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ŠPECIFIKÁCIE

Zdroj napájania

Podporované motory

Podporované limitné brzdy

Napájanie motorov

Spĺňa EU štandardy 

Teplotná hranica

Prevádzková teplota

Pre inštaláciu v boxoch
 
Rádiový protokol

Rádiové frekvencie

Sila rádiového signálu

Dosah

Rozmery (D x Š x V)

Spotreba energie

110 - 230 V ±10% 50/60Hz

Jednofázové, VAC

Electronické a mechanické

až do 1kW pri 230V
až do 500W pri 110V

LVD (2006/95/EC)
EMC (2004/10B/EC)
R&TTE(1999/5/EC)

105 °C

0 - 40 °C

Ø ≥ 50mm

Z-Wave

868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;

1mW

do 100m vonku
do 30mvnútri
(v závislosti od použitých mat-
eriálov)

42 x 37 x 17 mm

< 0,8W

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SYSTÉME FIBARO

 

 

 

II. OVLÁDAČ MOTOROV INŠTALÁCIA
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Obr. 3 - Ovládač motorov v rozhraní Home Center 2  

Obr. 1 - Diagram ovládaču motorov

III. PRIDANIE DO SIETE Z-WAVE

IV. ODOBRANIE ZO SIETE Z-WAVE

V. REŠTARTOVANIE MODULU

Obr. 2 - Diagram pripojenia na motor brány

VI. KALIBRÁCIA NASTAVENIA POZÍCIE

 

VII. POUŽÍVANIE V SIETI Z-WAVE

VIII. MANUÁLNE OVLÁDANIE

 

IX. PRIRADENIA ZARIADENÍ (ASSOCIACION)
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FIBARO OVLÁDAČ ŽALÚZIÍ

Fibaro ovládač žalúzií je univerzálny, Z-wave kompatibilný, 
ovládač motorov. Zariadenie umožňuje ovládanie motorov žalúzií, 
markíz, brán a iných jednofázových AC zariadení.Fibaro ovládač 
žalúzií umožňuje precízne nastaviť pozíciu žalúzií alebo lamelov. 
Práca s pozíciami je dostupná pre motory s mechanickou alebo 
elektrickou brzdov (koncové pozície). 
Tento modul môže byť ovládaný bezdrôtovo, cez Z-Wave 
centrálnu jednotku alebo cez vypínače pk nemu pripojené. Taktiež 
je možné skombinovať niekoľko zariadení do skupiny, vďaka čomu 
ich môžeme ovládať súbežne. Ako prídavok, Fibaro modul žalúzií 
dokáže meriať spotrebu.

- Ovládané Systémom Fibaro alebo akýmkoľvek iným Z-Wave 
centrom.
- Ovládané mikroprocesorom
- Zariadenie môže byť používané s monetárnym aj tlačítkovým 
vypínačom, ako aj s vypínačmi určenými na žalúzie.
- Meria a ukladá spotrebu pripojeného motora.

POZOR
Nebezpečenstvo zásahu elektrinou. Akákoľvek 
práca s elektrickými konektormi môže byť 
prevádzaná jedine po vypnutí prívodu elektriny.

POZOR
Nebezpečenstvo zásahu elektrinou. Aj keď je 
zariadenie vypnuté, môže byť stále pod napätím. 
Akákoľvek práca so zariadením zameraná na 
prácu s elektrinou môže byť prevádzaná len po 
odpojení prúdu.

POZOR
Akékoľvek práce na ovládanom zariadení môžu 
byť prevádzané len po odpojení prúdu.

POZOR
Nie je odporúčané ovládať všetký žalúzie spoločne. 
Pre bezpečnostné účely, aspoň jedná žalúzia by 
mala byť ovládaná nezávisle, čo poskytuje únikový 
východ v prípade potreby.

POZOR
Nepripájajte modul na napätie presahujúce 
odporúčané hodnoty.

POZOR
Odporúča sa monitorovať funkčnosť Fibaro 
ovládača žalúzií. V prípade ovládania brány, 
limitných vypínačov, infra bariér a únikových 
východov je nevyhnutná pravidelná kontrola.

Fibaro je bezdrôtový systém, postavený na technológií Z-Wave. 
Ponúka mnoho výhod v porovnaní s konkurenčnými riešeniami. 
Vo všeobecnosti, rádiové systémy vytvárajú prepojenie medzi 
prijímačom a vysielačom. Akokoľvek, rádiový signál je oslabený 
prekážkami v jeho ceste (steny, nábytok, atď.) a v extrémných 
prípadoch zlyháva v prenose dát. Výhodou Fibara však je, že jeho 
prijímače, popri prijímaní signálu tento signál tiež množia. Ak 
nemôže byť nadviazané priame spojenie medzi prijímačom a 
vysielačom,pripojenie môže byť dosiahnuté vďaka ďalšiemu 
zariadeniu uprostred.
Fibaro je dvojsmerný bezdrôtový systém, čo znamená, že signál 
nie je do prijímačov len zasielaný, ale prijímače vysielajú 
potvrdenie o jeho prijatí. Vďaka tomu prijíače potvrdzujú svoj stav, 
čo dáva systému vedieť, či sú alebo nie sú aktívne. Bezpečnosť 
systému Fibaro je porovnateľná s bezpečnosťou káblových 
systémov s dátovou zbernicou. 
Fibaro funguje na troch frekvenciách dátového prenosu. 
Frekvencia záleží na rádiových reguláciách v tej ktorej krajine. 
Každá sieť Fibaro má svojé unikátne identifikačné číslo (home ID), 
vďaka čomu je možné používať viacero systémov Fibaro v jednej 
budove bez akéhokoľvek dátového prelínania. 
Aj keď je Z-Wave nová technológia, už sa dostáva do pozornosti 
ako oficiálny štandard, podobne ako Wi-Fi. Mnoho výrobcov s 
rôzným zameraní ponúkajú produkty fungujúce na technológií 
Z-Wave, čo zaručuje ich kompatibilitu. To znamená, že tento 
systém je otvorený, a môže byť v budúcnosti rozširovaný. Viac 
informácií nájdete na www.fibaro.com alebo www.homesystem.sk.
Fibaro produkuje dynamickú sieťovú štruktúru. Po tom, ako je 
systém Fibaro zapnutý, poloha jeho jednotlivých zariadení sa 
automaticky aktualizuje v reálnom čase cez signál potvrdzujúci 
stav zariadení v „mesh“ sieti.

