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Styretabel

   -   +

Batteri Løs RTS 
modtager RTS-motor Løs RTS 

modtager RTS-motor

24 volt 230 volt

• Glystro RTS + rail

• Transformator Glystro

se side 55

se side 64se side 30se side 10

• Motor LW 25

• DC RTS Receiver

• Tilt WireFree RTS

• Cord Lift WireFree RTS

• Cord Lift WireFree RTS

• Batteripakke 12 volt

• Batteripakke 12 volt

• Batteripakke 12 volt

se side 12

se side 10

• Motor LW 25

• Motor LV 25

• Transformator 

   Power 2,5DC

• Integreret DC RTS receiver

se side 30

• Motor Sonesse 30 RTS

• Transformator 

   Power 2,5DC

se side 23 se side 66

• Modtager Centralis 
   indoor RTS Drape

• Motor LS 40

• Motor LW 25

• DC RTS Receiver

se side 30

• Roll-up

• Batteripakke 12 volt

se side 15 se side 30 se side 23 se side 64

• Motor LT 28 • Motor Sonesse 30 RTS • Motor Altus 40 RTS

• Motor Altus 40 RTS

• DC RTS Receiver
Rullegardiner

Plisséer

Persienner

Liftgardiner

Gardiner

• Transformator 

   Power 2,5DC

• Transformator 

   Power 2,5DC

• Transformator 

   Power 2,5DC
• Transformator 

   Power 2,5DC
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Stikordsregister

A Opmærksomhedspunkter RTS 7

Opmærksomhedspunkter Transformator 8

Altus 40 RTS Første kontrol 64
Justering og programmering 16
Tilpasning nederste grænsestilling 18
Tilpasning øverste grænsestilling 18
Mellemstilling 72
Tilføje en ekstra RTS-betjening 71
Fjerne en RTS-betjening 71
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 65
Sæt Altus RTS-motor i fabriksindstilling 65

B Batterimotor rullegardin Se Roll Up Wirefree RTS

Batterimotor liftgardin/plissé Se Cord Lift Wirefree RTS

Batterimotor persienne (kun vinkling) Se Tilt Wirefree RTS

C Centralis Indoor RTS Drape Tilslutning 66
Programmering første RTS-betjening 67
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 70
Tilbage til fabriksindstilling (reset) 70

Chronis Comfort RTS Montage 94
Generelt kontaktur Chronis Comfort RTS 103
Oversigt over indstillingerne 105
Indstilling af klokkeslæt 106
Indstilling af aktuel dato 106
Indstilling af OP-tiderne 107
Indstilling af NED-tiderne 111
Brug af lyssensor 115
Sikkerhedsfunktion / tilstedeværelsessimulering 117
TIL -og FRA-kobling af programmerede tider 117
Chronis Comfort RTS kombineret med 24V-modtageren, (integreret) 
DC RTS Receiver 118
Tidsstyring kombineret med mellemstillinger 119

Chronis Smart RTS Montage 94
Generelt kontaktur Chronis Smart RTS 95
Oversigt over indstillingerne 96
Indstilling af klokkeslæt 97
Indstilling af aktuel dato 97
Indstilling af OP-tid 98
Indstilling af NED-tid 98
Sikkerhedsfunktion / tilstedeværelsessimulering 101
TIL -og FRA-kobling af programmerede tider 101
Chronis Smart RTS kombineret med 24V-modtageren, (integreret) DC 
RTS Receiver

102

Side
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C Cord Lift Wirefree RTS Længdejustering af akslen 10
Montering af motor i adapter 10
Tilslutning af batteri på motor 11
Montage af motor i øverste kasse 11
Justering og programmering 16
Tilpasning nederste grænsestilling 18
Tilpasning øverste grænsestilling 18
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 21
Sæt Cord Lift Wirefree RTS i fabriksindstilling 22

