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Instrukcja dotycząca włączników dotykowych impulsowych VL-C70xIH
przy współpracy z modułami FIBARO i im podobnymi

Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji włączników. Firma LIVOLO ELECTRIC Ltd. oraz wyłączny
importer na Polskę, firma JMC „ADRIAWIK” JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA nie ponoszą odpowiedzialności za żadne
uszkodzenia sprzętu, utratę zdrowia lub życia, w przypadku nie stosowania się do poniższej instrukcji.
Specyfikacja produktu:
1. Wymiary: 80 mm x 80 mm x 39 mm
2. Materiał: panel ze szkła kryształowego
3. Napięcie robocze: prąd przemienny 110V - 250V/50Hz - 60Hz
4. Całkowite obciążenie znamionowe: 2000W dla całego włącznika
5. Wewnętrzne zużycie prądu: mniej niż 0,1 mA
6. Środowisko pracy: -30~70°C; wilgotność względna poniżej 95% (do użytku wewnętrznego)
7. Żywotność: 100 000 włączeń
9. Instalacja i podłączenie ściśle wg zaleceń FIBAR GROUP S.A oraz zamieszczonych schematów.

N

ROLLER SWITCH
STEROWNIK
ROLET

SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU
ROLETOWEGO

ZASILANIE WŁACZAMY DOPIERO PO ZAŁOŻENIU SZKLANEGO PANELA – włącznik kalibruje się do pracy z otoczeniem
i włączenie zasilania bez szkła może spowodować błędy w pracy.
OBSŁUGA WŁĄCZNIKA (WW-C701IH, WW-C702IH)
Włączniki dedykowane pod system FIBARO noszą symbole WW-C701IH (pojedynczy) i WW-C702IH (podwójny) i pracują
jako tzw. włączniki impulsowe (dzwonkowe)
Po prawidłowym podłączeniu włącznika oraz włączeniu zasilania włącznik powinien być podświetlony na niebiesko, po
naciśnięciu przycisku podświetlenie zmieni kolor na czerwony i będzie takowe dopóki włącznik będzie trzymany)
UWAGA:
1.
Jeśli włącznik nie ma któregoś przycisku podłączonego do oświetlenia (bez obciążenia), jest to normalne, że
przycisk podłączony do obciążenia będzie mrugał lub nie zadziała w ogóle.
2.
Schemat podłączenia na rys. 1
Montaż musi zostać wykonany przez osobę z odpowiednimi i wymaganymi prawem uprawnieniami elektrycznymi.
Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest
zdać zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego
kontenera lub odnieść do sprzedawcy.
Producent: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED, Add: 5th Floor,
No.210 Wenzhou Ave., Longwan Economic Development Zone, Wenzhou,China,
dystrybutor:
ALEPROJEKT-LIVOLOGDYNIA
Ul. Adm.J.Unruga 76
81-153 Gdynia
Tel. 726 228 817
mail: livolo@livologdynia.pl
www.livologdynia.pl
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU ŚCIEMNIACZA
SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU WŁĄCZNIKA
(w przypadku włącznika pojedynczego port L2 nie będzie
wykorzystywany)

Zalecany włącznik WW-C701IH
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Podmiot odpowiedzialny i prawa autorskie:
JMC "ADRIAWIK" JACEK ILCZUK SPÓŁKA JAWNA, Akacjowa
25, 72-006 Mierzyn