1. Pred inštalovaním sa uistiťe, že je odpojený prívod prúdu.
2. Pripojte Ovládač motorov podľa diagramov na obrázku 1 
(žalúzie, rolety) alebo obrázku 2 (brány)
3. Umiestnite zariadenie do krabice vypínaču.
4. Nastavte anténu (tip pod obrázkom 1)
5. Zapnite prívod prúdu no dodržujte potrebné bezpečnostné 
opatrenie.
6. Zahrňte modul do Z-Wave siete podľa bodu III.
7. Ak je to potrebné, kalibrujte modul podľa bodu VI.

POZNÁMKA
Tlačítko pripojené na S1 vstup ovláda O1 výsup a 
tlačítko pripojené na S2 vstup ovláda O2 výstup. 
ODporúča sa pripojiť tlačítko pre otvorenie žalúzií 
na S1 a kábel zodpovedný za vytiahnutie žalúzie 
na O1 terminál, respektívne zlačítko pre zatvorenie 
by malo byť pripojené na S2 a kábel zodpovedný 
za stiahnutie žalúzií na O2 retminál.

POZOR
Fibaro Ovládač motorov je určený pre ovládanie 
AC elektrických motorov. Napojenie zeriadenia 
priamo na DC motor môže vyústiť do zničenia 
modulu.

POZNÁMKY K DIAGRAMOM:
L   - vstup pre fázu
N   - vstup pre neutrál
S1 - vstup pre tlačítko číslo 1 (umožňuje taktiež spustenie 
učiaceho sa módu pre modul)
S2   - vsup pre tlačítko číslo 2
O1 - výstup ovládaný vstupom S1
O2 - výstup ovládaný vstupom S2
B - servisné tlačítko (používa sa na pridanie alebo odobratie 
zariadenia zo systému

i

TIPY PRE NASTAVENIE ANTÉNY

1. Umiestnite anténu tak ďaleko od kovových komponentov, ako je 
to len možné (pripojovacie káble,, kovové krabica...) za účelom 
obmedzenia rušenia.
2. Kovové povrchy v priamej ceste signálu antény (napríklad 
kovové krabičky, rámi dverí...) môžu mať vplyv na príjem signálu.
3. Neskracujte alebo nerežte anténu. Jej dĺžka je perfektne 
prispôsobená frekvencií, na akej systém funguje.

Fibaro Ovládač motorov môže byť pridaný do siete Z-Wave 
použitím B tlačítka alebo stlačením tlačítka pripojeného na vstup 
S1. Navyše modul môže byť pridaný v takzvanom automatickom 
móde, kde stačí jednoducho pripojiť zdroj energie.

Automatické zaradenie do siete Z-Wave:
1) Uistite sa, že je zariadenie odpojené od elektriny a je v dosahu 
siete Z-Wave.
2) Nastavte centrum systému do réžimu pridávania (pozri manuál 
k centru systému)
3) Pripojte modul k elektrickej energii aby sa spustil mód 
automatického pridávania
4) Fibaro ovládač motorov bude automatický nájdený a pridaný do 
siete Z-Wave.
Na zrušenie automatického pridávania jemne stlačte B tlačítko po 
tom, ako ste napojili modul na prúd.

Manuálne pridanie do Z-Wave siete:
1) Pripojte modul k elektrickému prúdu.
2) Prepnite centrum systému do režímu pridávania (pozri manuál 
k centru systému)
3) Tri krat kliknite B tlačítko alebo tlačítko pripojené k vstupu S1.
4) Fibaro ovládač motorov bude nájdený a pridaný do siete 
Z-Wave.

POZNÁMKA
Na zrušenie kalibračného procesu stlačte tlačítko 
(pripojené na S1 alebo S2) alebo vyšlite STOP 
príkaz cez Z-Wave centrum systému. 

Odobranie Fibaro Ovládača žalúzií zo siete Z-Wave:
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd.
2) Prepnite centrum systému do režímu učenia (pozri manuál k 
centru systému)
3) Tri krát kliknite B tlačítko alebo tlačítko pripojené na S1 vstup.

Proces reštartovania vymaže pamäť modulu, vrátane informácií o 
Z-Wave sieti, nastaveniach a údajoch o spotrebe.
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd.
2) Stlačte a držte B tlačítko približne 14 sekúnd.
3) LED indikátor zasvietí na žlto
4) Uvolnite B tlačítko a jemne ho stlačte ešte raz
5) Pamäť modulu je teraz čistá.
6) Modul vstúpi do módu automatického pridávania až pokiaľ nie je 
žiadne tlačítko stlačené.

POZNÁMKA
Reštartovanie pamäte neodoberie zariadenie z 
pamäte centrá siete Z-Wave. Pred tým, ako 
reštartujete modul, je odporúčané odobrať ho zo 
systému. 

Kalibrácia je proces, počas ktorého sa Ovládač motorov uči pozície 
limitov a charakteristiku motorov. Kalibrácia je potrebná pre 
správne rozpoznanie polôh žalúzie. Tento proces pozostáva z 
automatického, plného pohybu medzi limitmi (hore, dolu a znovu 
hore). Pre kalibráciu lamelov a naklonenia žalúzií je osobitný 
proces kalibrácie. Každý raz si kalibrácia vyžaduje kompletné 
prejdenie celým cyklom (hore a dolu).

KALIBRÁCIA OVLÁDAČU MOTOROV

K dispozícií je 5 spôsobov kalibrácie Fibaro Ovládaču motorov, z 
ktoých si môžme vybrať. Každý z nich dáva ten istý výsledok.

