2-12m/s)
Fabriksinställning Av

4. Vindenhet m/s eller km/h
Fabriksinställning m/s

5. Vindgivar typ Standard eller uppvärmd
Fabriksinställning Standard

6. Reaktionstid vind 0-10 sekunder
Fabriksinställning 5 Sek

7. Solgivare 1/2 (antal)
Fabriksinställning 2

8. Givare prg. A / B (’A’=2st gemensamma solgiv.
’B’= 1st solgiv. per grupp)

Fabriksinställning B

9. Puls efter 2 sek På / AV (’Av’ direkt gångtid,
’På’ första 2 sek dödmans grepp)

Fabriksinställning På

Inställbara värden

UNI12/UNI22 UNI12/UNI22
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Tidsfunktionerna

UNI12/UNI22 har tre olika tidsfunktioner:

1. Man kan ge solskyddet en in signal vid en viss tidpunkt.
2. Man kan ge solskyddet en ut signal vid en viss tidpunkt.
3. Man kan blockera solskyddet mellan två tidpunkter.

För att ställa in tidsfunktionerna går man in i driftprogrammeringen(4-6).
Om man vill att solskyddet skall gå in vid en viss tidpunkt ställer man detta under
menyn ’tidsfunktion in’. När ingen funktion är inkopplad visas --:-- i displayen.
Med in/ut knapparna ställer man den tid man vill att solskyddet skall gå in.
När den tid man valt inträffar får automatiken en signal och kör solskyddet in den
riktning man önskar. Solskyddet går den inställda motorgångstiden.

Detta visas i displayen under den tid då den är aktiv.

För att blockera solskyddet mellan två tider programmeras en starttid och en
stopptid. När denna funktion inte används visas --:-- i displayen. Denna inställning
finns mellan 23.59 och 00.00 i tidsprogrammeringen.

Det som automatiken gör i denna tidsfunktion är att den kopplar ifrån det automa-
tiska läget så att den inte fungerar på sol, temperatur eller de 2 andra tids-
funktionerna.

Detta visas i displayen under den tid då den är aktiv.

TIDDDSFUNNNKTTTION
MANUELL AAAKKKTTTIVVV

FÖR RÖJ ING SOLTTT
IN AKTIV

EEEMMMPPPEEERRRAAA UUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. IREGN AKTIVFROST AKTIVSNÖ AKTIVREGN / FROST

FÖRDRÖJ. AKTIV
TIDSFUNKTION
MANUELL AKTIV

TIDDDSFUNNNKTTTION
MANUELL AAAKKKTTTIVVV

FÖR RÖJ ING SOLTTT
IN AKTIV

EEEMMMPPPEEERRRAAA UUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. IREGN AKTIVFROST AKTIVSNÖ AKTIV

REGN / FROST
FÖRDRÖJ. AKTIV

DDDSFUNNNKTTTION
MsdfaffNUETTTIVVV FÖR
RÖJ ING SOL

TTTEEEMMMPPPEEERRRAAA UUURRR
FÖR LÅGFÖRDRÖJ. IREGN AKTIVFROST AKTIV

SNÖ AKTIV REINGN / 
FROST  

FÖRDRÖJ. AKTIV

Förklaring av externa ingångar

Dessa potentialfria ingångar kan användas för extern upp/nerreglering eller
blockering av solskydden. Det finns en uppsättning per grupp.
För mer ingående prioritetslista, se Prioritetslista och tillbehör.

Slutning i mindre än 2 sekunder*
Medför att solskydden kommer aktiveras den tid slutningen sker.

Slutning i mer än 2 sekunder men kortare än inställd gångtid.
Solskyddet aktiveras den inställda motorgångtiden vid nersignal och alltid 3
minuter vid uppsignal.

Slutning i mer än gångtiden.
Solskydden blockeras nu tills slutningen släpper. Indikering då denna funktion
är aktiv, se Lägesindikering.

Anmärkning: Tänk på att prioriteringen är olika för upp respektive ner signal
samt prioritet kan väljas med hjälp av Dip kontakterna, se Prioritetslista.

Reläutgång - funktion

6,3 A/T

10

9
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Sid 12 (av 16)

Flertalet fel som kan uppstå indikeras i displayen, där även dessa felåtgärd
anges. Innan anläggningen kan överlämnas till brukaren får inga fel indikeras
på displayen. Vid frågor under provning, kontakta Vestamatic.

Provning enligt nedan skall alltid utföras för bägge grupperna.

1. Tryck på info-knappen, nu SKALL både vind och solvärden vara större än
”noll”. Om vindgivaren visar noll kan detta bero på att den inte snurrar.
Snurra då på vindgivaren och kontrollera igen (det kan behövas två
personer för denna provning).
Solgivaren är mycket känslig och visar aldrig ”noll” om inget fel finnes.

2a. Tryck på tangenten för ner, nu skall alla solskydd dirigeras ner (ut).
2b. Tryck på tangenten för upp, nu skall alla solskydd dirigeras upp (in).

Det är mycket viktigt att solskydden aktiveras enligt punkt 2a och 2b, om
inte kommer hela anläggningens funktionen bli bakvänd och vid t.ex
vindlarm kommer solskydden köras ut och blockas i detta läge, vilket kan
medföra allvarliga skador.

- Om  solskydd ej går i rätt riktning, skifta då dessa motorers upp
och ner kabel (svart och brun) och prova enligt 2a och 2b igen.

- Rör sig vissa/alla motorer inte alls, kontrollera dess inkoppling och
kopplingsdosor eller reläboxar.

3. Prova eventuella tillbehör anslutna till de externa ingångarna.

OBS, samtliga motorer som används till solskydd är av asynkron typ,
vilket medför att parallellkoppling är förbjuden. Skall mer än 1st motor per
grupp anslutas till systemet skall någon form av reläbox användas.

