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Elektrické komponenty pro ScreenLine® 
motorové žaluzie

SLxxM        Žaluzie s interním motorem
SL2190  Externí motor
SL1807  Řídící jednotka
SL1963  Řídící jednotka + integrovaný rádiový přijímač
SL1965  Rádiový dálkový ovladač
SL1984  Elektrický zdroj pro max. 2 žaluzie + integrovaná  
  řídící jednotka 
SL2188-4  Elektrický zdroj pro max. 4 žaluzie, systém 
  pro možné umístění na DIN lištu
SL2188-8  Elektrický zdroj pro max. 8 žaluzií, systém 
  pro možné umístění na DIN lištu
SL2188-32 Elektrický zdroj pro max. 32 žaluzií, systém  
  pro možné umístění na DIN lištu
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SL1807 Řídící jednotka (pro max. 4 žaluzie) 

Výstup pro motor žaluzie Vstup pro další řídící jednotku

Vstup pro napájecí zdroj

Tato jednotka je využívána k přeměně polarity. Ta je potřeb-
ná ke správnému fungování motoru. To by nebylo možné při 
užití normálního spínače. Každá řídící jednotka může ovládat 
jednu žaluzii nebo může současně řídit skupinu až čtyř žaluzií 
v závislosti na požadavcích systému. Malé rozměry jednotky 
umožňují její vložení do standardní elektrické krabičky vypí-
nače. Skládá se z elektronické desky vybavené elektronickým 
relé a ochrannou pojistkou, která se dá snadno nahradit.

Technické parametry:

Rozměr (mm): 40x40x20
Vstup:
-  Zdroj, označen jako 24Vdc
-  Připojení k dvou-spínači nebo k sběrnicovému pohonu,
 pro zapojení k domácím automatickým systémům, jak je
 grafi cky naznačeno
- Připojení od další řídící jednotky, označené jako 
 REMOTE, toto připojení je využito pouze pro 
 centralizované připojení k dalším skupinám žaluzií
Výstup:
- Připojení k motoru žaluzie nebo jako sběrnice k propojení
 dalších řídících jednotek označených jako MOTOR
- Pojistka: 6,3 A
- Provozní teplota: -20 až +60°C  

Poznámka:
Svorka s označením REMOTE je k dispozici, aby umožnila 
instalatérovi splnit klientovy požadavky na různé kombinace 
skupinově řízeného zapojení. Toho je dosaženo propoje-
ním svorek s označením REMOTE se svorkou s označením 
MOTOR další kontrolní jednotky SL1807. Typické použití by 
bylo v případě, kdy jediná řídící jednotka je potřeba k řízení 
množství žaluzií již individuálně řízených jinou řídící jednot-
kou. Zapojením nové řídící jednotky prostřednictvím svorky 
s označením MOTOR paralelně se všemi svorkami označe-
nými REMOTE v systému zapojených řídících jednotek, nově 
zapojená řídící jednotka po aktivaci začne simultánně řídit 

všechny ostatní řídící jednotky zapojené v podsystému.
Pomocí tohoto postupu může být realizováno velké množství 
řídicích systémů, např. je možné vytvořit systém sestávající 
• ze samostatných řídících jednotek ovládající motory, 
• ze dvou skupin motorů řízenými dvěma dalšími 
 kontrolními jednotkami 
•  z jednoho hlavního řídícího zařízení vykonávající povely
 další řídící jednotky připojené k výstupům označenými  
 REMOTE zmíněných dvou skupin řídících jednotek.

Řídící jednotka (MASTER) může ovládat max. 20 podružných 
řídících jednotek (SLAVES). Maximální délka přívodních vodi-
čů z přepínače do řídící jednotky je 5m.

Poznámka:
Životnost žaluzie je minimálně 20 000 cyklů (vytažení a spuš-
tění). Pro prodloužení životnosti žaluzie doporučujeme k re-
gulaci využívat především funkci naklápění a v menší míře 
funkci vytažení a spuštění.

Doporučení:
Veškeré ovládací a silové vodiče doporučujeme stíněné. Je 
také nutné v závislosti na příkonu a vzdálenosti vhodně di-
menzovat průřez silového vodiče.      

Vstup pro zapojení spínačů a/nebo sběrnice

40
20

40

Elektrické komponenty pro ScreenLine® motorové žaluzie
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SL1963 Řídící jednotka + integrovaný rádiový přijímač (pro max. 1 žaluzii)

Přijímač může přímo ovládat jednu žaluzii nebo – jako hlavní 
řídící jednotka – sérii dalších přijímačů (řídících jednotek) typu 
SL1807 pro centralizované/skupinové operace. Obsahuje 64 
kanálů, proto může obdržet až 64 údajů z jednoho či vícero 
vysílačů. Řídící jednotka (MASTER) může ovládat max. 20 
podružných řídících jednotek (SLAVES). Maximální délka pří-
vodních vodičů z přepínače do řídící jednotky je 5m.
Řídící jednotka obsahuje připojení k nízkonapěťovému zdroji, 
k externímu tlačítkovému ovladači, pro vstup z řídící jednotky 
SL1807 a výstup z motoru. Na přijímači je také umístěno tla-
čítko a LED dioda k programování vysílače.

Technické parametry: 

• Rozměr (mm): 48x43x21 
• Vstup: jako zdroj:  24Vdc
• Tlačítka: viz diagram
• Vzdáleně: k připojení z řídící jednotky SL1807 
 (centralizované připojení)
• Výstup: Motor: pro připojení motoru žaluzie nebo k použití 
 jako nadřazené jednotky k připojení dalších řídících jednotek 
 SL1807
• Maximální průřez kabelu v koncovce: 1mm2

• Příjmová frekvence: 433,92 MHz
• Odběr v pohotovostním stavu: 40mA
• Počet vysílačů/vysílacích kanálů: 64
• Provozní teplota: od -20°C do +60°C

Programování rádiové řídící jednotky

Dálkový ovladač SL1965 může ovládat až 99 odlišných ka-
nálů. Zvolený kanál může být viděn na displeji. Kanál 00               
je hlavní, ovládá všechny kanály připojených přijímačů najed-
nou. Přijímač může přímo řídit pouze jednu žaluzii nebo jako 
hlavní řídící jednotka (MASTER) -  skupinu řídících jednotek 
typu SL1807 (SLAVES)  a tudíž všechny žaluzie zapojené 
v tomto podsystému. Přijímač může uchovat až 64 odlišných 
kanálů, které mohou být asociovány s jedním nebo více bez-
drátových ovladačů. Pro rozpoznání signálu přicházejícího 

z dálkového ovladače, musí být přijímač při instalaci napro-
gramován. Programování používaného dálkového ovladače 
se realizuje prostřednictvím automatické identifi kace, tzv. 
samoučící proces, který je aktivován stiskem tlačítek na při-
jímači.