A. Kalibrácia cez Fibaro Home Center 2 rozhranie:
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd.
2) Pridajte zariadenie do Z-Wave siete
3) V rozhraní Home Center 2 vyberte pokročilé nastavenia 
ovládača žalúzií.
4) Stlačte tlačítko KALIBRÁCIA (CALIBRATE) v pokročilých 
nastaveniach.
5) Ovládač modulov prejde kalibračným procesom - hore, dolu a 
opäť hore.
6) S použitím rozhrania otestujte, či pozície fungujú správne.

B. Kalibrácia cez Z-Wave sieť:
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd.
2) Pridajte zariadenie do Z-Wave siete
3) Nastavte parameter číslo 29 na hodnotu 1-
4) Ovládač modulov prejde kalibračným procesom - hore, dolu a 
opäť hore.
5) Hodnota parametru 29 bude automatický prestavená na hodnotu 
0.
6) S použitím rozhrania otestujte, či pozície fungujú správne.

C. Kalibrácia cez tlačítko
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd a tlačítko na S1 a S2.
2) Pridajte zariadenie do Z-Wave siete
3) Stlačte a držte tlačítko pripojené na S1 alebo S2 a uvolníte ho po 
približne 3 sekundách.
4) Stlačte a držte to isté tlačítko opäť a uvolníte ho po približne 3 
sekundách.
5) Teraz stlačte a podržte to isté tlačítko na približne 3 sekundy tretí 
krát.
6) Po podržaní a uvolnení tlačítka po tretí krát prebehne 
automatický proces kalibrácie.
7) Ovládač modulov prejde kalibračným procesom - hore, dolu a 
opäť hore.

D. Kalibrácia cez Menu (B tlačítko)
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd a tlačítko na S1 a S2.
2) Pridajte zariadenie do Z-Wave siete
3) Stlačte a podržte B tlačítko na približne 6 sekúnd
4) LED zasvietí na modro
5) Uvilníte B tlačítko a ešte raz ho jemne stlačte
6) Ovládač modulov prejde kalibračným procesom - hore, dolu a 
opäť hore.

E. Kalibrácia cez Fibaro triedu príkazu
Je taktiež možné spustiť kalibráciu prostredníctvom príkazu triedy 
Fibaro. Pre viac informácií pozri dokumentáciu k Fibaro triede 
príkazov.

KALIBRÁCIA POZÍCIÍ LAMELOV PRE 
ŽALÚZIE
Popri kalibrácií pozície žalúzií je možné kalibrovať aj pozíciu 
lamelov. Po správnej kalibrácií je možné nastaviť pozíciu žalúzie v 
rozmedzí jej limitov ako aj nastaviť uhol jej lamelov. Štandardne je 
nastavený čas plného cyklu otočenia lamelov na 1,5 sekundy. Ak je 
to potrebné, tento čas môže byť upravený následujúcimi krokmi:
1) Uistite sa, že modul je pripojený na prúd.
2) Pridajte zariadenie do Z-Wave siete
3) Kalibrujte modul ovládania žalúzií podľa inštrukcií v časti VI.
4) Nastavte parameter číslo 10 na hodnotu 2 alebo vyberte v 
rozhraní HC2 typ zariadenia - žalúzie s polohovaním
5) Nová ikonka, respektíve možnosť ovládania lamelov sa objaví v 
rozhraní HC2. V prípade iných centrálnych jednotiek je ovládanie 
lamelov možné stlačením a podržaním tlačítka (hore alebo dole)
6) Štandardne je čas plného cyklu otočenia lamelov nastavený na 
1,5 sekundy (1500 ms)
7) Otočte lamely o plný cyklus. Pokiaľ sa po prejdení plného cyklu 
začnú žalúzie pohybovať hore alebo dolu, parameter 12 musí byť 
upravený, napríklad na hodnotu 1 sekunda (1000ms). Správne 
nastavené lamely by nemali spôsobovať pohyb žalúzie hore alebo 
dolu.

i POZNÁMKA
Ovládač motorov potrebuje byť kalibrovaný aby 
fungoval s akýmkoľvek motorom.

POZNÁMKA
Pri žalúziách s polohovateľnými lamelami musia 
byť lamely konfigurované, aby správne fungovali.

POZNÁMKA
Žalúzie s polohovateľnými lamelami môžu byť 
ovládané len momentarným vypínačom.

Po tom, ako je Fibaro Ovládač motorov pridaný do siete Z-Wave, 
nájdeme ho v rozhraní Home Center 2 ako ikonku žalúzií (pozri 
obrázok nižšie). Po tom, ako vyberieme polohovacie žalúzie, druhá 
ikonka, ktorá je zodpovedná za polohovanie, sa zobrazí.

Užívateľ si môže vybrať z následovných módov používania:
1. Mód žlúzií, bez polohovania
2. Mód žalúzií, s polohovaním
3. Mód roliet
4. Mód brány, bez polohovania
5. Mód brány, s polohovaním
Po zvolení jedného z vyššie uvedených módov bude zariadenie v 
Home Center 2 nanovo načítané a zobrazené ako na obrázku 
nižšie. Navyše, každý mód ovplyvňuje určité parametre:
1) Žalúzie bez polohovania (parameter 10 sa nastaví na 0)
2) Žalúzie s polohovaním (parameter 10 sa nastaví na 1)
3) Rolety (parameter 10 sa nastaví na 2 a parameter 13 na 2)
4) Brána bez polohovania (parameter 10 sa nastaví na 3, 
parameter 12 na 0 a parameter 17 na 0)
5) Brána s polohovaním (parameter 10 sa nastaví na 4, parameter 
12 na 0 a parameter 1ý na 0)

POZNÁMKA
Hore popísané módy a ich nastavenia sa 
automatický menia iba v Fibaro Home Center. V 
prípade používania centrá iného výrobcu je 
potrebné tieto hodnoty zmeniť manuálne. 

Otváranie / Zatváranie žalúzií je dosiahnuté pohybovaním slidera 
alebo stlačením tlačítok zobrazených na obr. 3
Pri žalúziách s polohovaním je nastavenie lamelov možné 
pohybovaním slidera alebo stalčením tlačítok zobrazených na obr. 
3.

