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1. NEŽ ZAČNETE

Před instalací si důkladně přečtěte část Bezpečné používání vzduchových clon, ve které naleznete veškeré 
pokyny pro bezpečné a správné užívání produktu.

Symbol Význam

POZOR!

NEPŘEHLÉDNĚTE!

BUDETE POTŘEBOVAT

TECHNICKÉ INFORMACE

Varování nebo upozornění

Důležité pokyny

Praktické tipy a informace

Bližší technické informace

Odkaz na jinou část/díl návodu

Prohlášení o shodě 
Prohlášení o shodě pro DM řídící modul je součástí prohlášení o shodě pro vzduchové clony ESSENSSE.
Prohlášení o shodě je umístěno na www.2vv.cz.

  NEPŘEHLÉDNĚTE

Vzduchové clony ESSENSSE jsou vyráběny s univerzálním propojovacím rozhraním.
Vzduchové clony ESSENSSE mohou být řízeny jedním z následujících řídících modulů.
Řídící moduly DM jsou nutným příslušenstvím pro VCE... vzduchové clony a musí se objednávat zvlášť.
Vzduchová clona je připojena k řídícímu modulu pomocí „Rychlých připojovacích konektorů (TYCO)“
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2. VYBALENÍ

3. HLAVNÍ ČÁSTI

2.1 ZKONTROLUJTE DODÁVKU

3.1 DM ŘÍDÍCÍ MODUL
Typy DM řídících modulů:

• RGJ-VCE-DM-S (Vhodný ke všem typům bez topení VCE-xx-S)

1x

1x

1x
RJ12 

PTPM 
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• RGJ-VCE-DM-V  (Vhodný ke všem typům s vodním výměníkem VCE-xx-V)

• RGJ-VCE-DM-E  (Vhodný ke všem typům s elektrickým výměníkem VCE-xx-E(G,F))

3. HLAVNÍ ČÁSTI

3.2 PŘEHLED FUNKCÍ DM ŘÍDÍCÍCH MODULŮ

Typ vzduchových clon Bez výměníku
(VCE-xx-S)

S elektrickým ohřívačem 
(VCE-xx-E)

S vodním výměníkem
 (VCE-xx-V)

Řídící modul RGJ-VCE-DM-S RGJ-VCE-DM-E RGJ-VCE-DM-V

Typ ovládání Dotykové Dotykové Dotykové

Ventilátor 3 rychlosti 3 rychlosti 3 rychlosti

Regulace elektrického ohřívače x 2 stupně x

Regulace vodního výměníku x x ON/OFF

Připojení ovládacího panelu Kabelové Kabelové Kabelové

Možnost připojení dveřního spínače ANO ANO ANO

Možnost externího spínače ANO ANO ANO

Možnost regulace výměníku termosta-
tem X ANO - Prostorový 

termostat
ANO - Prostorový 

termostat

Indikace stavu provozu LED LED LED

Dochlazování elektrického ohřívače X 30/60 sekund X

Řetězové zapojení vzduchových clon Ano (až 6) Ano (až 6) Ano (až 6)
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1. Odmontujte spodní kryt:

2 .Odmontujte designovou bočnici ze strany motoru:

3. Odšroubujte  imbusem M5 vyznačené šrouby a odejměte  
    mezipříčku clony

4. protažení přívodních kabelů:

• protáhněte přívodní kabel dostatečné délky do jednotky
• protáhněte komunikační kabel, pokud použijete modul DM    

regulace
• protáhněte kabeláž k příslušenství, pokud je použito

5. Vložte příslušný modul regulace do jednotky

4. INSTALACE

              BUDETE POTŘEBOVAT

Imbus M5
Nástavec dlouhý alespoň 20cm

            POZOR!

• Instalace musí být provedena profesionálně vyškoleným 
elektrikářem. Musí být dodrženy všechny národní předpisy 
a směrnice.

• Elektrická schemata na výrobku jsou nadřazena schéma-
tům prezentovaným v tomto manuálu!