D (integreret) DC RTS Receiver Montage modtager, DC RTS Receiver og Power 2,5 DC 30
Montage modtager, integreret DC RTS Receiver og Power 2,5 DC 33
Tilslutning af modtager, DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC og 
slutprodukt 31
Tilslutning af flere modtagere, DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC og 
flere slutprodukter 32
Tilslutning af modtager, integreret DC RTS Receiver, på Power 2,5 DC 
og slutprodukt 34
Tilslutning af flere modtagere, integreret DC RTS Receiver, på Power 
2,5 DC og flere slutprodukter 35
Programmering af første RTS-betjening via modtageren, (integreret) 
DC RTS Receiver 36
Programmering af første RTS-betjening via RTS-betjening 36
Indstilling af type solafskærmning, persienne- eller ullegardinmodus 37
Ændring af motorens omdrejningsretning 38
Indstilling af OP- og NED-køretid 39
Ny indstilling af mellemstilling i persiennemodus 42
Ny indstilling af mellemstilling i rullegardinmodus 43
Slet mellemstilling 44
Indstilling af vinklingshastighed persienne 45
Indstilling af "sol væk" stilling 46
Slet "sol væk" stilling 47
Indstilling af privatlivsfunktion 48
Indstilling af brugsretning af rullehjulbetjening, Telis 4 Modulis RTS 
eller Telis Soliris Modulis RTS

49

Indstilling af vinkling af lameller, kun i kombination med Telis 4 
Modulis RTS eller Telis Soliris Modulis RTS

50

Tilføje en ekstra RTS-betjening 51
Fjerne en RTS-betjening 51
Slet alle RTS-betjeninger fra modtagerens hukommelse 52
Sæt modtageren i fabriksindstilling / Reset 52
Afhjælpe funktionsfejl 53

E Eksterne modtagere 24 volt Se (integreret) DC RTS Receiver

Eksterne modtagere 230 volt Se Centralis Indoor RTS Drape

Side
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F Favoritstilling Se My-stilling

G Glystro 25 Montage af skinne og motor 55
Tilslutning 57
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 58
Sæt Glystro 25-motor i fabriksindstilling 58
My-(favorit eller mellem)stilling 61
Tilpasning af styretid Glystro 25 63

Glystro 50 Montage af skinne og motor 55
Tilslutning 57
Programmering og indlæring af Glystro 50 RTS 59
Ændring af motorens omdrejningsretning 59
Slet eller programmer en RTS-betjening 60
My-(favorit eller mellem)stilling 72
Slet endestillingerne 60

I Indbygget modtager Se (integreret) DC RTS Receiver

L LS 40 Tilslutning, se Centralis Indoor RTS Drape
Justering LS 40 68

LT 28 Tilslutning, se (integreret) DC RTS receiver
Justering LT 28 54

M My-stilling Glystro 25 61
(integreret) DC RTS Receiver, se DC RTS receiver
Glystro 50, Sonesse 30 RTS, Altus 40 RTS, Wirefree RTS (batteri) motor 72

P Programmeringsknap Programmeringsknappens placering på forskellige betjeninger 9

R Roll Up Wirefree RTS Opmærksomhedspunkter Roll Up wirefree batterimotor 15
Justering og programmering 16
Tilpasning nederste grænsestilling 18
Tilpasning øverste grænsestilling 18
Vinklingsfunktion på Silhouette/Shangri-La 20
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 21
Sæt Roll Up Wirefree RTS i fabriksindstilling 22

S Sonesse 30 RTS Tilslutning 23
Justering og programmering 16
Tilpasning nederste grænsestilling 18
Tilpasning øverste grænsestilling 18
Valg af type solafskærmning, rullegardin eller persiennemodus 24
Ændring af rullehjulets brugsretning 25
Indstilling af OP og NED hastighed 26
Indstilling af vinklingshastighed 27
Ændring af motorens omdrejningsretning bagefter 28
Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening 29
Sæt Sonesse 30 RTS-motor i fabriksindstilling 29