Fibaro ovládač žalúzií umožňuje pripojenie vypínačv na S1 a S2 
vstup. Toto môžu byť momentárne tlačítka alebo vypínače. 
Stlačenie tlačítka je zodpovedné za ovládanie pohybu žalúzií.

Použitie momentarných tlačítok:
Stlačenie tlačítka       pripojeného na S1 vstup spustí pohyb hore
Stlačenie tlačítko       pripojeného na S2 vstup spustí pohyb dole
Pokiaľ sa žalúzie hýbu, každé stlačenie ktor=ehokoľvek tlačítka ich 
zastaví v aktuálnej pozícií. Navyše stlačenie tlačítka vysielá príkaz 
do priradených zariadení v priradeniach skupiny 1.
V prípade žalúzií s polohovateľnými lamelami je možné polohovať 
uhol lamiel. V tomto prípade je potrebné mať nastavený parameter 
10 na hodnotu 2.
Podržanie tlačítka       pripojeného na S1 vstup spustí pohyb lamiel 
hore.
Podržanie tlačítka       pripojeného na S2 vstup spustí pohyb lamiel 
dole.
Navyše podržanie tlačítka vysiela príkaz triedy Fibaro do 
priradených zariadení v skupine 2.

Použitie vypínača:
Zmena pozície       vypínača pripojeného na S1 vstup spustí pohyb 
hore.
Zmena pozície      vypínača pripojeného na S2 vtup spustí pohyb 
dole.
Vybratím strednej pozície zastavite žalúzie.

        

        

        

        

        

        

Vďaka priradeniam dokáže Fibaro Ovládač žalúzií ovládať ďalšie 
Z-Wave zariadenia, ako napríklad ďalší Ovládač žalúzií, zásuvku, 
stmievač, relátko, RGBW modul...

POZNÁMKA
Priradenia umožňujú priamo komunikáciu medzi 
zariadeniami. Centrálna jednotka do tejto 
komunikácie nevstupuje.

Fibaro Ovládač žalúzií ponúka tri triedy priradených skupín:
I priradená skupina je spustená cez stlačenie momentárneho 
tlačítka alebo zmenu pozície vypínača.
II priradená skupina je spustená cez podržanie momentárneho 
tlačítka.

!
POZNÁMKA
II priradená skupina je neaktívna ak je pripojený 
tlačítkový vypínač alebo pokiaľ je modul v móde 
ovládania brán. 

III priradená skupina reportuje stav zariadenia. Iba jedno 
zariadenie môže byť priradené do tejto skupiny, štandardne 
centrálna jednotka. Neodporúča sa meniť toto nastavenie. 
Fibaro ovládač motorv umožňuje ovládať aj ďalšie ovládače 
motorov, ktoré sú priradené v skupinách I a II, vďaka stlačeniu 
alebo pridržaniu tlačítka. Napríklad tieto nastavenia umožňujú 
ovládať pripojenú žalúziu cez kliky a priradené zariadenie v II 
skupine cez pod podržanie toho istého tlačítka. Navyše, ak ovládate 
žalúzie, je možné synchronizovať mnoho zariadení.

POUŽÍVANIE PRIRADENÍ NA OVLÁDANIE ĎALŠÍCH 
ŽALÚZIÍ ALEBO INÝCH Z-WAVE ZARIADENÍ.

I SKUPINA PRIRADENÍ:
Stlačenie tlačítka       pripojeného na S1 vstup spustí pohyb hore v 
priradených ovládačoch žalúzií alebo bude odoslaný Turn On 
(zapni) príkaz do iných zariadení priradených v I skupine priradení.
Stlačenie tlačítka       pripojeného na S2 vstup spustí pohyb dole v 
priradených ovládaćoch žalúzií alebo bude odoslaný príkaz Turn 
Off (vypni) do iných zariadení priradených v I skupine priradení.

II SKUPINA PRIRADENÍ:
Podržanie tlačítka       pripojeného na S1 vstup spustí pohyb 
pripojených žalúzií hore a s 1 sekundovým oneskorením spustí 
pohyb hore všetkých priradených ovládačov žalúzií, alebo vyšle 
Turn On (zapni) príkaz do iných priradených zariadení v II skupine 
priradení.
Podržanie tlačítka       pripojeného na S2 vstup spustí pohyb  
p ripojených žalúzií dole a s 1 sekundovým oneskorením spustí 
pohyb dole všetkých priradených ovládačov žalúzií, alebo vyšle 
Turn Off (vypni) príkaz do iných priradených zariadení v II skupne 
priradení.

POUŽÍVANIE PRIRADENÍ NA OVLÁDANIE 
PRIRADENÝCH ŽALÚZIÍ S POLOHOVATEĽNÝMI 
LAMELMI.

Použitie priradení na ovládanie žalúzií s polohovateľnými lamelami 
si vyžaduje nastavenie I aj II skupiny priradení.  
I SKUPINA PRIRADENÍ:
Stlačenie tlačítka       pripojeného na S1 vstup spustí pohyb hore 
na pripojenej žalúzií aj žalúziách v priradení skupiny I.
 Stlačenie tlačítka       pripojeného na S2 vstup spustí pohyb dole 
v na pripojenej žalúzií aj žalúziách v priradí skupiny I.
II SKUPINA PRIRADENÍ:
Podržanie tlačítka       pripojeného na S1 vstup spustí pohyb lamiel 
hore  na pripojenej žalúzií aj žalúziách v priradení skupiny II.
Podržanie tlačítka       pripojeného na S2 vstup spustí pohyb lamiel 
dole na pripojenej žalúzií aj žalúziách v priradení skupiny II.                

     

!
POZNÁMKA
Keď už sú priradené žalúzie v pohybe, je ich 
možné zastaviť stlačením ktoréhokoľvek tlačítka.



XI. INDIKÁTOR LED 

i

XIII. AKTUÁLNA SPOTREBA A JEJ HISTÓRIA   

!