• Před instalací zkontrolujte, zda označení svorek korespon-
duje s označením na schématu elektrických zapojení. V 
případě pochybností kontaktujte svého dodavatele a za 
žádných okolností vzduchovou clonu nezapojujte.

• Nikdy nezasahujte dovnitř vzduchové clony, pokud hlavní 
přívod el. energie není vypnutý!

                  TECHNICKÉ INFORMACE

Vzduchová clona je připojena k řídícímu modulu pomocí 
„Rychlých připojovacích konektorů TYCO.“
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4.1 SCHÉMA DM REGULACÍ
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4. INSTALACE
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4. INSTALACE
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4. INSTALACE

4.2 ŘÍDÍCÍ PANEL

1

7 8

9

5

6

1 2 3 4

2

3

4

5

6

7

8

9

Kontrolka stupeň topení I    (pouze pro verzi RGJ-VCE-DM-E a RGJ-VCE-DM-V).

Kontrolka stupeň topení II    (pouze pro verzi RGJ-VCE-DM-E a RGJ-VCE-DM-V).

Kontrolka dveře otevřeny.

Servisní kontrolka.

Tlačítko pro zvýšení výkonu ventilátorů.

Tlačítko pro snížení výkonu ventilátorů.

Tlačítko pro vypnutí / zapnutí zařízení.

Tlačítko pro změnu výkonu topení (pouze pro verzi RGJ-VCE-DM-E a RGJ-VCE-DM-E).

Nastavený výkon ventilátorů (stupeň I až III).
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4. INSTALACE

4.2-1 Zapojení řídícího panelu

Propojte DM regulaci a ovladač pomocí přiloženého kabelu (koncovky RJ12 a PTPM)

                  TECHNICKÉ INFORMACE

Součástí dodávky je 5metrový kabel.
Komunikační kabel může dosahovat maximální délky 30 metrů.

4.2-2 Spojení více vzduchových clon — řetězení

Provedení vzduchové clony ESSENSSE umožňuje propojit až šest vzduchových clon dohromady a ovládat jedním ovladačem (tj. 
vzduchové clony lze řetězit). Libovolnou vzduchovou clonu zvolte jako řídicí (Master) a k ní připojte ovládací panel. K této vzducho-
vé cloně následně připojte ostatní vzduchové clony, které tedy budou řízené (Slave). K propojení vzduchových clon mezi sebou lze 
použít pouze kabel s koncovkami RJ12 na obou stranách.

DK SH

KABEL-05M KABEL-05M

DK

SH

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

SLAVEMASTER
15/16 17/188 A

DK DK

1. 2. . . . 6
.

RJ12 PTPM

RJ12

PTPM

Dveřní kontakt Časový spínač

1

4 5 6 

2 3

PTPM

RJ12Oddělte krabičku
od ovladače 
(nemusíte použít 
žádný nástroj)

Zapojte konektor do ovladače Vložte ovladač do krabičky Zapojte kabel do boxu regulace

Protáhněte ko-
munikační kabel 
krabicí ovladače

Připevněte 
krabičku na 
elektoinstalační 
krabici ve stěně

SLAVEMASTER

max. 40m
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5.1 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

         NEPŘEHLÉDNĚTE

•  Při zapojování externího příslušenství musí být vzduchová clona odpojena od el. sítě.
•  Všechny externí řídící komponenty musí být zapojeny podle elektrického schéma.
•  Konektory musí být zapojovány do elektrické desky přiměřenou silou a vždy kolmo k základně.

5.1-1 Dveřní kontakt DK-1

                                                                TECHNICKÉ INFORMACE

                                                         - Izolovaný spínací kontakt s maximálním napětím 12V.
                                                   - Kabel - Dvoužilový kabel o průměru 0,5 mm. - Maximální délka: 50 m

                                                     Konektory na DM řídících modulech: 17 / 18

             POZOR!

Není dodáváno s výrobkem.