Ukládání kanálů    
1. Na displeji dálkového ovladače navolte požadovaný kanál
 stisknutím tlačítka  nebo 
2. Na přijímači stlačte tlačítko, dokud se příslušná LED 
 kontrolka nerozsvítí
3. Uvolněte tlačítko
4. Na dálkovém ovladači stiskněte současně tlačítka 
5. Vyčkejte, dokud LED kontrolka nezačne pomalu blikat. 
Tímto se potvrdí uložení kanálu.

Zrušení kanálu
1. Na displeji dálkového ovladače navolte pomocí tlačítek 
   nebo  požadovaný kanál, který má být zrušen
2. Na přijímači stlačte tlačítko, dokud se příslušná LED 
 kontrolka nerozsvítí a nezačne blikat rychle
3. Uvolněte tlačítko
4. Na dálkovém ovladači stiskněte současně tlačítka 
5. Vyčkejte, dokud LED kontrolka nezačne pomalu blikat. 
Tímto se potvrdí zrušení kanálu.

Zrušení všech kanálů
1. Přidržte tlačítko přijímače, dokud LED kontrolka nezačne 
 blikat rychle, následně pomaleji
2. Uvolněte tlačítko
3. Všechny dříve uložené kanály jsou nyní smazány

Poznámka:
Životnost žaluzie je minimálně 20 000 cyklů (vytažení a spuš-
tění). Pro prodloužení životnosti žaluzie doporučujeme k re-
gulaci využívat především funkci naklápění a v menší míře 
funkci vytažení a spuštění.

Napájecí zdroj
Pro zapojení spínače

LED programování

K motoru nebo k řídící jednotce SL1807

Tlačítko k programováníZ řídící jednotky SL1807

Anténa

LEDTlačítko

Elektrické komponenty pro ScreenLine® motorové žaluzie
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SL1965 Vysílač (rádiový dálkový ovladač)

Vysílač disponuje 99 kanály, proto může ovládat až 99 
přijímačů.

Obsahuje:
• Displej ukazující číslo kanálu
• Dvě tlačítka ovládání (nahoru a dolů) a programovací   
 tlačítka označená šipkami  
• Dvě tlačítka pro hledání kanálu označená symboly    
• Tlačítko pro aktivaci funkce jemného naklápění, označené  
 symbolem 

Aktivace vysílače     
Pro aktivování vysílače odstraňte ochranné pásky z baterií 
(viz. obrázek č. 1) 

Nahrazení baterií    
Pro výměnu baterií ve vysílači odstraňte šroubky umístněné 
na zádi a odejměte zadní kryt. Vyjměte vybité baterie a vlož-
te dvě nové Lithiové baterie typu CR2032 3V. (viz. obrázek 
č. 2)

Technické parametry

• Přenosný rádiový dálkový ovladač s vestavěnou anténou  
 (SRD třída 3 podle EN 301 489-3)
• Rozměr (mm): 125x52x20
• Zdroj: 2x CR2032 3V Lithiové baterie
• Nominální přenosová frekvence: 433,92 MHz
• Počet kódových kombinací: Plovoucí kód
• Počet kanálů: 99
• Tlačítka:
   vytažení/stažení nebo programování
    vyhledání kanálu
   funkce jemného naklápění
• Spotřeba energie: 3 mA během přenosu
• Síla přenosu: 150uW (síla třídy 7a podle EN 300 220-1/2)
• Modulace: ASK
• Pracovní cyklus: <1% (třída 2 podle EN 300 220-1/2)
• Uspořádání rozsahu: AR0
• Provozní teplota: -20°C - 55°C (kategorie I podle EN 300  
 220-1/2)
• Izolační třída: třída 3 podle EN 60950-1
• Váha: 65 gramů (včetně baterií)

52 20

125

Tlačítka

Displej

obrázek č.2

obrázek č.1

Elektrické komponenty pro ScreenLine® motorové žaluzie
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SL1984 Napájecí zdroj pro max. 2 žaluzie + integrovaná řídící jednotka

Technické parametry:

Vstupní napětí: 220-240V a.c. 50Hz
Výstupní napětí: 24Vd.c. (±5%)
Výstupní proud: 350mA (1 A proud)
Pracovní cyklus: 25%
Průřez vodiče na svorkách: 1mm2

Je možné řídit max. 2 žaluzie na vzdálenost až 6m. Co 
se týká funkčnosti, vlastnosti řídící jednotky SL1984 jsou 
obdobné jako vlastnosti řídící jednotky SL1807.

Poznámka:
Životnost žaluzie je minimálně 20 000 cyklů (vytažení 
a spuštění). Pro prodloužení životnosti žaluzie doporu-
čujeme k regulaci využívat především funkci naklápění 
a v menší míře funkci vytažení a spuštění.

48

43
52

SL2188-4 Zdroj napětí pro max. 4 žaluzie (popř. pro 8 nebo 32 žaluzíí)

93

78

56

Vstup 230V ac Výstup 24V dc Může být umístěn na stěnu pomocí DIN lišty TS53/7,5 
nebo 15. Může napájet až 4 motory žaluzií. Musí být 
umístěn uvnitř vhodně ventilované rozvodné el. skříňky 
nebo spojovací krabičky.

