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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA MASZYN
PRODUCENT:	 FAAC	S.p.A.

Adres:	 Via	Calari,	1	-	40069	Zola	Predosa	BOLOGNA	-	WŁOCHY

Deklaruję, że:	 jednostka	sterowania

•	spełnia	podstawowe	wymagania	bezpieczeństwa	następujących	dyrektyw	EEC:	
	
2006/95/EC	Dyrektywa	Niskich	Napięć	
99/5/EC	Dyrektywa	w	sprawie	urządzeń	radiowych	i	końcowych	urządzeń	telekomunikacyj-
nych	oraz	wzajemnego	uznawania	ich	zgodności	(R&TTE)

CE	0470
Informacje	dodatkowe:
Niniejszy	produkt	został	poddany	badaniom	w	typowej	homogenicznej	konfiguracji	
(wszystkie	wyroby	wyprodukowane	przez	FAAC	S.p.A.).

Bologna,	01stycznia	2010	roku
	 Dyrektor	zarządzający
	 A.	Marcellan

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA
OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

1) UWAGA! W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 
należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcja-
mi. Nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe użycie 
wyrobu może spowodować poważne obrażenia. 

2)	 Przed	rozpoczęciem	instalacji	wyrobu	należy	dokład-
nie	zapoznać	się	z	niniejszymi	instrukcjami.	

3)	 Materiały	 opakowaniowe	 (plastiki,	 polistyreny	 itd.)	
przechowywać	w	miejscach	niedostępnych	dla	dzie-
ci,	gdyż	stanowią	poważne	źródło	zagrożenia.	

4)	 Zachować	niniejsze	instrukcje	na	przyszłość.
5)	 Wyrób	 ten	 został	 zaprojektowany	 z	 myślą	 o	 użyciu	

zgodnym	z	opisem	w	niniejszej	dokumentacji.	Wszelkie	
inne	zastosowania,	nieopisane	tutaj,	mogą	negatyw-
nie	wpłynąć	stan	techniczny	i	działanie	wyrobu	oraz/
lub	stanowić	źródło	zagrożenia.	

6)	 FAAC	nie	ponosi	 odpowiedzialności	 za	 szkody	wyni-
kające	z	nieprawidłowego	użycia	wyrobu	lub	użycia	
niezgodnego	z	przeznaczeniem.

7)	 Nie	wolno	instalować	urządzenia	w	środowisku	wybu-
chowym:	 obecność	 gazów	 lub	 oparów	 zapalnych	
stanowi	poważne	zagrożenie	dla	bezpieczeństwa.	

8)	 FAAC	nie	ponosi	odpowiedzialności	 za	postępowanie	
niezgodne	z	zasadami	sztuki	(Dobrymi	Praktykami)	pod-
czas	budowy	elementów	bram	lub	drzwi,	które	zostaną	
zmechanizowane,	lub	jakiekolwiek	inne	nieprawidłowo-
ści	(deformacje)	powstałe	podczas	użytkowania.	

9)	 Przed	przystąpieniem	do	 jakichkolwiek	prac	przy	sys-
temie	należy	odciąć	zasilanie.

10)	 Linia	zasilania	systemu	automatyki	musi	zostać	wyposażo-
na	w	przełącznik	wielobiegunowy	z	odległością	otwarcia	
styków	wynoszącą	przynajmniej	3	mm.	Wraz	z	przełączni-
kiem	wielobiegunowym	zaleca	się	zastosowanie	rozłącz-
nika	termicznego	(bezpiecznika	topikowego)	6A.	

11)	Przed	systemem	należy	zainstalować	przełącznik	róż-
nicowy	0,03	A.	

12)	Należy	upewnić	się,	że	układ	uziemiający	 jest	prawi-
dłowo	skonstruowany	oraz	podłączyć	do	niego	me-

talowe	elementy	obudowy.	
13)	Urządzenia	 bezpieczeństwa	 (norma	 EN	 12978)	 za-

bezpieczają	 obszary	 zagrożenia	 przed	 niebezpie-
czeństwami	związanymi	z	ruchem	maszyny,	takimi	jak	
zgniecenie,	ciągnięcie	czy	rozrywanie.	

14)	Poza	urządzeniami	opisanymi	w	punkcie	15	(jeżeli	są	
zainstalowane)	zaleca	się	zastosowanie	przynajmniej	
jednej	lampy	kontrolnej	do	każdego	systemu	(np.	FA-
ACLIGHT)	 oraz	 znaku	 ostrzegawczego	 odpowiednio	
przymocowanego	do	konstrukcji	ramy.	