Side
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S Sunis Indoor Wirefree RTS Generelt 78
Bekræfte 79
Funktion 79
Tilkobling og programmering 80
Slet sensor 81
Indstilling af følsomhed (=tærskelværdi) 82
Demonstrationsstilling 83
Afhjælpe funktionsfejl 84

Sunis Sensor RTS Generelt 73
Programmer sensor på modtageren 74
Kontroller og opstilling 75
Forklaring på LED-lampernes signaler 77

T Thermosunis Indoor Wirefree RTS Generelt 85
Bekræfte 86
Funktion 87
Tilkobling og programmering 88
Slet sensor 89
Indstilling af følsomhed (=tærskelværdi) 90
Ændring af EU / US stilling (vinklingsmodus) 91
Demonstrationsstilling 92
Afhjælpe funktionsfejl 93

Kontaktur Se Chronis Smart RTS
Se Chronis Comfort RTS

Tilt Wirefree RTS Opmærksomhedspunkter batterimotor til vinkling 12
Længdejustering af akslen 13
Montering af motor i øverste kasse 13
Tilslutning af batteri på motor 14
Justering og programmering 16
Tilpasning nederste grænsestilling 18
Tilpasning øverste grænsestilling 18
Ændring af motorens omdrejningsretning bagefter 19

Transformator Opmærksomhedspunkter 8
Valgtabel 8

Mellemstilling Se My-stilling

Z Solsensor Se My-stilling
Se Sunis Sensor RTS
Se Sunis Indoor Wirefree RTS
Se Thermosunis Indoor Wirefree RTS

Side
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Opmærksomhedspunkter RTS

• Tilslut kun RTS-modtageren 24 volt DC, som du arbejder med, til spændingen (transformatoren).

• Tilslut kun RTS-motoren, som du arbejder med, til 230 V netspændingen eller batteriet.

• De øvrige RTS-modtagere / RTS-motorer må ikke være tilsluttet strømtilførslen.

•  Hold altid RTS-betjeningen så tæt på RTS-modtageren / RTS-motoren som muligt under 

programmeringen for en optimal signaloverførsel.

•  Anlæg den elektrotekniske installation således, at hver RTS-modtager / RTS-motor særskilt 

kan gøres spændingsfri.

• Mindsteafstanden mellem to RTS-modtagere skal være 30 cm.

• RTS-teknologi er udviklet til brug på det private og mindre erhvervsmæssige marked. 

• Ved brug af RTS-teknologi i projekter frarådes central styring.

•  Det tilrådes at forsyne hver RTS-modtager / RTS-motor med en egen RTS-betjening eller en egen 

kanal på RTS-fjernbetjeningerne med flere kanaler. 

Opmærksomhedspunkter RTS
RTS
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Opmærksomhedspunkter Transformator

• Det tilrådes udelukkende at bruge Somfy-transformatorer.

• I Installationsguiden vinduesdekoration findes der løsninger i kombination med transformatoren Power 

2,5 DC.

•  Power 2,5 DC giver en nominel strøm på 2,5 A. Her kan der normalt tilsluttes 4 motorer, se 

nedenstående tabel. 

• Hvis der bruges mere end 4 motorer, så er der behov for flere eller andre transformatorer. 

•  Angående løsninger der ikke er beskrevet i Installationsguiden vinduesdekoration kan du kontakte 

afdelingen Customer Support (023-55 44 900).

Valgtabel

Opmærksomhedspunkter

      Antal motorer per type transformator

LV25 B44 LV25 B64 LW25 B83 LT28 B73 LT28 H2 Sonesse 30 DC RTS/DCT

LW25 B44

1870031 Power 2,5DC 6 5 4 4 2 1

1870149 Power 1,5DC 3 3 2 3 0 1

1860093 Power 4,5DC 11 9 7 11 6 Kontakt somfy

1870036 Power 2,5DC RTS,  

trafo med ind- 

bygget modtager

6 5 4 4 2 Ikke muligt!