IX. OVLÁDANIE MOTOROV BRÁN 

     Obr.  - Ikona Ovládača motorov vo Fibare 

Fibaro ovládač motorov umožňuje ovládanie motorov brán.Motor 
brány musí byť pripojený na O1 a O2 výstup podľa obrázku 2. V 
prípade motorov brán môže byť tlačítko pripojené na vstup 
S1.Odporúča sa pripojiť IR prekážku, bezpečnostné „stop“ tlačítko 
alebo iný mechanizmus do vstupu S2. Otvorenie kontatku v 
zariadení pripojenom na vstup S2 vždy vyústi k zastaveniu motora 
v jeho aktuálnej pozícií. 
Stlačením tlačítka pripojeného na S2 vstupspustí pohyb brány. 

alšie stlačenie tohto tlačítka zastaví bránu. Následujúce ďalšie 
stlačenie bránu zatvorí. Sekvencia tejto funkcie je následovná:
OTVORI   STOP  ZATVORI   STOP  OTVORI

POZNÁMKA
Pri nastavení Ovládača žalúzií ako ovládača brány 
je S1 vstup nastavený na fungovanie s tlačítkovým 
vypínačom, ignoruje sa parameter 14.

Plné otvorenie brány spúšťa odpočítavanie Fibaro Ovládača 
žalúzií. Po tom, ako sa odpočítavanie skončí, brána sa začne 
zatvárať. Dĺžku tohto intervalu je možné nastaviť zmenou 
parametru 12. Navyše, pokiaľ sa IR prekážka pretne (S2 vstup sa 
otvorí) pri plne otvorenej bráne, brána sa začne zatvárať po 
uplninutí intervalu v parametre 17.

!
POZNÁMKA
V oboch prípadoch, pri bráne s aj bez polohovania 
sú parametre 12 a 17 štandardne nastavené na 
hodnotu 0. Pri tomto nastavení sa brána otvorí, 
avšak nezavrie sa automatický. Vhodné intervaly 
musia byť nastavené manuálne zmenou týchto 
parametrov (pozri sekciu V). 

!
POZNÁMKA
Parametre 12 a 17 sú automatický zmenené iba pri 
použití s Home Center 2 jednotkou, keď sa zvolí 
mód použitia pre bránu. V prípade použitia iných 
Z-Wave centrálnych jednotiek musí byť paremeter 
12 a 17 nastavený manuálne (pozri sekciu V).

!

POZNÁMKA
Inštalácia motorov môže byť prevádzaná len 
certifikovaným elektrikárom. Motor musí obsahovať 
potrebné limitné vypínače. e odporúčané pripojiť 
NC (bežne zavretý) kontakt alebo IR prekážku na 
S2 vstup. Otvorenie tohto kontaktu zastaví chod 
brány. Navyše odporúča sa pripojiť bezpečnostné 
stop tlačítko na neutral (N) kábel motora. V prípade 
poruchy, stlačenie bezpečnostného STOP stlačítka 
odpojí prúd a zastaví bránu. e odporúčané na 
pravidelnej báze kontrolovať funkčnosť Ovládača 
motorov. e taktiež odporúčané pravidelne 
skontrolovať a prečistiť pripojenie.

!
POZNÁMKA
S1 a S2 vstupy reagujú iba na hlavné napätie. 
Použitie IR prekážky s NC kontaktom fungujúcej na 
nižšom napätí je potrebné použitie prídavného 
relátka (pozri obrázok 2)

Fibaro Ovládač motorov má vstavané menu. Každá úroveň tohto 
menu je signalizovaná vďaka LED indikátoru. Na vstup do menu 
stlačte a podržte B tlačítko na najmenej 2 sekundy.
Kým je B tlačítko stlačené, farba LED indikátora sa bude meniť v 
následujucej sekvencií:
MODRÁ - Kalibračný proces ovládača žalúzií
FIALOVÁ - Spustí tester siete Z-Wave
ZELENÁ - Vynuluje dáta merania spotreby
ŽLTÁ - Reštertuje Ovládač motorov.

Uvolníte B tlačítko pre zvolenie potrebnej funkcie a na potvrdenie 
výberu stlačte B tlačítko ešte raz. 

 

 

XII. TESTER SIETE Z-WAVE 

Fibaro Ovládač žalúzií má vstavaný mechanizmus, ktorý dovoľuje 
overenie dosahu Z-Wave siete.

!
POZNÁMKA
Na to, aby bol test dosahu Z-Wave možný, je 
potrebná podpora tejto funkcie centrom systému a 
modul musí byť pridaný do siete Z-Wave. Test siete 
výrazne zaťažuje sieť, preto sa odporúča 
vykonávať ho vykonávať ho len v špeciálnych 
prípadoch. 

Pre otestovanie dosahu Z-Wave siete postupujte následovne:
1) Stlačte a podržte B tlačítko približne 6 sekúnd. LED indikátor 
zassvietí na fialovo.
2) Uvolnite B tlačítko
3) Stlačte B tlačítko ešte raz
4) LED indikátor oznámi dosah siete Z-Wave (pozri nižšie)
5) Pre ukončenie testu stlačte B tlačítko ešte raz.

Spôsob zobrazenia výsledkov:
Výsledky testu sú zobrazené LED indikátorom na module. Blikanie 
LED každú sekundu znamená, že modul sa snaží pripojiť na 
riadiacu jednotku. 2 sekundové zasvietenie určitou farbou nám 
potom ozámuje výsledok.
1) Blikanie ZELENOU farbou znamená snahu o pripojenie sa 
priamo na riadiacu jednotku. Ak sa to podarí, LED sa rozsvieti na 
zeleno na 2 sekundy, test sa potom bude opakovať.
2) Ak modul nedokáže nadviazať priame spojenie s riadiacou 
jednotkou, pokúsi sa o to prostredníctvom ďalších Z-Wave modulov 
v sieti. Toto bude oznámené červenou farbou. V prípade 
úspešného výsledku sa LED indikátor rozsvietí na žlto na dobu 2 
sekundy. Potom sa test zopakuje pokusom o pripojenie priamo na 
riadiacu jednotku.

POZNÁMKA
Modul môže počas fungovania vykonať zmenu z 
priamého na premostené pripojenie a naspäť, ak 
je na krajnom mieste signálu.