15)	 FAAC	nie	ponosi	żadnej	odpowiedzialności	odnośnie	
do	bezpiecznego	i	sprawnego	działania,	jeżeli	zasto-
sowane	elementy	nie	zostały	wyprodukowane	przez	
firmę	FAAC.	

16)	Do	 wszelkich	 prac	 konserwacyjnych	 należy	 używać	
jedynie	części	FAAC.

17)	Nie	wolno	w	żaden	sposób	modyfikować	elementów	
systemu.

18)	Podczas	pracy	wyrobu	w	jego	pobliżu	nie	mogą	znaj-
dować	się	dzieci	i	dorośli.	

19)	Piloty	 zdalnego	sterowania	oraz	 inne	generatory	 im-
pulsów	należy	trzymać	z	dala	od	dzieci,	aby	zapobiec	
przypadkowemu	uruchomieniu		systemu.

18)	 Tranzyt	dopuszczalny	 jest	 jedynie,	 kiedy	 system	 znaj-
duje	się	w	stanie	spoczynku.

19)	Użytkownikowi	zabrania	się	podejmowania	jakichkol-
wiek	 prób	 naprawy	 czy	 innych	 bezpośrednich	 prac	
przy	systemie;	w	razie	konieczności	należy	skontakto-
wać	się	z	wykwalifikowanym	serwisem.

20)	Konserwacja:	 sprawność	 systemu	 należy	 sprawdzać	
przynajmniej	 co	 6	 miesięcy,	 szczególnie	 sprawność	
urządzeń	 zabezpieczających	 (w	 tym	 siłę	 nacisku	 si-
łownika,	 gdzie	 jest	 to	 przewidziane)	 oraz	 mechani-
zmów	zwalniających.	

21) Zabrania się wykonywania wszelkich czynności 
i prac, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.
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TM XA R 433 (WIATROMIERZ RADIOWY Z CZUJNIKIEM SŁOŃCA)
1 OPIS I WYMIARY 

Zasilanie	 230	V	~	
50/60	Hz

Częstotliwość	nadawania 433,72	Mhz

Czułość	czujnika	światła	 0,200	do	
50	Klux

Czułość	czujnika	wiatru	 5	–	60	km/h

Temperatura	pracy	 -20	do	+55°C

Stopień	ochrony	 IP	55

Wiatromierz	TM	XA	R	to	urządzenie	radiokomunikacyjne	zasilane	napięciem	230	V.	
Urządzenie	to	pracuje	w	dwóch	trybach:
1) TRYB STANDARDOWY (tj. do markiz; domyślne ustawienia fabryczne).
Wiatromierz	powoduje	podniesienie	rolet	w	przypadku	silnego	wiatru	lub	słabego	poziomu	oświetlenia	oraz	
opuszczanie	rolet	w	przypadku	silnego	nasłonecznienia.	
2) TRYB ODWROTNY (tj. do rolet; może być uruchamiany zgodnie z punktem 5).
Wiatromierz	powoduje	opuszczenie	rolet	w	przypadku	silnego	wiatru	lub	słabego	poziomu	oświetlenia	oraz	
podniesienie	rolet	w	przypadku	silnego	nasłonecznienia.	

Nie wolno wyłączać czujnika wiatru, ponieważ jest to urządzenie bezpieczeństwa rolet w przypadku 
silnego wiatru. Czułość wiatromierza można ustawić za pomocą elementów regulacyjnych. 
Czujnik wiatru (fabrycznie ustawiony na OFF [wyłączony]) może być włączany i wyłączany za 
pomocą dedykowanego pilota zdalnego sterowania (tj. TM XT1S 433, TM XT6S 433). Jeżeli czujnik 
jest wyłączony, rolety mogą być sterowane za pomocą pilotów zdalnego sterowania zapisanych 
w pamięci silnika. Jeżeli czujnik jest aktywny, piloty zdalnego sterowania zapisane w pamięci silni-
ka są dezaktywowane: silnik sterowany jest wyłącznie za pomocą TM XA R 433. 

2 MOCOWANIE I OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE
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  Wymiary w mm

POŁĄCZENIA 
ELEKTRYCZNE CZUJNIK 

WIATRU

CZUJNIK 
SŁOŃCA

Rysunek	1

Rysunek	2
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2.1 MOCOWANIE STANDARDOWE 

Rysunek	3

Rysunek	4

Rysunek	5

1)	Usunąć	dwie	boczne	pokrywki	wkręcane	(Rysunek	4	
element	a).
2)	 Zdemontować	pokrywę	przednią	po	 zdjęciu	czte-
rech	pokrywek	wkręcanych	oraz	śrub	(Rysunek	5	ele-
ment	b).
3)	 Odsunąć	 kabel	 wiatromierza	 w	 celu	 odsłonięcia	
otworu	mocowania	(Rysunek	5	element	c).
4)	Wywiercić	w	ścianie	trzy	otwory	mocowania	wiatro-
mierza	odpowiednio	do	otworów	mocowania	w	obu-
dowie	(Rysunek	5	element	d).
5)	 Przymocować	 wiatromierz	 do	 ściany	 za	 pomocą	
odpowiednich	śrub/kołków.