5.1-2 Zónový ventil ZV-3

                                                                  TECHNICKÉ INFORMACE

                                                        - Zónový ventil pro regulaci vodního výměníku
                                                        - Kabel - Třížilový kabel o průměru 1,5 mm, 230 V/ 50 Hz.

                                                              Pouze pro RGJ-VCE-DM-V řídící moduly!
                                                          Konektory na DM řídících modulech: Lo / L / N

           POZOR!

Není dodáváno s výrobkem.

5. EXTERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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5. EXTERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

5.1-3 Prostorový termostat TER-P

                                                          
                                                                           TECHNICKÉ INFORMACE

                                                                        - Prostorový termostat pro regulaci výměníku
                                                                        - Kabel - Dvoužilový kabel o průměru 1,5 mm, 230 V/ 50 Hz.

                                                                        Pouze pro RGJ-VCE-DM-V a RGJ-VCE-DM-E řídící moduly!
                                                                           Konektory na DM řídících modulech: Th / Th

    
             
              POZOR!

Není dodáváno s výrobkem.

Časový spínač SH
                                             
                                                         - Časový spínač se zapojuje k řídící vzduchové cloně
                                                                        - Pro všechny zřetězené vzduchové clony lze použít jeden časový spínač
                                                                        - Časový spínač vypíná všechny zřetězené vzduchové clony
                                                                        - Do konektoru elektroniky Th/Th lze zapojit jen TER-P nebo SH. Nikdy ne současně  
                                                                          TER-P a SH najednou.

                                                         
                                                         TECHNICKÉ INFORMACE

                                             
                                                            - Konektory na DM řídících modulech: Th / Th 

         POZOR! 
Není dodáváno s výrobkem.
                                          

Varianty regulace Příslušenství, které je možné 
připojit Umístění konektoru Funkce

RGJ-VCE-DM-E

externí spínací hodiny SH-TM-848 svorka regulace vypínají a zapínají clonu v 
nastaveném čase

dveřní kontakt DK-1 svorka regulace
vypínají a zapínají clonu dle 
zavřených/otevřených dveří 

a dle servisního menu (funkce 
DOOR)

prosotorový termostat TER-P v místě svorkovnice hlavního 
přívodu ovládá topení příslušné clony

RGJ-VCE-DM-V

externí spínací hodiny SH-TM-848 svorka regulace vypínají a zapínají clonu v 
nastaveném čase

dveřní kontakt DK-1 svorka regulace
vypínají a zapínají clonu dle 
zavřených/otevřených dveří 

a dle servisního menu (funkce 
DOOR)

prosotorový termostat TER-P v místě svorkovnice hlavního 
přívodu ovládá topení příslušné clony

zónový ventilZV-3 v místě svorkovnice hlavního 
přívodu

otevřeno zavřeno - reguluje 
na požadovanou teplotu

RGJ-VCE-DM-S

externí spínací hodiny SH-TM-848 svorka regulace vypínají a zapínají clonu v 
nastaveném čase

dveřní kontakt DK-1 svorka regulace
vypínají a zapínají clonu dle 
zavřených/otevřených dveří 

a dle servisního menu (funkce 
DOOR)
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         NEPŘEHLÉDNĚTE

Před spuštěním vzduchové clony s DM řídícím modulem si zkontrolujte následující:

• Nenechali jste nějaké nářadí nebo předměty uvnitř clony které by mohlo způsobit její poničení?
• Je clona správně připojena k elektrické síti (dle parametrů clony) a k rozvodům topné vody?
• Jsou všechny části se kterými bylo manipulováno během instalace správně usazeny na svých místech?
• Byl řídící modul správně připojen?

Než clonu spustíte, důkladně si přečtěte následující kapitolu.

6. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

7. OVLÁDÁNÍ

Zapnutí a vypnutí clony

Ve vypnutém stavu nesvítí žádná z kontrolek a je možné pouze zapnutí clony tlačítkem  , nebo vstup do servisního režimu 
současným stiskem tlačítek 5,6  po dobu 5 sekund. V zapnutém stavu svítí nastavený výkon ventilátorů (nejméně stupeň I), 
případně další kontrolky. Zapnutí i vypnutí clony se provádí tlačítkem .  Stisk musí být 1,5 sec dlouhý. Na začátku se ozve krátké 
pípnutí. Dosažení potřebné délky stisku je pak signalizováno delším pípnutím. V tu chvíli se také změní režim clony na vypnuto 
nebo zapnuto.

Nastavení výkonu ventilátorů

V zapnutém stavu lze stiskem tlačítek  volit požadovaný stupeň výkonu ventilátorů. A to v rozsahu I až III stupně. Nastavený 
stupeň výkonu ventilátorů je pak zobrazen kontrolkami mezi tlačítky  . Nejméně lze nastavit stupeň I. U clon s elektrickým 
ohřívačem se při snížení výkonu ventilátorů ze stupně II na stupeň I, sníží i případný stupeň topení II na stupeň I.

Nastavení výkonu pro elektrický ohřívač

V zapnutém stavu se provádí stiskem tlačítka       . Zvolit je možné tři úrovně:
1. Žádný ohřev. Obě kontrolky              , jsou zhasnuté.
2. První stupeň ohřevu. Svítí kontrolka     .
3. Druhý (nejvyšší) stupeň ohřevu. Svítí kontrolka      . Pokud je při přechodu na tuto volbu výkon ventilátorů
na stupeň I, zvýší se automaticky jejich výkon úroveň na stupeň II.

Nastavení výkonu pro vodní ohřívač

V zapnutém stavu se provádí stiskem tlačítka       . Zvolit je možné tři úrovně:
1. Žádný ohřev. Obě kontrolky             , jsou zhasnuté.
2. Ohřev je povolen. Svítí kontrolka        .

Dochlazení

Jedná se o automatickou funkci, která má za úkol ochránit elektrický ohřívač, při jeho vypnutí dochlazením, pomocí ventilátorů 
(např. při vypnutí clony nebo při zavření dveří). Doba dochlazení je volitelná 30 nebo 60 sec. Volba požadované délky dochlazení 
se provádí v servisním režimu.



68

7. OVLÁDÁNÍ

EXTERNÍ SPÍNAČ

Má nejvyšší prioritu a obvykle se používá pro řízení clony spínacími hodinami. Není-li použit, musí být jeho vstup propojen vodi-
čem (klemou), tak jak je dodáván od výrobce. Tento stav znamená zapnuto, resp.“ je povolena funkce clony“. Pokud dojde k rozpo-
jení externího spínače, vypne se celá clona, včetně ovladače. Pokud bylo zapnuté topení, provede se pouze dochlazení. Je-li clona 
vypnuta externím spínačem, není možné ji zapnout pomocí ovladače. Při pokusu o zapnutí v tomto stavu, ovladač dlouze pípne a 5 
sec bliká kontrolkami pro signalizaci výkonu ventilátorů. Pak se vrací do vypnutého stavu. Po opětovném sepnutí externího spínače 
se ovladač vrátí do stavu, který měl v okamžiku vypnutí externím spínačem.

DVEŘNÍ SPÍNAČ

Dveřním spínačem lze automaticky řídit chování clony při otevřených a zavřených dveřích. Není-li použit, zůstává jeho kontakt 
rozpojen. Což odpovídá stavu otevřených dveří. Stav dveřního spínače je signalizován na ovladači v zapnutém stavu. Při zavřených 
dveřích svítí kontrolka  . Při otevřených je zhasnutá. 

FUNKCE PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH

Při otevřených dveřích funguje clona normálně. V zapnutém stavu lze na ovladači měnit výkon ventilátorů a ohřívače. Nastavené 
změny se téměř okamžitě projeví na funkci clony. Po zavření dveří setrvává clona ještě 20 sec v původním režimu, což je 
ochrana proti častému otevírání a zavírání dveří. Po uplynutí této doby se clona uvede do režimu sníženého výkonu. Při zavře-
ných dveřích jsou možné tři varianty fungování clony. Volba požadované varianty se provádí v servisním režimu. 