Technické parametry:

Typ: spínaný
Výstup: 24V DC +/-2%
Napětí: 110 nebo 230V (univerzální AC vstup: 88-264VAC)
Jmenovitý výstup: 2,5A
Ochrana: Zkrat – režim přetížení konstantního proudu / 
přepětí
Pracovní teplota: -20 - +60
LED signalizující zapnutí

K dodání také zdroj napětí pro 8 popř. 32 žaluzií 
(typ SL2188-8 a SL2188-32).

Rozměr (mm): š 78, v 93, h 56 - SL2188-4 
             š 66, v 125, h 100 - SL2188-8
             š 227, v 125, h 100 - SL2188-32 

Elektrické komponenty pro ScreenLine® motorové žaluzie
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ŽALUZIE S INTERNÍM MOTOREM „M“
Elektrické připojení
Připojte koncovky umístěné v pravém/levém horním rohu izo-
lačního skla (v prostoru obvodového tmelu) – viz obr. A – ke 
kabelovým přípojkám okruhu elektrického zdroje s použitím 
dodaných šroubků typu M2x5mm. Plně dotáhněte šroubky, 
abyste zamezili náhodnému uvolnění a tím i možnému vý-
padku v dodávce elektrické energie. Žaluzie musí být záso-
bena energií (vložením řídící jednotky SL1807 nebo přijímače 
SL1963) s použitím proudu přicházejícího ze zdroje SL2188 
popř. SL1868 – viz obr. B – To zajistí konstantní napětí 
24Vd.c., potřebný proud a náležitou ochranu motoru.

Zasklení 
Umístěte izolační sklo do rámu okna s ujištěním, že koncovky 
či kabely nejsou stlačeny mezi sklem a rámem okna. Shro-
mážděte přebytek kabelů mezi sklo a rám okna na stranu 
zapojení před samotným uzavřením lištami. Upravte možné 
mezery v toleranci rovnoběžnosti pomocí podložek umístě-
nými mezi sklo a rám. Za účelem zjištění rovnoběžnosti žalu-
zie, vytáhněte a spusťte žaluzii a ujistěte se, že má po obou 
stranách stejnou vzdálenost od bočních distančních rámečků. 

Poznámka: 
Před zapojením žaluzie ke zdroji se ujistěte, že je v rámu 
okna umístěna vertikálně s horním profi lem ve vrchní části. 
Nespouštějte a nevytahujte žaluzii, pokud není vertikálně!!!
Pokud jsou na rámu okna použity magnetické spojovací/roz-
pojovací kontakty, zabraňte možným zdrojům zkratů pomocí 
kontroly záběru a přesnosti pérových koncovek. 

Provoz
Elektrický rozvaděč umístěný uvnitř žaluzie řídí její funkce, 
včetně funkcí souvisejících s koncovými polohami žaluzie. 
Nastavení koncových poloh žaluzie je prováděno ve výrobě 
během testovacího procesu. Motor má samoučící funkci: ža-
luzie je během svých prvních dvou cyklů vytažení a spuště-
ní schopna zaznamenat své krajní polohy a zapamatovat si 
je. Proto se žaluzie vždy bude pohybovat v těchto mezních 
polohách. V případě, že motor zaznamená náhlý nárůst za-
tížení nebo dojde k význačnému poklesu rychlosti motoru, 
jako možný důsledek vychýlení skla (tj. zmenšení meziskel-
ního prostoru), žaluzie se zastaví. Když tato situace nastane, 
všechny předešlé limity budou přepsány a žaluzie bude čekat, 
až budou zaznamenány nové. Když nastane toto nečekané 
zastavení a příčina zastavení žaluzie je odstraněna, původní 

koncové polohy budou automaticky znovu nastaveny a žalu-
zie bude normálně pracovat.

Kde je nutné rychlejší znovunastavení koncové polohy moto-
ru, níže uvedený postup musí být alespoň dvakrát opakován.

RESET pro žaluzie typu SL20-22M:
• Zmáčknutím tlačítka „NAHORU“ vytáhněte žaluzii. Žaluzie  
 se vytahuje a na úplném vrcholu se zformuje kumulus 
 lamel. Následně se o pár milimetrů spustí, čímž je 
 signalizováno, že došlo k zapamatování horní koncové polohy.
• Zmáčkněte tlačítko „DOLŮ“ a vyčkejte, dokud žaluzie 
 nedosáhne spodní koncové polohy
• Když se žaluzie zastaví ještě předtím, než dosáhne spodní 
 pozice, k resetování původní koncové pozice opětovně 
 stiskněte tlačítko „DOLŮ“ dokud se žaluzie nespustí ještě 
 níže a náhle se nezastaví. Motor si následně zapamatu-
 je tuto spodní koncovou polohu a bude se k ní v budoucnu 
 přibližovat pomaleji.

RESET pro žaluzie typu SL27-32M:
Když jsou mezní pozice nastaveny automaticky, nemohou být 
vynuceny, především žaluzie nemůže překročit své koncové 
polohy a to kvůli ochraně vnitřních komponentů a prodloužení 
životnosti motoru.
Prosím, následujte níže uvedený postup za účelem opětovné-
ho nastavení koncových poloh:
• Vytáhněte žaluzii, dokud nedosáhne své horní koncové polohy
• Krátce zmačkněte tlačítko „DOLŮ“, aby se vypnulo 
 napájení k motoru
• Po dobu 10 až 15 vteřin stiskněte tlačítko „NAHORU“
• Krátce zmačkněte tlačítko „DOLŮ“, aby se vypnulo 
 napájení k motoru
Nyní motor vynuloval koncové polohy žaluzie a jako důsledek 
je schopen si při prvních dvou cyklech automaticky zapama-
tovat své mezní polohy.