6)	Umieścić	ponownie	kabel	wiatromierza	w	gnieździe	(Rysunek	6	element	e).
7)	Wywiercić	otwór	w	przepuście	kablowym	(Rysunek	6	element	f)	i	doprowadzić	kabel	zasilania	to	zaci-
sków	wiatromierza	przez	otwór	w	przepuście	kablowym	(Rysunek	6	element	g).
8)	Należy	dokładnie	zainstalować	gumowy	dławik	kablowy	(Rysunek	6	element	h).
9)	Zamocować	załączony	zacisk	kablowy.
10)	Ustawić	wiatromierz	pod	pożądanym	kątem	(Rysunek	4	element	i).
11)	Dokręcić	obie	boczne	śruby	mocujące	i	założyć	pokrywki	(Rysunek	4	element	j).
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2.2 MOCOWANIE ALTERNATYWNE 

PRAWIDŁOWO 
ZAINSTALOWAĆ GUMOWY 

DŁAWIK KABLOWY 
230 V ~

Rysunek	6

Rysunek	7

1)	Jak	pokazano	to	na	Rysunku	8	element	a,	zdjąć	pokrywki	i	odkręcić	śruby	mocujące.	
2)	Obrócić	element	b	(Rysunek	8)	w	górę,	tak	aby	cztery	śruby	zamykające	pokrywę	skierowane	były	w	stro-
nę	czujnika	słońca.	
3)	Połączyć	obie	części	wiatromierza,	ustawić	pożądany	kąt	 i	umieścić	na	miejscu	dwie	śruby	mocujące,	
lecz	ich	nie	dokręcać	(Rysunek	9	element	c).
4)	Zdjąć	pokrywę	ochronną	(Rysunek	9	element	e).
5)	Odsunąć	kabel	wiatromierza	w	celu	odsłonięcia	trzech	otworów	mocowania	(Rysunek	10	element	f).
6)	Wywiercić	w	ścianie	trzy	otwory	mocowania	wiatromierza	odpowiednio	do	otworów	mocowania	w	obu-
dowie	(Rysunek	10	element	g).
7)	Zamocować	wiatromierz	do	ściany	za	pomocą	odpowiednich	śrub/kołków.
8)	Umieścić	ponownie	kabel	wiatromierza	w	gnieździe.
9)	Wywiercić	otwór	w	przepuście	kablowym,	doprowadzić	kabel	zasilania	do	zacisków	wiatromierza	przez	
otwór	w	przepuście	kablowym	(Rysunek	11	element	h).
10)	Dokładnie	zainstalować	gumowy	dławik	kablowy	(Rysunek	11	element	i).
11)	Zamocować	załączony	zacisk	kablowy.
12)	Ustawić	wiatromierz	pod	pożądanym	kątem.	
13)	Dokręcić	obie	boczne	śruby	mocujące	i	założyć	pokrywki.	
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Rysunek	8

Rysunek	9

Rysunek	10
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3 ZAPISYWANIE WIATROMIERZA W PAMIĘCI SILNIKA
1)	Dostarczyć	zasilanie	do	silnika.
2)	W	ciągu	10	sekund	na	zapisanym	już	w	pamięci	pilocie	zdalnego	sterowania	wcisnąć	na	2	sekundy	przycisk	
programowania.	
3)	W	ciągu	5	sekund	nacisnąć	przycisk	STOP/PREFEROWANA	POZYCJA	na	tym	samym	pilocie	zdalnego	stero-
wania.	
4)	W	ciągu	5	sekund	na	wiatromierzu,	który	ma	zostać	zapisany	w	pamięci,	nacisnąć	jednocześnie	oba	przy-
ciski	testowe.	(Do	wiatromierza	musi	być	podłączone	zasilanie).
5)	Silnik	wykonuje	dwa	krótkie	ruchy	w	obu	kierunkach	potwierdzając	zapisanie	urządzenia	w	pamięci.
6)	Nacisnąć	jeden	z	dwóch	przycisków	testowych	(TEST)	w	celu	skontrolowania	ruchu	rolety	w	górę	(w	celu	
przeprowadzenia	TESTU	wyłączniki	krańcowe	muszą	być	ustawione).

PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWAĆ 
GUMOWY DŁAWIK KABLOWY 

230 V ~

Rysunek	11

W	CIĄGU	
10	SEKUND

W	CIĄGU	5	SEKUND

2 SEKUNDY

W	CIĄGU	5	SEKUND

NACISNĄĆ OBA 
PRZYCISKI TESTOWE

P

X1
X1

ZAŁ

X2
NOWE
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4 PRACA W TRYBIE STANDARDOWYM (domyślne ustawienia fabryczne)
Wiatromierz	powoduje	zamknięcie	markizy	w	przypadku	silnego	wiatru	lub	słabego	poziomu	oświetlenia	oraz	otwar-
cie	markizy	w	przypadku	silnego	nasłonecznienia	(w	przypadku	występowania	wiatru	ruch	w	dół	jest	uniemożliwiony).	
Po zadziałaniu czujnika wiatru silnik przez 15 minut nie reaguje na żadne polecenia.	Po	upływie	tego	czasu,	
jeżeli	czujnik	wykrywa	brak	wiatru	oraz	światło,	wiatromierz	ponownie	wydaje	polecenie	otwarcia	markizy.

NACISNĄĆ JEDEN Z DWÓCH PRZYCISKÓW 
TESTOWYCH KOMUNIKACJI RADIOWEJ 

(ta sama funkcja)

OTWARCIE MARKIZY

Rysunek	17

Rysunek	18

Rysunek	19

Przyciski testowe komunikacji radiowej. Naciśnięcie jednego 
z tych przycisków powoduje podanie sygnału podniesienia rolety 
i skontrolowanie komunikacji z przypisanym silnikiem.

Element regulacyjny czułości czujnika wiatru: obró-
cenie regulatora w prawo powoduje, że wiatromierz 
wysyła sygnał sterowania przy silniejszym wietrze.

Element regulacyjny czułości czujnika słońca: obrócenie 
regulatora w prawo powoduje, że czujnik słońca wysyła 
sygnał sterowania przy większym natężeniu oświetlenia.

4.1 REGULACJA CZUJNIKA SŁOŃCA

Przekręcenie elementu regulacyjnego w prawo powoduje, że markiza zamykana jest przy większym na-
tężeniu oświetlenia i otwierana przy tym samym natężeniu oświetlenia. 

Przekręcenie elementu regulacyjnego w lewo powoduje, że markiza zamykana jest przy mniejszym natę-
żeniu oświetlenia i otwierana przy tym samym natężeniu oświetlenia. 

WIECZÓR

NOC

PORANEK

WIECZÓR

NOC
PORANEK



8

+

-

+

-

�

�

�
�

PO
LS

KI
4.2 REGULACJA CZUJNIKA WIATRU 

5 PRACA W TRYBIE ODWROTNYM 
W	celu	włączenia	trybu	pracy	odwrotnej,	należy	ponownie	zapisać	wiatromierz	w	pamięci	silnika.	Przy	silnym	
wietrze	 i	 słabym	natężeniu	 światła	wiatromierz	 podaje	 sygnał	 opuszczenia	 rolety	 oraz	podniesienia	 rolety	
w	przypadku	zwiększenia	się	natężenia	oświetlenia.
Po zadziałaniu czujnika wiatru, silnik przez 15 minut nie reaguje na żadne polecenia.	Po	upływie	tego	czasu,	
jeżeli	czujnik	wykrywa	brak	wiatru	oraz	światło,	wiatromierz	ponownie	wydaje	polecenie	podniesienia	rolet.
Po	zapisaniu	wiatromierza	w	pamięci	silnika	należy,	wykonać	następujące	operacje:
1)	Na	zapisanym	już	w	pamięci	pilocie	sterowania	wcisnąć	na	2	sekundy	przycisk	programowania.
2)	W	ciągu	5	sekund	nacisnąć	przycisk	STOP/PREFEROWANA	POZYCJA	 	na	tym	samym	pilocie	zdalnego	
sterowania.	
3)	W	ciągu	5	sekund	nacisnąć	jednocześnie	oba	przyciski	testowe	na	wiatromierzu.
4)	Silnik	wykonuje	dwa	krótkie	ruchy	w	obu	kierunkach	potwierdzając	zmianę	trybu	pracy.
5)	Nacisnąć	 jeden	z	dwóch	przycisków	testowych	(TEST)	w	celu	skontrolowania	ruchu	rolety	w	dół	(w	celu	
przeprowadzenia	TESTU	wyłączniki	krańcowe	muszą	być	ustawione).
W celu przywrócenia standardowego trybu pracy należy wykonać tę samą procedurę, poczynając od punktu 1.