FUNKCE PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH

Při zavřených dveřích zůstane na ovladači zobrazeno nastavení ventilátorů i topení. Lze provádět i změny těchto nastavení, ale ty 
se projeví až při opětovném otevření dveří. Výjimkou může být ovládání topení. Ve variantách 2 a 3 je možné topení částečně nebo 
úplně ovládat. Viz popis variant: 

1) Funkce clony se zcela zastaví. Ventilátory i ohřívač se zcela vypnou. Pokud bylo zapnuté topení, nyní se vypne a není možné jej  
     zapnout. Je nutné počítat ještě s časem dochlazení, kdy poběží ventilátory na stupeň I. 

2) Výkon ventilátorů přejde na stupeň I (standardně nastaveno z výroby). Pokud bylo topení zapnuté, zůstane zapnuté i nadále. U  
    clon s elektrickým topením se ale případný výkon topení sníží ze stupně II na stupeň I. Výkon topení lze ovládat. U elektrických  
    clon se zapne nejvýše výkon topení na stupeň I (tzn. i při nastaveném stupni II). 

3) Výkon ventilátorů přejde na stupeň II. Stav topení zůstává nezměněn a lze jej bez omezení ovládat.

SERVISNÍ REŽIM

V servisním režimu je možné zvolit délku dochlazení 30/60 sec a chování clony při zavřených dveřích. Vstup do konfiguračního 
režimu provádějte nejdříve 30 sec od připojení clony k napájení. Vstup do servisního režimu je možný pouze ve vypnutém stavu 
dlouhým stiskem dvou tlačítek zároveň a . Potřebná délka stisku je 5 sec a během této doby nesmí být stisknuto žádné jiné 
tlačítko. Rovněž během těchto 5 sec bliká kontrolka . Úspěšný vstup do servisního režimu je pak signalizován delším pípnutím.

VOLBA CHOVÁNÍ CLONY PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH
Signalizuje jej svítící kontrolka 
Je možné zvolit jednu ze tří možností. Ty jsou opět zobrazovány kontrolkami normálně určenými pro indikaci výkonu ventilátorů.
Stupeň I – ventilátory se při zavřených dveřích vypínají.
Stupeň II – ventilátory při zavřených dveřích přejdou na stupeň otáček I (standardně nastaveno z výroby).
Stupeň III – ventilátory při zavřených dveřích přejdou na stupeň otáček II.
Volba se opět provádí tlačítky  . Potvrzení volby a ukončení servisního režimu se provádí 2 sec dlouhým stiskem tlačítka  .
Jedině kompletní dokončení servisního režimu vede k uložení nastavených hodnot. Při nečinnosti delší než 1 min se servisní režim automaticky 
ukončí a případné provedené změny se neuloží. Po ukončení servisního režimu se vždy clona vrací do stavu vypnuto.

VOLBA DÉLKA DOBY DOCHLAZENÍ (pouze pro RGJ-VCE-DM-E) 
Je druhým nastavovaným parametrem. 
Délka dochlazení je nyní signalizována kontrolkami normálně určenými pro indikaci výkonu ventilátorů 
Stupeň I – délka dochlazení 30 sec.
Stupeň II – délka dochlazení 60 sec.
Volba se provádí tlačítky   . Potvrzení volby a postup k dalšímu parametru se provádí 2 sec dlouhým
stiskem tlačítka  .
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8. ÚDRŽBA

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

         POZOR!

Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzduchové clony musí být vypnut hlavní elektrický přívod. Vzduchovou clonu je nutné nechat 
vychladnout!

8.1 ČIŠTĚNÍ
           POZOR!

