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Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte
elektrikere.
Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og
følg den.
Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten.
Ta herved hensyn til alle ledningsvernbrytere som gir farlig spenning på apparatet eller
lasten.
Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning

(1) Sjalusibryter
(2) Ramme
(3) Tastytterdel

3 Funksjon
Forskriftsmessig bruk
- Betjene elektrisk styrte sjalusier og rullegardiner
- Drift med bruk av sjalusistyringssystemet
Produktegenskaper
- Det kan lagres én opp- og nedkjøringstid for daglig utførelse
- Alarm til signalisering
- Evaluering av solsensor
- Lysstyrketerskel 20 000 lx
- Evaluering av en glassbruddsensor

1/432518612 20.05.2014

Persiennestyreknapp med minnefunksjon og sensoranalyse

10861915

Persiennestyringssystem



Driftstyper

Memory-drift:
- De lagrede opp- og nedkjøringstidene utføres i 24-timers takt.
- Når tasten trykkes lyder en signaltone.
i Ved aktivering via biapparat lyder ingen signaltone.

Taste-drift:
- De lagrede kjøretidene utføres ikke.
- Når tasten trykkes lyder ingen signaltone.
Solskjermingsfunksjon
Gjennom tilkopling av solsensor blir det mulig å oppnå automatisk avskygging ved kraftig utven-
dig lys. Hvis den målte lysstyrken overskrider lysstyrketerskelen i mer enn 2 minutter, kjøres
sjalusien ned og stopper, straks solsensoren har skygge.
i For å aktivere solskjermingen må sjalusien først kjøres i øvre endeposisjon og etter

2 minutter ha slått seg av automatisk. Ved hver manuell betjening deaktiveres solskjermin-
gen.

Hvis lysstyrketerskelen underskrides i mer enn 15 minutter, kjøres sjalusien tilbake til øvre end-
estilling.

Glassbruddfunksjon
Glassbruddsensoren melder om ødeleggelse av vinduet på tastytterdelen som får sjalusien til å
kjøre i endeposisjon. Dermed er innsiden beskyttet mot vær og vind. Glassbruddmeldingen til-
bakestilles ved å trykke på tasten n, og sjalusien kjøres opp.

Tiltak etter strømsvikt
- Ett nettspenningsbrudd kortere en 30 minutter fører til forskyvning av lagrede kjøretider

med varigheten til nettbruddet.
- Etter nettspenningsbrudd lengre enn 30 minutter er begge lagrede kjøretider slettet. Etter

at nettspenningen er tilbake er Memory-drift aktivert.

4 Betjening
Kjøre sjalusien
o Trykk på tastytterdelen oppe eller nede mellom ett til tre sekunder.

Sjalusien kjører i ønsket retning til ytterstillingen, eller stopper når du trykker på tasten
igjen.

Justere lamellene
o Trykk på ramme opp eller ned i mindre enn ett sekund.

Lamellstillingen endrer seg i ønsket retning så lenge du holder tasten inne.

Veksle driftsmodus
o Trykk inn hele tastytterdelen mellom 3 og 7 sekunder.

Det skjer omkoblingen av driftsmodusen og den nye driftsmodusen signaliseres:
4 korte signaltoner = Memory-drift
1 sekund permanent tone = taste-drift

Lagre kjøretider
Lagring av kjøretider kan gjøres i taste- eller Memory-drift. Det er kun mulig å lagre den aktuelle
tiden som kjøretid
o Trykk på tastytterdelen oppe mellom 4 og 8 sekunder for å lagre opp-kjøringstiden eller

nede for å lagre ned-kjøringstiden.
Etter 2 sekunder lyder noen korte signaltoner og en 1,5 sekunde lang permanent tone.
Når den permanente tonen begynner å lyde er kjøretiden lagret. En verdi som allerede fin-
nes blir overskrevet.

i Det er også mulig å kun lagre én opp- eller ned-kjøringstid.
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Slette alle kjøretider
o Trykk inn hele tastytterdelen i mer enn 7 sekunder.

Det lyder en 3 sekunder lang permanent tone.
Med start av den permanente tonen slettes kjøretidene og tastytterdelen er i Memory-drift.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere
5.1 Montering og elektrisk tilkobling
Montere og tilkople

FARE!
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.
Elektrisk støt kan medføre død.
Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av ar
beider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Sjalusiinnsatsen er riktig montert og tilkoplet (se veiledning for innsatsen). 
o Ved behov skal det installeres en solsensor som kobles til klemmeblokken (se bruksanvis-

ningen for sensorer og innsats).
i Koble solsensoren til med riktig poling. Hvis sensoren kobles til feil pol, vil det oppstå feil.

Eventuelt er det ikke lenger mulig å trykke inn tastytterdelen.

FORSIKTIG!
Fare for at sjalusien ødelegges hvis vind og glassbruddsensor brukes samti
dig.
Vindalarm utføres ikke hvis glassbruddsensoren er aktiv, sjalusien holdes luk
ket og kan ødelegges.

o Ved behov skal glassbruddsensoren kobles til klemmeblokken (se bruksanvisningen for
glassbruddsensoren).

o Sett tastytterdelen (3) med ramme (2) på sjalusiinnsatsen (1) (bilde 1). 

6 Vedlegg
6.1 Tekniske data
Omgivelsestemperatur 0 ... +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur -10 ... +60 °C
Omkoplingstid ved retningsskifte ca. 1 sek
Kjøretid ca. 120 sek
Opplysninger iht. EN 60730-1
Virkemåte 1.B
Tilsmussingsgrad 2
Kalibreringsstøtspe. 4000 V
SELV-grenseverdi DC 12 V

6.2 Garanti
Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.
Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhand-
ler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira
Service Center.
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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