PO	UPŁYWIE	
15	MINUT

PO	UPŁYWIE	
15	MINUT

Rysunek	20

Rysunek	21

Przekręcenie elementu regulacyjnego w prawo powoduje, że markiza zamykana jest przy silniejszym wie-
trze. Kiedy siła wiatru spadnie, a oświetlenie osiągnie odpowiedni poziom markiza jest otwierana. 

Przekręcenie elementu regulacyjnego w lewo powoduje, że markiza zamykana jest przy słabszym wie-
trze. Kiedy siła wiatru spadnie, a oświetlenie osiągnie odpowiedni poziom markiza jest otwierana.

W	CIĄGU	5	SEKUND

W	CIĄGU	5	SEKUND

WIATROMIERZ JUŻ ZAPISANY W PAMIĘCI

NACISNĄĆ OBA PRZYCISKI

P

X1
X1

X2

2 sekundy
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Rysunek	22

Rysunek	23

Rysunek	24

NACISNĄĆ JEDEN Z DWÓCH PRZYCISKÓW 
TESTOWYCH KOMUNIKACJI RADIOWEJ 

(ta sama funkcja)

ROLETA OTWARTA ROLETA ZAMKNIĘTA

5.1 FUNKCJE

5.2 REGULACJA CZUJNIKA SŁOŃCA

Przyciski testowe komunikacji radiowej. Naciśnięcie jednego z tych 
przycisków powoduje podanie sygnału podniesienia rolety i skontrolo-
wanie komunikacji z przypisanym silnikiem. 

Element regulacyjny czułości czujnika wiatru: 
obrócenie regulatora w prawo powoduje, że 
wiatromierz wysyła sygnał sterowania przy sil-
niejszym wietrze.

Element regulacyjny czułości czujnika słońca: 
obrócenie regulatora w prawo powoduje, że 
czujnik słońca wysyła sygnał sterowania przy 
większym natężeniu oświetlenia.

WIECZÓR
NOC

PORANEK

WIECZÓR
NOC

PORANEK

Przekręcenie elementu regulacyjnego w prawo powoduje, że roleta podnoszona jest przy większym 
natężeniu oświetlenia i opuszczana przy tym samym natężeniu oświetlenia. 

Przekręcenie elementu regulacyjnego w lewo powoduje, że roleta podnoszona jest przy mniejszym 
natężeniu oświetlenia i opuszczana przy tym samym natężeniu oświetlenia.
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5.3 REGULACJA CZUJNIKA WIATRU 

6 USUWANIE WIATROMIERZA Z PAMIĘCI SILNIKA
1)	Na	zapisanym	już	w	pamięci	pilocie	zdalnego	sterowania	nacisnąć	dwukrotnie	przycisk	programowania.
2)	Nacisnąć	jednocześnie	oba	przyciski	na	wiatromierzu.
3)	Silnik	wykonuje	dwa	krótkie	ruchy	w	obu	kierunkach,	potwierdzając	usunięcie	urządzenia	z	pamięci.

PO	UPŁYWIE	
15	MINUT

PO	UPŁYWIE	
15	MINUT

Rysunek	25

Rysunek	26

Przekręcenie elementu regulacyjnego w prawo powoduje, że roleta podnoszona jest przy silniejszym wie-
trze. Kiedy siła wiatru spadnie, a oświetlenie osiągnie odpowiedni poziom roleta jest opuszczana. 

Przekręcenie elementu regulacyjnego w lewo powoduje, że roleta podnoszona jest przy słabszym wie-
trze. Kiedy siła wiatru spadnie, a oświetlenie osiągnie odpowiedni poziom roleta jest otwierana.

A – kod identyfikacyjny modelu
B – numer identyfikacyjny partii produkcyjnej
C – proszę przeczytać instrukcje 
D – utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
E – numer jednostki notyfikowanej

2 sekundy

P

X2

X2
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FAAC S.p.A.
Via Calari, 10
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Tel.  0039.051.61724 - Faks  0039.051.758518
www.faac.it
www.faacgroup.com

732655 - Wersja A

Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie są wiążące. FAAC zastrzega sobie prawo do wprowa-
dzania , pozostawiając główne cechy urządzenia bez zmian, modyfikacji, które firma uzna za konieczne z przyczyn 
technicznych lub handlowych, w dowolnym czasie, bez wprowadzania poprawek do niniejszego dokumentu.