• K čištění je zakázáno používat stlačený vzduch, chemikálie, rozpouštědla nebo vodu.
• Jemným smetáčkem nebo vysavačem vyčistěte nasávací kryt a vnitřek vzduchové clony.
• Viz návod pro instalaci ESSENSSE, kapitola 8.

9.1-2 Ochrana proti přehřátí
ventilátoru

Pokud dojde k přehřátí motoru a tepelná pojistka jej vyřadí.
Motor se po vychladnutí automaticky připojí.

          POZOR!

• Odpojení přehřátého motoru není signalizováno, poru-
chu lze rozeznat snížením vzduchového výkonu na výfuku 
vzduchové clony.

• Při odpojení motoru je nutné zjistit příčinu poruchy!
• Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzduchové clony 

musí být vypnut hlavní elektrický přívod!

9.1 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

9.1-1 Ochrana proti přehřátí
elektrického ohřívače

Dojde-li k přehřátí elektrického ohřívače, tak jej bezpečnostní 
termostat odpojí z provozu. Po vychladnutí bude elektrický 
ohřívač automaticky připojen.

Dojde-li k havárii a selže bezpečnostní termostat, bude akti-
vován havarijní termostat, který odpojí ohřívač trvale. Všech-
ny ohřívače ostatních vzduchových clon zůstanou v chodu.

          POZOR!

• Aktivace termostatů není signalizována, poruchu lze roze-
znat snížením výkonu ohřívače, i když by podle nastavení 
panelu měl topit.

• Při aktivaci havarijního termostatu je nutné zjistit příčinu 
přehřátí!

• Před jakýmkoliv zásahem do vnitřku vzduchové clony 
musí být vypnut hlavní elektrický přívod!
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9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

9.2 NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS …

PORUCHA

VZDUCHOVOU CLONU 
NELZE SPUSTIT.

VZDUCHOVÁ CLONA JE 
PŘIPOJENA K NAPÁJENÍ, ALE 

NEFUNGUJE SPRÁVNĚ.

PŘEHŘÁTÍ ELEKTRICKÉHO 
OHŘÍVAČE 

(Vzduchová clona netopí, 
přestože by podle 

nastavení na ovládacím 
panelu topit měla.)

Změřte přívodní proud a napětí 
a porovnejte je s hodnotami na 
výrobním štítku, umístěném na 
plášti vzduchové clony.

Hodnoty přívodního proudu a na-
pětí neodpovídají hodnotám na 
výrobním štítku vzduchové clony.

Vzduchová clona je odpojena 
od přívodu elektrické energie, 
například v důsledku výpadku 
elektrického proudu nebo hlavní-
ho jističe.

Zkontrolujte pojistkovou skříň 
v místě instalace vzduchové 
clony.

Elektrické zapojení vzduchové 
clony neodpovídá schématu 
zapojení.

Vyhledejte schéma a zkontrolujte 
zapojení vzduchové clony. Sché-
ma je buď v Návodu na instalaci, 
nebo je pod servisním krytem 
vzduchové clony. 

Nulový vodič není zapojený. Zapojte jej.

Při zapojování vzduchové clony 
došlo k uvolnění některého z vodičů 
ze svorky.

Odšroubujte ochranný kryt a 
zkontrolujte svorky.

Kabel propojující ovládací panel 
a vzduchovou clonu je nesprávně 
zapojený.

Pojistka vzduchové clony je spá-
lená.

Nedostatečný prostor před 
nasávací mřížkou nebo omezené 
sání vzduchové clony (viz návod k 
Instalaci).

Zkontrolujte pojistku vzduchové 
clony. Pojistka je umístěna na 
desce elektroniky vzduchové clo-
ny. Zkotrolujte, zda není spálená. 
Jestliže ano, je nutné ji vyměnit 
za pojistku se stejnou elektrickou 
hodnotou.

Zajistěte správné prostorové 
podmínky.

Vyčistěte vzduchovou clonu.Vzduchová clona je znečištěná.

Kontaktujte servisní středisko 
a ventilátor nechejte vyměnit.