3) Ak modul nie je schopný nadviazať spojenie s centrálnou 
jednotkou, LED indikátor to oznámi zmenou zo žltej na fialovú 
farbu. Po pár sekundách LED indikátor zasvietí na červeno. Celý 
proces testu sa začne od začiatku.

Fibaro ovládač žalúzií 2 umožňuje sledovanie aktuálne spotreby 
ako aj histórie spotreby. Dáta sú posielané do centrálnej jednotky, 
napríklad Home Center 2.
Meranie je vykonávané nezávislým mikroprocesorom určeným 
špeciálne na tento účel. Mikroprocesor je kalibrovaný pri výrobe. 
Elektrický príkon - aktuálna hodnota spotreby vo Watoch (W)
Elektrická energia - Elektrická energia konzumovaná zariadením 
za určitú periódu. Najčastejšie meraná v kWh. edena kWh sa 
rovná jednému kilowatu príkonu počas jednej hodiny.  1kWh = 
1000 Wh.

Reštartovanie pamäte s nameranými dátami:
História nameraných hodnôt môže byť vymazaná jedným z 
následujúcich krokov:
1) Prostredníctvom reštartu modulu
2) Cez menu centrálnej jednotky
3) Manuálne:
a) Stlačte a podržte B tlačítko 10 sekúnd, kým sa LED indikátor 
nerozsvieti na zaleno
b) Uvolnite B tlačítko
c) stlačte B tlačítko pre potvrdenie.

!
POZNÁMKA
1) Kontaktujte dodávateľa elektrickej energie pre 
aktuálne ceny energií, ktoré je možné zadať do 
riadiacej jednotky Home Center 2
2) Dáta o spotrebe sú ukladané do internej 
pamäte modulu. eho odpojenie tieto dáta 
nevymaže.

XIV. MÓD OCHRANY

Fibaro ovládač žalúzií 2 používa ochranné zabezpečenie v 2 na 
ochranu pred nechceným pohybom motora. Verzia 22.22 
obsahuje následovné módy ochrany (Z-Wave protokoly): 
1) Lokálna ochrana
Módy lokálnej ochrany:
0 - bez ochrany. Ovládač motorov reaguje na stlačenie tlačítka
1- nepodporované
2 - Lokálna ochrana aktívna. Ovládač motorov nereaguje na 
stlačenie tlačítka.
Akonáhle je lokálna ochrana aktivovaná, Ovládač motorov 
prestáva reagovať na S1 a S2 stlačenie tlačítok. ID scéna a 
príkazy asociácie taktiež nie sú odosielané. ediná výnimka je B 
tlačítko. Menu a Z-Wave sieťové pridávanie je stále aktívne po 
tom, ako je stlačené B tlačítko alebo 3x stlačené tlačítko S1.

!
POZNÁMKA
Existuje jedna výnimka pri lokálnej protekcií. Ak je 
na S2 pripojená IR bariéra, motor sa zastaví v 
prípade, že je prerušená. Toto sa stane nezávisle 
na nastaveniach lokálnej ochrany.

2) Rádiová ochrana
Módy rádiovej ochrany:
0 - bez ochrany. Ovládač motorov reaguje na príkazy
1 - RF ochrana aktívna. Ovládač motorov nereaguje na Z-Wave 
príkazy.
2 - nepodporovaná.

Akonáhle je RF ochrana aktivovaná, ovládač mtorov prestáva 
reagovať na príkazy na zmenu pozície. e však stále možné 
nastavovať zariadenie (pokročilé nastavenia) a sledovať aktuálny 
stav zariadenia.

XV. POKROČIL  NASTAVENIA  

VŠEOBECN  NASTAVENIA:

3. Sp sob zasielania reportov
0 - Pozícia žalúzií je zasielaná prostredníctvom príkazov triedy 
Z-Wave
1 - Pozícia žalúzií je zasielaná prostredníctvom príkazov triedy 
Fibaro
Tento parameter by mal byť nastavený na 1 ak je pripojená žalúzia 
s ovládateľnými lamelami.

Predvolené nastavenie: 0
Veľkosť parametru: 1 byte

1 . M d ovládača žal zií
0 - Žalúzie, bez polohovania
1 - Ža lúzie, s polohovaním
2 - Žalúzie s lamelami, s polohovaním
3 - Brána, bez polohovania
4 - Brána, s polohovaním

Predvolené nastavenie: 1
Veľkosť parametru: 1 byte

12. V prípade nastavenia na žal zie s lamelami par. 10 
nastavený na 2) tento parameter určuje čas pln ho otočenia
V prípade nastavenia parametru 10 na ovládanie brán, tento 
parameter určuje, po akom čase sa po otvorení začne brána 
automatický zatvárať. Pri všetkých ostatných nastaveniach je 
tento parameter irelevantný.

Dostupné nastavenia:  - 3   - 3 3  sek nd)
Predvolené nastavenie: 1  1  sekundy)
Veľkosť parametru: 2 byte

13. Vrátenie lamiel do p vodnej pozície.
Pri nastavení parametru 10 na žalúzie s lamelami tento parameter 
určuje ako sa lamely správajú v určitých situáciách. S inými 
nastaveniami parametru 10 je tento parameter irelevantný.
0 - Lamely sa vrátia do predchádzajúcej pozície iba v prípade 
požiadávky z centrálnej jednotky.
1 - Lamely sa vrátia do predchádzajúcej pozície v prípade 
požiadávky z centrálnej jednotky,použitím vypínača alebo jeď je 
dosiahnutá koncová hranica.
2 - LAmely sa vrátia do poslednej nastavenej pozície vo všetkých 
predchadzajćich prípadoch a v prípade prijatia „STOP“ povelu.

