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Láncos ablakmozgató motor beépített 433Mhz-es rádió vevővel  
 
Telepítési útmutató szakképzett telepítőknek  
 
Paraméterek:  
Tápfeszültség: 100-240Vac  
Teljesítmény: 28W  
IP védettség: IP42  
Végállás: Nyomatékkorlát/enkóder  
Tehermentesítés záródáskor  Van  
Több motor esetén: párhuzamosan köthető  
Lökethossz: 100-400mm, 10mm-enként állítható  
Húzó és tolóerő:  250N  
Láncsebesség:  10mm/mp szabályozott sebesség  
Működési hőmérséklet tartomány:  -20...+75oC  
Befoglaló méret: 460x42x56mm  
Használható befelé bukó és kifelé emelkedő, függőleges tokozású ablakokhoz.  
 
Felszerelés:  

1. Jelölje be az ablaktok közepét. 
 

 
 
 

2. Az ablaktok közepétől jobbra és balra mérjen 183mm-t és 206mm-t. 
 

 
 
 

3. A 4db mérési pontról húzzon egy vonalat befelé a szárny felé az ablaktokra merőlegesen. 
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4. Az ablak legyen becsukva. Az ablakszárnytól mérjen vissza a 4db volnalon 11mm-t. A 4db 
pont megadja a 2db motortartó konzol rögzítés pontját.  

 
 
Optilight ERW, ERW Plus, ERW Pro U4, ERW D-Pro, VB, B, VKB 
tetőtéri ablakoknál a tok aljára egy segédlécet kell felszerelni 
(min 10mm), mivel nincs elegendő felület a motortartó bakok 
biztonságos rögzítéséhez!  

 
 
A 4db rögzítő ponton fúrjon elő 2,5-es fúrószárral (csak a fa szerkezetű ablakoknál!), PVC 
ablakoknál önmetsző csavart alkalmazunk ahol nem kell előfúrni. Rögzítse a képen látható 
módon a motortartó konzolokat a 4db 5x30-as faforgácslap csavarral. 
       11mm 

 
 

 
 
 

5. Szerelje le az ablakszárnyról a kilincset és ugyanazzal a 2db csavarral rögzítse a láncfogadó 
konzolt.  
 

6. Kösse be a motort a hálózatba (230V).  
Bekötés:  
Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen!  
Vezetékek színe:  
Barna fázis  
Kék   nulla  
Zöld-sárga   védőföldelés  
A távirányító feltanítása:  
Nyomja le és tartsa lenyomva a motoron lévő gombot. Célszerű egy kis drót darabot 
használni a megnyomáshoz, amíg a „tanul LED” nem kezd el lassan villogni. Nyomja meg a 
távirányító STOP gombját (figyelje a távirányítón lévő LED-et) és tartsa lenyomva a harmadik 
villanásig, majd nyomja le a FEL gombot egyszer.  
VAGY:  
Kapcsolja le a motort a tápfeszültségről, majd nyomja le a távirányító „fel” gombját és tartsa 
lenyomva a folyamatos jelzésig. Ez idő alatt adjon tápfeszültséget a motornak. A motoron a 
visszajelző LED lassan villog, majd nyomja le ismét a FEL gombot a távirányítón. 
A motor nyomatékra áll meg, tehát terheli a forgáspontokat. A konzolokba forgassa bele a 
motort, próbakábel segítségével engedje ki a löketet pár centiméterre, majd csatlakoztassa a 
felrögzített láncfogadó konzolhoz a rögzítő tengely segítségével. Próbálja ki! A szükséges 
lökethosszt a motor tetején található potenciométerrel állíthatja be.  
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További távirányítók feltanítása:  
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a már működő adó STOP 
gombját egyszer, majd nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer.  
Adott távirányító törlése:  
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a távirányító rejtett 
gombját egyszer. (A rejtett gombot a távirányító hátulján találja)  
Összes távirányító törlése:  
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a távirányító rejtett 
gombját legalább 7mp-ig a távirányító hátoldalán.  
VAGY  
Nyomja le 3mp-ig a program gombot a motoron a LED gyorsan villog, majd nyomja le újra egyszer. 
 
Amennyiben redőnyt helyez el az ablakon úgy kérjük vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot, 
mert a motor maximális lökethosszát csökkenteni kell a redőny nyitáshatárolójának távolságáig 
ami méretenként eltérő. A túlnyitásból adódó meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát!  