Specifi cký software zajišťuje dvě rychlosti: pomalejší rych-
lost během prvních pár sekund provozu pro funkci naklápění, 
nebo když se žaluzie přibližuje své horní či dolní koncové po-
loze, a vyšší rychlost při vytahování a spouštění. 
Činnost žaluzie je aktivována přepnutím zdroje energie (in-
verzí). To je uskutečňováno speciální řídící jednotkou SL1807  
nebo SL1963.
Je možné kontrolovat zmíněnou inverzi a vytahovat/spouštět-
žaluzii pomocí manuálního spínače, jenž musí být typu Ote-
vřených kontaktů (Normally Open=NO) nebo pomocí tlačítek 
umístěných na dálkovém ovladači. Řídící jednotka SL1807 
může být také připojena (pouze pomocí dvou vodičů) ke všem 
žaluziím (do maximálního počtu 4 ks), které potřebují být ovlá-
dány současně. 

obrázek A

obrázek B

Vstup 230V ac Výstup 24V dc
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Poznámka:
Jestliže je použit dvou komutátorový spínač umožňující pře-
pólování (inverzi), potom není nutná řídící jednotka SL1807. 
Manuální komutátorový spínač může řídit žaluzii/žaluzie pou-
ze pomocí dvou vodičů. Nicméně spínač musí zůstat stlačen, 
dokud není dosažena požadovaná pozice žaluzie.

Aby bylo dosaženo pohybu žaluzie nahoru/dolu držte požado-
vané tlačítko stlačené, dokud není dosaženo vyšší rychlosti. 
Po uvolnění tlačítka se bude žaluzie dále pohybovat, dokud 
nedosáhne mezní polohy. U typu s horizontální žaluzií přidrž-
te tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaného náklonu, tento 
způsob ovládání umožňuje přesné nastavení lamel.  K zasta-
vení žaluzie stačí stisknout jakékoliv z tlačítek.
Pro aktivaci funkce pouhého naklápění lamel stiskněte záro-
veň tlačítka „nahoru“ a „dolů“ po dobu nejméně 10 sekund. 
Aktivace funkce je potvrzena krátkým pohybem žaluzie. Když 
je v tomto režimu stisknuto tlačítko „nahoru“, žaluzie se po 
dobu kratší než 3 sekundy zvedne. Pro zrušení funkce pou-
hého naklápění zopakujte stejný postup.
Zmíněný postup pro aktivaci/deaktivaci funkce pouhého na-
klápění je možný pouze pro žaluzie s typovým označením 
SL27M a SL32M a za použití kontrolní jednotky SL1807 popř. 
SL1963. 
K aktivaci funkce pouhého naklápění u žaluzií s typovým 
označením SL20M a SL22M je zapotřebí řídící modul CM0121 
(vhodný i pro SL27M a SL32M).

Upozornění:
V některých případech může dojít k průhybu skel směrem 
k sobě (zmenšení meziskelního prostoru). V takovém případě 
je třeba dát při spouštění žaluzie na průhyb pozor. Pokud na-
stane tento případ a žaluzie se o průhyb zastaví, nespouštějte 
žaluzii dále! Může dojít k poškození žaluzie. Průhyb skel musí 
být odstraněn. 
Průhyb skel směrem dovnitř může nastat z důvodů:
a) změny teplot - izolační sklo je instalováno do promrzlé 
 stavby. Průhyb skel ve většině případů zmizí v okamžiku, 
 kdy se v místnosti zatopí.
b) změny nadmořské výšky - izolační sklo je instalováno 
 v menší nadmořské výšce oproti výšce při jeho výrobě. 
 Nutno upozornit výrobce izolačního skla, aby závadu 
 odstranil.
c) průhybu skel vneseném přímo z výroby - Nutno upozornit 
 výrobce izolačního skla, aby závadu odstranil.

Instrukce k dálkovému ovládání 
Pro volbu kanálu: na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  
nebo  dokud se požadovaný kanál nezobrazí na displeji.
Pro pohyb žaluzie: Držte tlačítko  nebo  během trvání 
pomalého chodu, po aktivaci rychlého chodu tlačítko uvolně-
te. Pohyb žaluzie během rychlého chodu zastavíte krátkým 
zmáčknutím opačně orientované šipky. Pro jemné naklápění 
žaluzie stiskněte tlačítko . Na displeji se ukáže tečka. Stisk-
něte tlačítko  nebo  dokud se nedosáhne požadovaný 
úhel lamel žaluzie. Pro opuštění funkce jemného naklápění 
stiskněte opět tlačítko  a tečka z displeje ovladače zmizí.

Doporučení:
Veškeré ovládací a silové vodiče doporučujeme stíněné. Je 
také nutné v závislosti na příkonu a vzdálenosti vhodně di-
menzovat průřez silového vodiče.

ŽALUZIE S INTERNÍM MOTOREM „M“

Tlačítka

Displej
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ŽALUZIE S EXTERNÍM MOTOREM SL2190

Pouze pro vnitřní sklo o minimální tloušťce 6 mm
Externí motor ScreenLine® může být použit do všech jednotek 
izolačních dvoj/trojskel, které využívají systém ScreenLine®  s 
čelním magnetickým přenosem ovládání a umožňuje jejich 
naklápění, vytahování a stahování.
Pro jednoduchou aplikaci a výměnu (pokud je nezbytně nut-
né), byl prvek rozdělen do dvou komponentů: lůžko a odníma-
telné tělo motoru.

Lůžko obsahuje externí připojovací kontakty a musí být přilo-
ženo na magnet interní žaluzie.
Odnímatelné tělo obsahuje motor a elektrickou desku. Pro-
vozní LED, infra RED přijímač a dip-spínače pro konfi guraci 
desky jsou zpřístupněny pod externím zatmaveným plasto-
vým krytem. 

Instalovaný motor je bezkartáčový, připevněný na ložiscích, 
přímo spojený s externím magnetem motoru, aby bylo dosa-
ženo přímého přenosu (Přímá řídící technologie). Proto ne-
jsou použity žádné reduktory rychlosti, mechanické přenosy 
nebo kartáče, což má za následek velmi tichý chod motoru.