Predvolené nastavenie: 1
Veľkosť parametru: 1 byte

1 . Typ pripojen ho vypínača
Tieto nastavenia sú relevantné v prípade nastavenia parametru 10 
na hodnoty 0, 1 alebo 2.
0 - Tlačítko s viac pozíciami
1 - Vypínač
2 - Tlačítko s jednou pozíciou (pripojené na S1)

Predvolené nastavenie: 0
Veľkosť parametru: 1 byte

1 . V prípade nastavení parametru 1  na žal zie  1 alebo 2) 
tento parameter určuje  kedy je ovládač motorov zastavený 
po dosiahnutí limitnej pozície. 
V prípade pripojenia brány (3 a 4) tento parameter určuje, kedy sa 
brána prestane zatvárať, ak je prerušený kontakt pripojený na S2. 
V tomto prípade je parameter nastavený na na vypnutie ovládača 
motorov po 3 sekundách po dosiahnutí limitu a nemôže byť 
zmenený.
Hodnota 0 znamená, že ovládač motorov sa nezastaví 
automatický.

Dostupné nastavenia:  - 2   - 2  sek nd)
Predvolené nastavenie: 1  1s)
Veľkosť parametru: 1 byte

1 . Detekcia pohybu motora.
Hodnota napätia, ktorá má byť interpretovaná ako dosiahnutie 
limitnej pozície. Hodnota 0 znamená, že reagovanie na limitnú 
pozíciu nebude aktívne.

Dostupné nastavenia: 0 - 255 (1 - 255 W )
Predvolené nastavenie: 10W
Veľkosť parametru: 1 byte

22. Operačný čas motora
Časový horizont pre pokračovanie operácie motora. Hodnota 0 
znamená, že funkcia nie je aktívna.

Dostupné nastavenia:  - 3  s
Predvolené nastavenie: 2 s  min ty)
Veľkosť parametru: 2 byte

2 . Vyn tená kalibrácia ovládača motorov.
Zmenou nastavenia parametru z 0 na 1 sa začne kalibrácia 
ovládača motorov. Parameter je aktívny iba ak je pripojený motor 
s polohovaním (parameter 10 nastavený na 1,2 alebo 4)

1 - začni kalibračný proces
Predvolené nastavenie: 0
Veľkosť parametru: 1 byte

NASTAVENIE ALARMU:

3 . Reakcia na v eobecný alarm
0 - Bez reakcie
1 - Otvorenie
2 - Zatvorenie

Predvolené nastavenie: 2
Veľkosť parametru: 1 byte

31. Reakcia na alarm vytopenia
0 - Bez reakcie
1 - Otvorenie
2 - Zatvorenie

Predvolené nastavenie: 2
Veľkosť parametru: 1 byte

32. Reakcia na CO a CO2 alarm
0 - Bez reakcie
1 - Otvorenie
2 - Zatvorenie

Predvolené nastavenie: 2
Veľkosť parametru: 1 byte

33. Reakcia na teplotný alarm
0 - Bez reakcie
1 - Otvorenie
2 - Zatvorenie

Predvolené nastavenie: 2
Veľkosť parametru: 1 byte

3 . Správanie sa lamiel v s vislosti s alarmom
Pri použití žalúzií s lamelami určuje tento parameter, ako sa budú 
správať lamely v prípade detekcie alarmu. V akomkoľvek inom 
móde je tento parameter irelevantný.
0 - Bez zmeny pozície lamiel.
1 - Nastavenie lamiel na koncové pozície

Predvolené nastavenie: 1
Veľkosť parametru: 1 byte

NASTAVENIA REPORTOV SPOTREB :

. Reportovanie odberu energie
Zmeny v úrovni spotreby potrebné na zaslanie reportu do riadiacej 
jednotky. Tento parameter určuje potrebnú zmenu v spotrebe pre 
zaslanie reportu. Hodnota je vyjadrená v percentách v porovnaní 
s predchadzajúcou hodnotou. Nastavenie hodnoty 0 zruší reporty.

Dostupné nastavenia: 0 - 100 (1 - 100%)
Predvolené nastavenia: 10 (10%)
Veľkosť parametru: 1 byte

2. Pravideln  reportovanie
Parameter určuje čas medzi pravidelnými reportami spotreby. 
Nastavenie na hodnotu 0 zruší zasielanie reportov.

Dostupné nastavenia:  - 3  1 - 3  sek nd)
Predvolené nastavenia: 3  3  sek nd   min t)
Veľkosť parametru: 2 byte

3. Report na základe spotreby
Tento parameter určuje, aká zmena musí byť zaznamenaná pre 
zaslanie nového reportu. Nastavenie na hodnotu 0 zruší 
zasielanie reportov.

Dostupné nastavenia:  - 2  1 - 2  kWh)
Predvolené nastavenia: 1  .1 kWh)
Veľkosť parametru: 1 byte

. Meranie vlastnej spotreby
Ovládač motorov môže pripojiť informáciu o vlastnej spotrebe.
0 - Meranie vlastnej spotreby neaktívne.
1 - Meranie vlastnej spotreby aktívne. 

Predvolené nastavenia: 0
Veľkosť parametru: 1 byte

NASTAVENIA SC N A PRIRADENÍ:

. Aktivácia sc n  priradenií
Tento parameter určuje, či Ovládač motorov vysiela povel na 
aktiváciu scén alebo priradených zariadení.. 
0 - Aktivácia priradených zariadení
1 - Aktivácia scén

Predvolené nastavenia: 0
Veľkosť parametru: 1 byte

1. Záruka je poskytovaná spoločnosťou FIBARO GROUP Sp. Z o.o. 
(ďalej len ako “výrobca ) so sídlom v Poznani, ul. Lotnicza 1; 60-421 
Poznaň, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Poznaň, VIII 
ekonomické oddelenie obchodného registra, číslo 370151, NIP 
7811858097, REGON: 301595664
2. Výrobca je zodpovedný za výrobné chyby, ktoré majú za následok 
nefunkčnosť zariadení (materiálne alebo funkčné) po dobu 12 
mesiacov odo dňa nákupu. Predajca poskytuje záruku na 
následujúcich 12 mesiacov.
3. Počas tejto záručnej lehoty je výrobca povinný odstrániť 
akékoľvek závady, bezplatne, a to opravou alebo výmenou (podľa 
rozhodnutia výrobcu) chybného prvku zariadenia novým alebo 
repasovaným prvkom, ktorý je plne funkčný. Ak je oprava nemožná, 
výrobca si vyhradzuje právo výmeny za nové alebo repasované 
zariadenie, ktoré je bez defektov a jeho stav by nemal byť horší ako 
stav zariadenia, ktoré bolo od zákazníka prijaté na reklamáciu.
4. V špeciálnych prípadoch, keď zariadenie nemôže byť vymenené 
za zariadenie rovnakého typu (napríklad ak sa zariadenie už ďalej 
nepredáva) si výrobca vyhradzuje právo zámeny za iné zariadenie s 
rovnakými technickými parametrami. Táto aktivita znamená 
naplnenie povinnosti výrobcu. Výrobca neposkytuje finančnú 
náhradu za poškodené zariadenia.