Selhal jeden nebo více ventilátorů 
ve vzduchové cloně.

Zkontrolujte správnost zapojení 
kabelu mezi ovládacím panelem 
a řídicí elektronikou vzduchové 
clony.

Vytáhněte koncovku kabelu 
z konektoru “MASTER” v desce 
elektroniky vzduchové clony a 
znovu ji zacva-kněte. Otevřete 
krabičku ovládacího panelu a 
vytáhněte kabel z plošného spoje 
a znovu jej zacvakněte.
Zkuste použít jiný kabel dodaný 
výrobcem a znovu vyzkoušejte 
funkčnost vzduchové clony. Jest-
liže vzduchová clona stále nefun-
guje, vyměňte ovládací panel za 
jiný a znovu vzduchovou clonu 
vyzkoušejte.

MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

11
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            NEPŘEHLÉDNĚTE

• Ve všech případech přehřátí • motoru nebo ohřívače vzduchové clony je nutné zjistit příčinu a odstranit ji.
• Jestliže je přehřátí příčina jakéhokoliv interního selhání ve vzduchové cloně, je nezbytné kontaktovat příslušné autori-

zované servisní středisko

9.3 INDIKACE CHYBY PODLE BLIKÁNÍ LED
            NEPŘEHLÉDNĚTE

Signalizační LED je umístěna na desce elektroniky vedle konektoru MASTER.

                TECHNICKÉ INFORMACE

Při zřetězení vzduchových clon je hlášení zobrazeno v případě poruchy na kterékoliv vzduchové cloně. Pro zjištění, u které vzdu-
chové clony došlo k závadě, je třeba zkontrolovat LED diody u všech zřetězených vzduchových clon.

                                                                                 OK stav – LED bliká periodicky 1x/sec

Jestliže se vám nepodařilo vyřešit problém a vzduchovou clonu zprovoznit i přesto, že jste využili tabulky poruch a řešení, obraťte 
se na autorizované servisní středisko – viz následující kapitola SERVIS.

            NEPŘEHLÉDNĚTE

V případě jakéhokoliv zásahu musí být vzduchová clona odpojena od hlavního elektrického přívodu. Jestliže si nejste jisti 
správností kroků, nikdy se do žádné opravy nepouštějte a přivolejte odborný servis!

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

 Počet bliknutí LED

3x / 10s

1x / 1s

–

–

Chyba komunikace

Stav OK

Zkontrolujte, zda je kabel
správně zapojen v ovláda-
cím panelu a ve vzduchové
cloně, nebo jestli není pře-

rušen.

Bez závady

Signalizace
na panelu Závada Řešení
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10. SERVIS

10.1 KDYŽ NEDOKÁŽETE ZÁVADU ODSTRANIT SAMI

Pokud se vám nepodařilo vyřešit problém, obraťte se na dodavatele nebo výhradní zastoupení firmy 2VV. Záruční a pozáruční 
servis provádí dodavatel nebo některá z autorizovaných servisních organizací, jejichž seznam je k dispozici u dodavatele.

Dodavateli či servisnímu středisku poskytněte níže uvedené informace:
- typové označení vzduchové clony,
- použité příslušenství,
- místo instalace,
- sériové číslo,
- podmínky instalace (i elektrické),
- doba chodu,
- detailní popis závady.

10.2 VYŘAZENÍ PRODUKTU Z PROVOZU - LIKVIDACE

Předtím, než výrobek zlikvidujete, učiňte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znovu použít. Ty ode-
vzdejte do sběrny druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místě, které je na to specializované, a bude tak možné 
dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné části výrobku uložte na řízenou skládku.

Při likvidaci materiálů je nunto dodržet příslušné národní předpisy o likvidaci odpadu.

11. ZÁVĚREM

11. ZÁVĚREM

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení nebo oddělení technické podpory.

KONTAKT

Adresa:
2VV, s.r.o.,
Poděbradská 289,
530 09 Pardubice,
Česká republika

Internet:
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php