Elektronická deska kontroluje různé funkce motoru, včetně 
těch vztahujících se k zastavení žaluzie (koncovým dorazům) 
v jejích koncových pozicích. Amperometrické zařízení umož-
ňuje rozpoznat koncové polohy žaluzie a zapamatuje si je tak, 
že systém automaticky zastaví v jejich blízkosti (bez dosažení 
limitních pozic), navyšujíc tak životnost komponentů žaluzie; 
magnetický přenosový systém dále redukuje riziko zničení 
částí. Požadované koncové polohy mohou být nastaveny 
také manuálně na jakoukoli výšku pomocí speciálních sek-
vencí pulzů vycházejících z externích tlačítek nebo dálkového 
ovladače.

ScreenLine® externí motor musí být připojen k odpovídajícímu 
zdroji 24 Vss nebo 3,6 Vss pro bateriově ovládané Screen-
Line® systémy s připojitelným solární panel („F“ systém).

Motor a následně žaluzie pracují pomocí polaritní inverze 
zdroje, která může být zajištěna dvojicí tlačítek, dálkovým 

ovladačem nebo bateriovým modulem s bateriemi ovládaným 
systémem.
Určený software má dvě operační rychlosti k optimalizaci a 
synchronizaci funkce naklápění lamel, která je také zlepšová-
na krystalovým oscilátorem.

Pokud by byla požadována centralizovaná kontrola součas-
ně s jedním žaluziovým spínačem, doporučuje se, aby jedna 
nebo několik SL1807 nebo SL1963 (rádio) řídících jednotek 
byly používány k tomu, aby racionálně kontrolovaly několik 
skupin motorů.

Technické vlastnosti:

• Napětí: 3.6 nebo 24V DC (+/-10%)
• Maximální příkon: 12W
• Klidový příkon: <0.7 W
• Rychlost vytahování: kolem 1.5 m/minuta
• Dip  mikropřepínač pro konfi guraci motoru
• Přijímač pro infra-červený dálkový ovladač využívající 
 32 kHz frekevenci
• Krystalový oscilátor pro správné nastavení rychlosti motoru 
 a synchronizace vytahování
• Kontrolní systém: 3 kabelový vstup pro vytahování / spouštění
• Provozní teplota: 0-70°C
• Skladovací teplota: -30°C  +85°C
• Relativní vlhkost: 30-85%
• Váha:  300 gramů
• Rozměry (mm): 136x36x40 (h)
• Stupeň krytí: IP40

Instalace externího motoru

Důležité upozornění
Tělo motoru by mělo zůstat v krabici do doby, než bude usa-
zeno do držáku. Zabraňte kontaktu mezi jednotlivými těly 
motorů, jelikož náhlá vzájemná přitažlivost by mohla způsobit 
poškození magnetů. Při manipulaci s tělem motoru udržujte 
bezpečnou vzdálenost od kovových objektů, které by mohly 
být magnetem silně přitahovány, jelikož toto by také mohlo 
způsobit poškození. Dále vezměte na vědomí, že magnet 
může přitahovat drobné kovové předměty, které by se mohly 
dostat mezi sklo a magnet a způsobit tak selhání motoru.

Přípravné operace
Externí motor musí být umístěn na jednotku izolačního skla 
při její instalaci do okenního rámu. Ujistěte se, že máte dosta-
tek prostoru pro umístění motoru: vnitřní rámeček skla musí 
být zarovnaný nebo mírně zasunutý dovnitř s ohledem na za-
sklívací lištu. Pokud tomu tak není, snižte tloušťku spodních 
podložek skla. Uspořádejte přívodní kabely uvnitř okenního 
rámu v blízkosti magnetu meziskelní jednotky, zajistěte sklo 
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ŽALUZIE S EXTERNÍM MOTOREM SL2190
zasklívacími lištami, přičemž horní lištu neosazujte.
Ujistěte se také, že zasklívací lišta má těsnící gumu, aby ne-
došlo ke skřípnutí kabelů vycházejících z elektrického motoru, 
který musí být připojen ke zdroji energie. Pokud není těsnění 
k dispozici, vyřízněte otvor v zasklívací liště v blízkosti oblasti, 
kde vycházejí kabely ven z motoru. Toto ochrání kabely od 
poškození, když je okenní tabule uzavřena.

Připevnění držáku ke sklu
Povrch skla, kde má být externí motor umístěn, musí být do-
konale čistý. Použijte isopropyl alkohol a počkejte chvíli, až 
povrch uschne.
Uspořádejte vývod kabelů z držáku motoru tak, že kabely 
směřují nahoru a mohou projít horním okrajem okenní tabule.
Odlepte ochranné fi lmy z lepicí pásky na držáku motoru. Dr-
žák přibližte ke sklu a vycentrujte s interním magnetem žalu-
zie. Použijte k tomuto účelu speciálně dodaný lepenkový díl, 
který se nachází uvnitř držáku. Tento díl má výřez průměru 
rovný průměru magnetu umístěného uvnitř jednotky izolační-
ho skla.
Ujistěte se, že držák motoru je rovnoběžný s okenním rámem. 

Přitlačte držák pevně na sklo, aby mohlo dojít ke správnému 
přilnutí pásky, tlačte po celém povrchu cca 5 sekund.
Elektrická připojení
Tři kabely (bílý, černý a žlutý popř. šedý, černý a oranžový) 
vycházejí z držáku motoru.
Připojte tři kabely ke kabelům vycházejícím ze zdroje a uložte 
je uvnitř rámu. Následujte elektrická schémata v technickém 
katalogu.
Chraňte vhodně kabelový spoj a uschovejte nadbytek kabelu 
uvnitř rámu nad zasklenou jednotkou.
Uzavřete lištou horní okenní tabuli, ujistěte se, že kabely ne-
jsou zmáčknuty. Pozor na ostré hrany skla!
Veškeré ovládací a silové vodiče doporučujeme stíněné. 
Je také nutné v závislosti na příkonu a vzdálenosti vhodně 
dimenzovat průřez silového vodiče.

Umístění motoru
Vložte tělo motoru, posunujte jej na držáku, dokud příslušný 
úchyt na konci držáku necvakne.
Když jsou připojení hotova, ujistěte se za pomoci tlačítek 
k němu připojeným, že motor řádně funguje.

1. 2. 3. 4.