      Antal motorer per type modtager

1870135 DC RTS-modtager 2 2 2 2 1 Ikke muligt!

1870140 Integreret DC RTS-

modtager

2 2 2 2 1 Ikke muligt!

Ovenfornævnte modtagere og transformatorer skal bruges sammen,                         

med undtagelse af Power 2,5 DC RTS

Power 1,5 DC

Tr
an

sf
or

m
at

or
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Programmeringsknap

3VLITHIUM
RENATA

CR 2430

SW
ISS

MADE

3VLITHIUM
RENATA

CR 2430

GH     113

CE
N

TR
A

LI
S 

 R
TS

15
42

01
A

02

Trådløs vægkontakt  

firkantet

Situo RTS

Trådløs vægkontakt  

rektangulær

20-kanals fjernbetjening

Impresario Chronis RTS

Kontaktur med scenarioprogrammering

Chronis RTS

Kontaktur 2 modeller:  

Smart og Comfort

Programmeringsknap

Programmeringsknap

Programmeringsknap

Programmeringsknap

Programmeringsknap
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2 Montering af motor i adapter

1  Længdejustering af akslen

• Forskyd akslen hvis det er muligt

• Hvis det ikke er muligt, afkortes akslen

Påkrævet længde 152,4 mm til 254 mm 

øverste kasse set fra oven

Montage

• Klik motoradapteren fast på motoren

•  Tryk akseladapteren ind indtil drivstangens flanger 

klikker fast i akseladapteren

akseladapter

motoradapter
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3 Tilslut batteriholder på motor

Tilslutningspunkt connector batteriholder 

Tilslutningspunkt reset kabel

Antenneledning

Resetkabel

• Skub motoren i den øverste skinne til akslen klikker fast i akseladapteren

4 Monter motor i øverste kasse

• Anbring batteriholderen på indersiden ELLER ydersiden af den øverste kasse

• Sørg for, at tilslutningsledningerne ikke kan beskadiges

• Batteriet må ALDRIG frakobles under betjeningen!

Montage
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• Batterimotoren udelukkende til vinkling kan KUN bruges i en 50 mm øverste kasse

•  Motoren kan monteres på begge sider, alt efter hvor snorbetjeningen  

til OP og NED er placeret.

• Snorene til vinkling og vinklingsmekanismen SKAL være fjernet

•  Før montagen påbegyndes SKAL persiennerne sættes horisontalt, det er  

med henblik på motorens startpunkt. 

• Batteriet må ALDRIG frakobles under betjeningen!

Opmærksomhedspunkter batterimotor til udelukkende vinkling
Ti

lt 
W

ir
eF

re
e 

RT
S
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Bemærk: Gummiadapteren 
falder ind i den bukkede kant  

på den øverste kasse

2 Montering af motor i øverste kasse

1  Længdejustering af akslen

• Forskyd akslen hvis det er muligt

• Hvis det ikke er muligt, afkortes akslen

Påkrævet længde 90 mm  

set ovenfra 
øverste kasse persienne

Montage

Monter motor i gummiadapter

Motorens antenneside skal være på 
adaptersiden hvor der er en udsparing

Tilt W
ireFree RTS



Somfy installationsguide ti l  elektrisk vinduesdekoration14

© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

3 Tilslut batteriholder på motor

Tilslutningspunkt connector batteriholder 

4 Monter motor i øverste kasse

•  Anbring batteriholderen på indersiden ELLER  

ydersiden af den øverste kasse

• Sørg for, at tilslutningsledningerne ikke kan beskadiges

Montage
Ti

lt 
W

ir
eF

re
e 

RT
S



Somfy installationsguide ti l  elektrisk vinduesdekoration 15

© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

Opmærksomhedspunkter Rollup batterimotor

• Rullegardinet, med batterimotoren RTS, er allerede monteret.

• Batteriet er allerede monteret.