XV. VŠEOBECN  ZÁRUČN  PODMIENK

5. Držiteľ záruky vybavuje prípadné poruchy zariadení cez záručný 
servis. Pamätajte: pred tým, ako požiadáte o vybavenie reklamácie, 
kontaktujte technickú podporu cez telefón alebo email. Viac ako 50% 
problémov je vyriešených na diaľku, čo ušetrí čas a náklady spojené 
so vzniknutým reklamačným procesom. Pokiaľ nie je vzdialená 
podpora úspešná, zákazník vyplní reklamačný dotazník (dostupný 
na www.homesystem.sk) za účelom získania autorizácie. Keď je 
požiadávka vyplnená správne, zákazník obdrží potvrdenie a môže 
reklamovaný výrobok zaslať na adresu nachádzajúcu sa v 
reklamačnom dotazníku.
6. Požiadávka na reklamáciu môže byť podaná taktiež telefonicky. V 
tomto prípade prosím verte na vedomie, že Váš rozhovor môže byť 
nahrávaný. Okamžite po zadaní požiadávky konzultant poskytne 
zákazníkovi potrebné informácie.  
7. V prípade zistených nedostatkov bude reprezentant spoločnosti 
HomeSystem kontaktovať zákazníka.
8. Závady odhalené počas záručnej lehoty by mali byť odstránené v 
priebehu 30 dní od doručenia zariadenia do servisného strediska. 
Záručná lehota na zariadenie sa predlžuje o čas, ktorý bolo 
zariadenie v SS.
9. Poškodené zariadenia je vhodné dodať v kopletnom balení, nie je 
to však podmienka.
10. Záručná lehota na všetky vymenené časti je rovnaká, ako 
záručná lehota na zariadenie. Záručná lehota na vymenené 
zariadenia ostáva nezmenená.
11. Náklady na doručenie zariadenia do SS znáša zákazník. V 
prípade neoprávneného nahlásenie reklamácie môžu byť 
zákazníkovy účtovane náklady spojené so spracovaním 
neoprávne-nej požiadávky na reklamáciu.
12. SS by nemalo prijať reklamáciu iba v prípadoch: 
-  zariadenie bolo nesprávne používané alebo nebol dodržaný návod
- zariadenie bolo prijaté poškodené počas doručenia (znaky 
poškodenia na balení)
- bolo určené, že poškodenie vzniklo iným spôsobom ako 
poškodením v dôsledku výrobnej závady.
- záručný list nie je platný alebo nie je potvrdenie o objednávke 
zariadenia.
13. Výrobca neberie zodpovednosť za škody na majetku vzniknuté 
poškodeným zariadením. Výrobca neberie zodpovednosť ani za 
nepriame, náhodné, špeciálne a konsekvenčné škody, alebo za 
akékoľvek škody vrátane ušlého zisku, úspor, dát a škôd tretím 
stranám a akýmkoľvek škodám a následkom na zdraví spojených s 
používaním týchto zariadení.
14. Záruka nepokrýva:
- mechanické poškodenia (pukliny, zlomeniny, fyzicke deformácie... 
spôsobené pádom zariadení, nevhodným používaním alebo 
nedodržiavaním manuálu)
- škody spôsobené vonkajšímy vplyvmi ako napríklad záplava, 
búrka, požiar, blesk, prírodné nešťastie, zemetrasenie, vojna, 
občianské nepokoje, krádež, poškodenie vodou, poškodenie 
zatekaním, vytečením batérie, poveternostnými podmienkami, 
slnečným svetlom, pieskom, vlhkosťou, vysokou alebo nízkou 
teplotou, vlhkosťou vzduchu.
- škody spôsobené nefunkčnosťou softvéru, útokom počítačového 
vírusu alebo nesprávnou aktualizáciou.
- škody spôsobené výpadkami elektrickej / telekomunikačnej siete, 
nesprávnym zapojením alebo pripojením nesprávnych zariadení.
- škody spôsobené používaním alebo skladovaním v extrémných 
podmienkách. 
- škody spôsobené používaním príslušenstvá iného, ako 
odporúčaného výrobcom.
- škody spôsobené nevhodným zapojením, ako aj škody spôsobené 
použítím nevhodných ističov.
- škody spôsobené zo strany zákazníka neumožnením opráv a 
servisu definovaného v užívateľskej príručke.
- škody spôsobené použitím nevhodných náhradných dielov alebo 
zásahom neautorizovanou osobou.
- škody spôsobené používaním chybného zariadenia
15. Záručné opravy nezah ňajú občasnú údržbu a kontrolu, čistenie, 
ladenie, kontrolu funkčnosti, opravy problemov s nesprávnými 
parametrami a iné činnosti, ktoré by mali byť prevádzané 
používateľom.  Záruka taktiež nezah ňa prirodzené opotrebenie 
zariadení a príslušenstva, nakľko tieto tipy zariadení majú svoju 
životnosť.
16. Pokiaľ závada nespadá pod záručné podmienky, výrobca si 
vyhradzuje právo na odstránenie závady, opravu zničenej alebo 
poškodenej časti alebo poskytnutie častí potrebnýc na opravu.
17. Tieto záručné podmienky nevylučujú, nelimitujú ani neodstráňujú 
práva zákazníka v súvislosti s obchodnými podmienkami platnými pri 
nákupe zariadenia.
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V prípade technických problémov alebo iných otázok v súvislosti s 
používaním produktov Fibaro navštívte