Nastavení dip-přepínačů
Pod krytem je uložen přepínač (viz. obrázek 1) umožňující 
konfi guraci motoru pro ovládání integrované žaluzie.
Abyste se dostali k přepínači, odstraňte kryt pomocí výklenku 
na motoru. 

Přepínač č. 1: šířka rámečku skla
ON: rámeček 27 mm nebo 32 mm
OFF: rámeček 20 mm nebo 22 mm

Přepínač č. 2: interní řídící jednotka žaluzie (zjistíte u výrobce 
žaluzie)
ON: redukovaný systém
OFF: přímý systém

Přepínač č. 3: aktivování infračerveného dálkového ovládání
ON: infračervený dálkový ovladač deaktivován
OFF: infračervený dálkový ovladač aktivován
(při použití radiového dálkového ovladače SL1965 ponechte 
přepínač v poloze ON).

Přepínač č. 4: typ žaluzie
ON: roleta nebo plisé
OFF: horizontální žaluzie

20mm/22mm rámeček

standardní převodovka

infračervené dálkové ovládání ZAPNUTO

žaluzie

27mm/32mm rámeček

pomalá převodovka (sdělí výrobce)

infračervené dálkové ovládání VYPNUTO

roleta, plisé

Obrázek 1
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3 kabelové připojení s infra-červeným dálkovým ovladačem

schéma zapojení č. 2 - 230V ac/24 V dc napájecí zdroj

ŽLUTÝ

ČERNÝ

BÍLÝ

Nastavení infračerveného přijímače
Aby bylo možné používat externí motor s infračerveným dál-
kovým ovladačem, třetí přepínač musí být nastaven na „OFF“ 
jak je popsáno výše a příslušná elektrická propojka musí být 
odstraněna z dostupných kontaktů v otvoru umístěném pod 
tělem motoru. Je možné propojku zachovat umístěním na vol-
ný kontakt, jak je znázorněno na obrázku 2.

Použití motoru s napájením 3.6V DC
Externí motor může být připojen na bateriový modul, aby bylo 
dosaženo samostatného automatického provozu. K aktivová-
ní této funkce musí být příslušná elektrická propojka apliková-
na na kontakt umístěný pod tělem motoru, obrázek 2 (v blíz-
kosti propojky pro aktivaci infračerveného ovladače - obrázek 2).

Přemístění motoru
Tělo motoru může být sejmuto ze skla bez odpojení elektric-
kých kabelů nebo bez sejmutí zasklívacích lišt. Stlačte úchyt 
na zadní straně těla motoru směrem dolů (jako ochrana před 
vandalismem je ukryt v této pozici). 
Vysuňte tělo motoru z držáku, tlačte jej směrem ke sklu.

Provoz motoru
Upozornění: Nespouštějte motor mimo sklo! První cyklus mo-
toru SL2190 musí probíhat až po usazení do lůžka nalepe-
ného na skle. Během prvního cyklu (spuštění a vytažení) si 
motor uloží své koncové polohy.

V některých případech může dojít k průhybu skel směrem 
k sobě (zmenšení meziskelního prostoru). V takovém případě 
je třeba dát při spouštění žaluzie na průhyb pozor. Pokud na-
stane tento případ a žaluzie se o průhyb zastaví, nespouštějte 
žaluzii dále! Může dojít k poškození žaluzie. Průhyb skel musí 
být odstraněn. 
Průhyb skel směrem dovnitř může nastat z důvodů:
a) změny teplot - izolační sklo je instalováno do promrzlé 
 stavby. Průhyb skel ve většině případů zmizí v okamžiku, 
 kdy se v místnosti zatopí.
b) změny nadmořské výšky - izolační sklo je instalováno 
 v menší nadmořské výšce oproti výšce při jeho výrobě. 
 Nutno upozornit výrobce izolačního skla, aby závadu 
 odstranil.

c) průhybu skel vneseném přímo z výroby - Nutno upozornit 
 výrobce izolačního skla, aby závadu odstranil.

Bezkartáčový motor pracuje na nízkém napětí (3.6 Vdc nebo 
24 Vdc) s polaritní inverzí. Inverze je zajištěna přímo z ex-
terních tlačítek nebo prostřednictvím ovládacích jednotek 
(SL1807 nebo SL1963).
Elektronika na desce motoru řízená enkoderem optimalizuje 
různé funkce, nejdůležitější z nich je udržení konstantní rych-
losti a počtu otáček za minutu.
Žaluzie se pohybuje stlačením tlačítek nahoru a dolů na spí-
nači nebo příslušných kláves na dálkovém ovladači.
Pokud je v případě horizontálních žaluzií tlačítko stlačeno po 
dobu kratší než tři vteřiny, žaluzie se pohybuje pomalou rych-
lostí a po uvolnění tlačítka se zastaví. Tato funkce umožňuje 
optimalizovat nastavení lamel, dokud není dosažen požado-
vaný úhel. Pokud je tlačítko stlačeno po dobu delší než tři 
vteřiny, žaluzie se pohybuje vysokou rychlostí i po uvolnění 
tlačítka, dokud není dosaženo přednastavených koncových 
poloh. U rolet a plisé pohyb začíná rovnou vysokou rychlostí 
a nefunguje zde proluka tří vteřin.
Pro zastavení pohybu žaluzie a tím i zastavení motoru, stlačte  
jednou tlačítko NAHORU nebo DOLŮ.

Příslušenství k externímu motoru
Externí motor je kompatibilní s veškerým příslušenstvím ná-
ležejícím k internímu motoru popsanému v letáku „Elektrické 
komponenty pro motorizované žaluzie ScreenLine®“ a pro ba-
teriově ovládaný systém popsaný v příslušném letáku věno-
vaném příslušenství modelu SL20-22F.
V odvolání na tyto dokumenty, mějte prosím na paměti, že 
při použití všech výše zmíněných příslušenství, jsou kabely 
motoru sloužící k tomuto účelu bílý a žlutý (popř. šedý a oran-
žový), zatímco černý nemusí být použit.