Provning & felsökning

1. Montera givare och styrenhet enligt ovan.
2a. Anslut givare, 230V matning samt koppla in enligt elschemor på

kommande sidor. Välj det schema som är avsett för de komponenter du
erhållit från Er fackman. Finns minsta tveksamhet, kontakta er åter-
försäljare. All inkoppling skall ske av behörig.

2b. Skall tillbehör anslutas, koppla in även dessa.
3. Programmera in lämpliga värden.
4. Provning enligt nästa sida.
5. Ställ automatiken i automatikläge för bägge grupperna - klart.

Styrenhet : Monteras inomhus under normala förhållanden.
Kablar dras in från under- eller baksidan.

Vindgivare : Då bägge grupperna är i samma riktning / fasad:
Placeras på högsta punkt eller fasad där vind kan läsas utan
störningar av t.ex träd och takutsprång. Teleskopfästet skall
vara helt utfällt.
Då grupperna är i olika riktning / fasader:
På högsta punkt eller plats där vinden är relevant för bägge
fasaderna, t.ex vid ett hörn. Övrigt enligt ovan.

Solgivare : Dess placering är boeroende av antal installerade solgivare
respektive hur dessa skall användas.
Oberoende fall enligt ovan, skall dom alltid placeras där sol
kan läsas utan störning av t.ex träd under hela dagen för
den aktuella fasaden.Solgivarna kan placeras antingen på
vindgivarens teleskopfäste eller medföljande separata fäste.

Placeringen av givarna är mycket viktig, vid tveksamhet,  kontakta er
återförsäljare.

Installation av enheterna

Arbetsschema
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Kopplingsschema 1

För inkoppling av en zon med MCR4 / MCP4

Kopplingsschema 2

För inkoppling av två zoner med MCR4 / MCP4
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Kopplingsschema 3 Kopplingsschema 4

För inkoppling av en motor För inkoppling av två motorer.
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Tekniska data

Nätspänning 230V AC/50Hz

Strömåtgång 6 W

Reläkontakt 12A på 250V AC, cos j >= 0.8
3A på 30V DC

Säkring (2st) 50mA/T (styrning) / 6,3 A/T (motor 1+2)

Godkännanden CE, ISO9001. IP klasser kontakta
Vestamatic eller er återförsäljare .

Övrigt Inbyggt störningsfilter och stötskydd.

Prioritetslista

Funktion Aktivering

Fel Upp (Blockering)
Vindlarm Upp (Blockering)
Regn Upp (Blockering)
Extern Upp Upp (Blockering/motorgångtid)
Knappsats Upp/Ner (Motorgångtid)
Temperatur Upp/Ner (Motorgångtid)
Tidfunktion Upp (Motorgångtid)
Tidfunktion Ner (Motorgångtid)
Sol Upp Upp/Ner (Motorgångtid)

Obs! Sol, temperatur och tidsfunktionen ej i manuelltläge. Regngivare kan
ställas i expertprogrammeringen till att ha prioitet i manuelltläge.

Uttjänt / förbrukad enhet

Enheten returneras till Vestamatic för demontering.

Garanti

24 mån enligt våra garantivillkor, se Vestamatics produktkatalog.
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Lathund användare

Vad är manuell och automatiskdrift?

- Med automatiskdrift menas att solskyddet fungerar hellt själv, det går ut
när det blir sol och in vid skugga. Samt om det skulle blåsa mycket så går
solskyddet in och blockerar tills vinden .

- I manuelldrift kopplas solfunktionen bort så att man måste köra solskyddet
med knapparna på automatiken men vindfunktionen finns dock kvar.

- Hur kör jag upp/stopp/ner?

- Detta görs med upp- /nerknapparna på automatiken (se sida 2). Det går att
köra solskyddet med knapparna i både manuellt- och automatisktläge.
-För att t.ex. köra ut / ner solskyddet tryck ’ner-knappen’ solskyddet går ut /
ner, om man nu vill stanna solskyddet tryck en gång på ’upp-knappen’.

- Vilka parametrar kan jag behöva ändra och varför?

- Solens kLux värde samt reaktionstid:

- kLux är det värde som man mäter solens ljusstyrka i, dessa parameter kan
ställas om ifall man tycker att solskyddet går ut eller in vid för ljusa eller för
mörka förhållanden.

- Man kan också ändra reaktionstiderna dvs hur lång tid det skall vara sol på
givaren innan den kör ut solskyddet. Eller hur lång tid man vill att solskyddet
skall vara ute när det blir skugga. Att tänka på här är att om man ställer in
en kort reaktionstid ’in’, gör att solskyddet kan åka in och ut väldigt ofta.
Detta upplever många som negativt och därför kan det vara bättre att ha en
längre reaktionstid ’in’. (För att se fabriksinställningar, se sidan 7)

- Vindens gränsvärde samt blockeringstid:

-Vinden mäts i meter per sekund (m/s) och ställs in efter vad Er fackman
anser att ert solskydd klarar av, men det går att sänka detta värde om man
vill att solskyddet skall gå in tidigare.

Här följer rekommenderade värden: Vikarmsmarkis 6 m/s, fönstermarkis 8
m/s, fasadpersienn 12 m/s. Dessa värden är ej exakta, för mer exakt värde,
kontakta er återförsäljare.

- Gångtid

-Gångtid är den tid som motorn får spänning från automatiken.

- Vinkling

-Om man styr persienner kan man ställa en vinklingstid i automatiken.
Detta innebär att automatiken ger motorn spänning i motsatta riktningen
under en kort tid som gör att persienn vinklar sig.
Denna funktion kan även användas till markiser för att ’spänna’ upp markis-
väven.
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