• Batterimotoren RTS og batteriet er indbyrdes tilsluttet.

• Tilslut kun batterimotoren RTS, som du arbejder med, til batteriet.

• De øvrige batterimotor(er) RTS må ikke tilsluttes indbyrdes.

• Batteriet må ALDRIG frakobles under betjeningen!

•  Det tilrådes at forsyne hver batterimotor RTS med et eget RTS-betjeningspunkt eller en egen kanal 

på fjernbetjeningerne med flere kanaler.

• Når der arbejdes med en fjernbetjening med flere kanaler, skal der først vælges korrekt kanal.

Tilslutningspunkt connector batteri

Motor set nedefra

Ledning

Connector

Batteri

Tilslutningsledning 
batteri

Ekstern antenne

Indikations-LED

Programmeringsknap,  
tillige knap til nødhåndbetjening

Roll Up W
ireFree RTS
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5 Justering af øverste endestilling

Samtidig Produkt nedad Stop på nedre punkt Juster ved behov

2 Kontrollér omdrejningsretningen

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og motoren
Kun 1 motor ad gangen til spændingen!

3 Ret omdrejningsretningen ved behov

Samtidig Kort bevægelse

ok  4 Ikke ok  3

Kort bevægelse  4

2 sek.

Hvis Sonesse 30 RTS-motoren ikke reagerer:

1  Vend motorledningerne i transformatoren om

2  Tryk OP og NED ind samtidig igen

3  Hvis der stadig ikke er nogen reaktion, gå til side 29

4 Sæt slutproduktet i den højeste øverste stilling

Justering og programmering af RTS-motorer
Al

tu
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© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

Programmering

6 Justering af nederste endestilling

8 Programmering af en RTS-betjening

7 Bekræft slutjusteringen

Samtidig Motoren stopper selv  ok

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

2 sek.

< 1 sek.

Altus 40, Sonesse 30 og W
irefree (batteri)
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Justering

2

1 Tilpasning øverste grænsestilling

Styr slutprodukt opad Samtidig Kort bevægelse 

Bekræft ny øvre stilling. Kort bevægelse  okVælg ny øvre endestilling

5 sek.

2 sek.

Justering

2

1 Tilpasning nederste grænsestilling

Styr slutprodukt til nederste endestilling Samtidig Kort bevægelse 

Vælg ny nedre endestilling Bekræft ny nedre stilling. Kort bevægelse  ok

5 sek.

2 sek.
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© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

1 Styr slutprodukt til en endestilling

2 Ændre omdrejningsretning

3 Bekræft omdrejningsretning

Ændre omdrejningsretning

Samtidig

Hold inde samtidig

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

eller

5 sek.

Tilt W
ireFree RTS
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© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
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Vinklingsfunktion på Silhouette/Shangri-La

1 Vinkling fra den nederste endestilling

2 Vinkling

Hold inde slutproduktet vinkler  slip på ønsket stilling 

Styr slutprodukt til nederste endestilling

Ny indstilling   gentag trin 1 og 2 

Bemærk

•  Produktet skal være justeret og programmeret  

før vinklingsfunktionen kan bruges.
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På Cord Lift Wirefree kan du udføre de 
samme handlinger med resetkablet

1 Indtrykning af programmeringsknappen på motorhovedet

LED blinker 1 gang
Programmeringsknappen   

holdes inde

Tryk 7 sek. på programmeringsknappen 
og hold den inde

LED lyser.
Bliv ved med at holde 

knappen inde

LED begynder nu at blinke. 
Programmeringsknappen 

kan nu slippes

Kort bevægelse

Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening

2 Tag en ny RTS-betjening

Kort bevægelse  okKort bevægelse  ok Bagside Telis RTS Hold inde samtidig indtil

Roll Up og Cord Lift W
irefree RTS
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© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