Externí motor je možno připojit samostatně k přepínači (viz. schéma) nebo skupi-
nově přes řídící jednotky SL1807 resp. SL1963.

ŽALUZIE S EXTERNÍM MOTOREM SL2190

infračervené dálkové
ovládání vypnuto

infračervené dálkové
ovládání zapnuto

3.6 Vdc napětí 24 Vdc napětí

propojka

propojka

Obrázek 2

2 kabelové připojení s bipolárním tlačítkovým spínačem

schéma zapojení č. 1 - 230V ac/24 V dc napájecí zdroj

ŽLUTÝ

ČERNÝ

BÍLÝ

sch
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Instrukce pro První nastavení popř. Reset motoru 
SL2190

Defi nice pojmů:
• PAUZA = pauza delší než 3 vteřiny.
• KRÁTKÝ STISK = krátké stisknutí (ne delší než 3 vteřiny).
• STŘEDNĚ DLOUHÝ STISK = stisk delší než 3 vteřiny 
 a kratší než 8 vteřin.
• DLOUHÝ STISK = stisk delší než 10 vteřin
• „DOLŮ“ = na dálkovém ovladači stisk šipky dolů 
• „NAHORU“ = na dálkovém ovladači stisk šipky nahoru

První nastavení
Nespouštějte motor mimo sklo! Při prvním cyklu (spuštění/vytaže-
ní) si motor zapamatovává své koncové polohy. Pokud již došlo 
k chodu motoru mimo sklo, bude nutné provést Reset motoru. Bě-
hem prvního spuštění by se měla žaluzie nacházet zcela vytažena. 
Pro první nastavení motoru proveďte:

• STŘEDNĚ DLOUHÝ STISK „DOLŮ“ 
 Nechte žaluzii zcela spustit dolů (červená LED dioda by měla  
 během povelu blikat)
• STŘEDNĚ DLOUHÝ STISK „NAHORU“ 
 Nechte žaluzii vytáhnout zcela nahoru (červená LED dioda         
 by měla během povelu blikat).
Pozn.: Pokud žaluzie reaguje opačným pohybem, než odpovídá tla-
čítku ovladače nebo přepínače, je nutné otočit polaritu přívodních 
vodičů motoru.)

Reset motoru (nastavení nových koncových poloh)
Pokud je zapotřebí provést Reset motoru popř. nastavit Nové kon-
cové polohy, proveďte následující kroky:

• STŘEDNĚ DLOUHÝ STISK „NAHORU“ - nechte žaluzii vysu- 
 nout do horní polohy. Horní poloha v tomto případě nemusí  
 znamenat úplné vytažení žaluzie.
• KRÁTKÝ STISK „DOLŮ“ (postačí jedno krátké stisknutí)
• DLOUHÝ STISK „NAHORU“ - přidržte tlačítko na ovladači. 
 Mezi 10 a 15 vteřinou začne červená dioda na motoru blikat   
 během chvíle, kdy dioda bliká, učiňte 
• KRÁTKÝ STISK „DOLŮ“

Motor se nyní nachází v učícím módu. Na základě vámi zvolené-
ho požadavku proveďte kroky A, B nebo C

A. Nastavení koncových poloh žaluzie (maximální vytažení 
 a spuštění):
• Proveďte STŘEDNĚ DLOUHÝ STISK „dolů“ (žaluzie sjede zce-
 la dolů)
• Proveďte STŘEDNĚ DLOUHÝ STISK „nahoru“ (žaluzie vyjede  
 zcela nahoru)
 Vyčkejte 15 vteřin, dokud červená dioda na motoru zabliká a  
 zhasne. Motor je nyní naprogramován na úplné vytažení/spuště
 ní žaluzie.

B. Nastavení vlastních koncových poloh žaluzie:
• Nastavení VRCHNÍ POZICE: Pomocí dálkového ovladače 
 uveďte žaluzii do Vámi požadované vrchní pozice 
 a proveďte 4 KRÁTKÉ STISKY tlačítkem NAHORU 
 následované PAUZAMI: NAHORU – pauza – NAHORU – 
 pauza – NAHORU – pauza – NAHORU – pauza.
• Nastavení SPODNÍ POZICE: Pomocí dálkového ovladače 
 uveďte žaluzii do Vámi požadované spodní pozice 
 a proveďte 4 KRÁTKÉ STISKY tlačítkem DOLŮ 
 následované PAUZAMI: DOLŮ – pauza – DOLŮ – pauza – 
 DOLŮ – pauza – DOLŮ – pauza.
Vyčkejte 15 vteřin, dokud červená dioda na motoru zabliká a zhas-
ne. Motor je nyní naprogramován na Vámi zvolené koncové polohy 
vytažení / spuštění žaluzie.
Pozn.: V případě že je vnitřní sklo silnější než 8 mm, nemusí ampé-
rometrický systém detekovat koncové polohy a magnet se protočí 
aniž by poškodil vnitřní komponenty žaluzie nebo motor v tomto pří-
padě bude zapotřebí nastavit koncové polohy pomocí zmíněného 
postupu

C. Nastavení motoru k pouhému naklápění žaluzie
• Nastavení SPODNÍ POZICE: Pomocí dálkového ovladače 
 uveďte žaluzii do spodní pozice (popř. do Vámi zvolené 
 pozice) a proveďte 4 KRÁTKÉ STISKY tlačítkem DOLŮ 
 následované PAUZAMI: DOLŮ – pauza – DOLŮ – pauza – 
 DOLŮ – pauza – DOLŮ – pauza.
• Nastavení DRUHÉ POZICE nutné k naklápění: Pomocí 
 dálkového ovladače postupně zvedejte žaluzii do 
 okamžiku, kdy se lamely naklopí do opačné polohy. 
 V momentě kdy se žaluzie naklopí, proveďte 4 KRÁTKÉ 
 STISKY tlačítkem NAHORU následované PAUZAMI: 
 NAHORU – pauza – NAHORU – pauza – NAHORU – 
 pauza – NAHORU – pauza.
Vyčkejte 15 vteřin, dokud červená dioda na motoru zabliká a zhas-
ne. Motor je nyní naprogramován na Vámi zvolené naklápění.

Pozn.: Pokud během nastavování koncových poloh budou Vaše 
stisky delší než 3 vteřiny (což může být prokázáno pohyby žaluzie), 
programující funkce jsou zrušeny a celý postup musí být zahájen 
znovu.

V případě, že je k dispozici infračervený dálkový ovladač, nastavení 
koncových poloh musí být provedeno pouze pomocí pulzů z ovlada-
če viz. postup níže.

Pro reset systému, zmáčkněte centrální tlačítko „S“ na dálkovém 
ovladači po dobu 4 sekund, dokud se LED světlo nerozsvítí, což po-
tvrzuje, že bylo provedeno zrušení nastavených koncových poloh. 

K naprogramování spodní koncové polohy: Uveďte žaluzii do po-
žadované spodní pozice, poté zmáčkněte tlačítko S, poté ihned 
zmáčkněte tlačítko DOLŮ po dobu 4 sekund, dokud se nerozsvítí 
LED, což potvrzuje naprogramování spodní koncové polohy.
Vezměte prosím na vědomí, že v této chvíli umožňují externí tlačítka 
pouze vytahování, spouštení a zastavení žaluzie.

ŽALUZIE S EXTERNÍM MOTOREM SL2190
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Následující schémata zapojení jsou možná pro žaluzie 
ovládané interními i externími motory ScreenLine®.

SCHÉMATA MOŽNÉHO ZAPOJENÍ

schéma A (samostatné řízení spínačem)

schéma B (samostatné řízení spínačem a/
nebo dálkovým ovladačem)

schéma C (centralizované řízení 
spínačem)

schéma D (centralizované řízení spínačem 
a/nebo dálkovým ovladačem)

SL2188-4

SL2188-4

SL2188-4

SL2188-4

SL1807

SL1807

SL1963

SL1963

SL1965

SL1965

Doporučení:
Veškeré ovládací a silové vodiče doporučujeme stíněné. Je také nutné v zá-
vislosti na příkonu a vzdálenosti vhodně dimenzovat průřez silového vodiče.      

SL1807

Silový vodič (vhodně dimenzovaný)

Ovládací vodič
(stíněný)
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SCHÉMATA MOŽNÉHO ZAPOJENÍ

schéma F (samostatné a centra-
lizované řízení spínačem pro dvě 
skupiny)

schéma E (centralizované řízení spínačem a/
nebo dálkovým ovladačem pro dvě skupiny)

SL2188-4

SL2188-4

SL2188-4

SL2188-4

SL1807

SL1807

SL1807

SL1807

SL1807

SL1807 SL1807 SL1807 SL1807

SL1807 SL1807 SL1807 SL1807

SL2188-8
SL2188-32

SL1965

SL1963

Možno použít 
i zdroj pro 8 popř. 
32 žaluzií

SL2188-8
SL2188-32

Možno použít 
i zdroj pro 8 popř. 
32 žaluzií

Ovládací vodiče 
(stíněné)

Ovládací vodič (stíněný)

Silový vodič (vhodně dimenzovaný)

(Ilustrační obrázek)

(Ilustrační obrázek)
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UPOZORNĚNÍ: Důležité bezpečnostní pokyny. Pro osob-
ní bezpečnost je nezbytné řídit se informacemi obsaženými 
v těchto pokynech. Uchovejte tento manuál pro budoucí 
potřebu.
Toto zařízení není určeno k používání lidmi (včetně dětí), je-
jichž psychické, senzorické nebo mentální schopnosti jsou 
limitovány, nebo kterým chybí potřebné zkušenosti či vědo-
mosti – pokud neobdrží péči nebo instrukce pro používání 
zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dětem 
musí být zabráněno hrát si se zařízením.
NEDOVOLTE dětem hrát si s dálkovými ovladači. Udržujte 
ovladače mimo dosah dětí.
NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je zapotřebí jeho oprava či 
seřízení. Možné opravy musí být prováděny pouze autorizo-
vanou osobou. 
NEOTEVÍREJTE nebo se nepokoušejte upravovat elektrické 
příslušenství. To by mělo za následek zneplatnění jejich zá-
ruky.
UPOZORNĚNÍ: Riziko výbuchu pokud jsou baterie vyměněny 
za baterie nevhodné k použití v zařízení. Odstraňte baterie 
způsobem popsaným v tomto dokumentu.

Vybité baterie musí být zlikvidovány bezpečným způsobem a 
na k tomu určených sběrných místech. Baterie před tím, než 
budou zlikvidovány, musí být vyjmuty ze zařízení. V případě 
vytečení bateriové kapaliny, baterie ze zařízení vyjměte a po-
mocí vlhkého hadříku opatrně očistěte možné zbytky tekutiny 
na elektrické desce či na kontaktech. Nechte vysušit a násled-
ně vyměňte staré baterie za nové.  

Likvidace
Co se týká praxe při likvidování elektronických zařízení, dál-
kové ovládání je považováno za součást kategorie podléhají-
cí evropské Směrnici o odpadových elektrických a elektronic-
kých zařízeních (WEEE).
Společnost Pellini SpA byla vždy velmi vnímavá v otázce 
ochrany životního prostředí a splňuje požadavky italského 
práva v rámci evropské směrnice (WEEE), která je v účinnosti 
od 13. 8. 2005. Podle výkladu Evropského předpisu 2002/96/
EC, toto zařízení nesmí být likvidováno jako komunální odpad. 
Na konci svého životního cyklu, po dovršení potřebných kroků 
k likvidaci, musí být zařízení odevzdáno do jednoho z třídících 
sběrných dvorů pro elektrické a elektronické zařízení. Pro dal-
ší informace kontaktujte ve svém městě sběrná místa, která 
zaručují uživateli přátelský postoj, dostupnost a přiměřenost 
tříděného sběrného systému, tak, že koncový majitel a distri-
butor mohou dodat veškerý na jednom území vyprodukovaný 
odpad těmto specializovaným sběrným dvorům.

www.screenline.cz
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