Tilbage til fabriksindstilling

1 Indtrykning af programmeringsknappen på motorhovedet

LED blinker 1 gang
Programmeringsknappen   

holdes inde

Tryk 12 sek. på programmeringsknappen 
Programmeringsknappen skal hele tiden 

holdes inde

LED lyser.
Programmeringsknappen   

holdes inde

LED begynder igen at blinke. 
Programmeringsknappen  

holdes inde

LED holder op med at blinke. 
Programmeringsknappen kan nu 

slippes

På Cord Lift Wirefree kan du udføre de 
samme handlinger med resetkablet

2 Motoren er nu i fabriksindstilling igen.
For at programmere motoren igen, startes på ny fra side 16
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Power 2,5 DC

A. Demonter dækslet på Power 2,5 DC.

B. Bor 2 huller i væggen iht. tegningen.

C. Skru Power 2,5 DC fast.

Montage

230V
N
L

24V

1 2

Transformator
Power 2,5 DC

2 x 1,5 mm2

2 
x 

0,
75

 m
m

2

+ = Mørkere ledning

- = Hvid ledning

Knap til  “nød” håndbetjening

Programmeringsknap

Sonesse 30 RTS 

Sonesse RTS

Sonesse 30 RTS
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Valg af type solafskærmning, rullegardin eller persiennemodus

Standard fabriksindstilling = rullegardinmodus

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

1 

2 Ændring af indstilling

Styr produktet halvvejs

Kort bevægelse  ok Kort bevægelse  okSamtidig samtidig

5 sek. 2 sek.

Produktet står nu i persiennemodus

Gentag ovenstående trin for at gå tilbage til rullegardinmodus.

So
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© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
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Det er kun muligt med en Telis Modulis RTS-betjening

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

Styr produktet halvvejs

5 sek. 5 sek.

3 Ændring af brugsretning

Brugsretningen er nu ændret

Gentag ovenstående trin for at tilbagestille brugsretningen.

Ændring af rullehjulets brugsretning

eller

2 

1 Bestem brugsretning af rullehjul mht. lameller

vindue Samtidig

Brugsretning rullehjul OK  Ikke behov for handling

Brugsretning rullehjul ikke OK  Gå til trin 2

Samtidig Kort bevægelse  ok Kort bevægelse  oksamtidig

Sonesse 30 RTS
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1 Sæt slutproduktet i den øverste endestilling

Hold inde samtidig

2 sek.

2 sek.

3 Øge, sænke hastighed

4 Bekræft hastighed

2 Aktivering af hastighedstilpasning

- Til rullegardin og persiennemodus

- Standard fabriksindstilling = 28 omdrejninger/minut

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

Indstilling af OP og NED hastighed

Per tryk på knappen NED  langsommere Per tryk på knappen OP  hurtigere

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

Produktet bevæger sig automatisk  

opad en nedad 

So
ne
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1 Sæt slutproduktet i den øverste endestilling

Hold inde samtidig

5 sek.

3 Øge, sænke vinklingshastighed

4 Bekræft vinklingshastighed

2 

- Kun muligt i persiennemodus

- Standard fabriksindstilling = 16 omdrejninger/minut

Kun til Sonesse 30 fra september 2009

Indstilling af vinklingshastighed

Per tryk på knappen NED  langsommere

Kort bevægelse  ok

2x Kort bevægelse  ok

Produktet bevæger sig automatisk  

opad en nedad 

Per tryk på knappen OP  hurtigere

Sonesse 30 RTS
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1        
Kun til Sonesse 30 fra september 2009

3 Bekræft omdrejningsretning

2 Ændre omdrejningsretning 

Ændre omdrejningsretning

Kort bevægelse  ok

Styr produktet halvvejs

Kort bevægelse  okSamtidig

5 sek.

2 sek.

Kontrollér om omdrejningsretningen er korrekt. 

Ikke OK  Gentag ovenstående trin.

So
ne
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2 Programmering ny RTS-betjening

1 Slet alle RTS-betjeninger

1 Indtrykning af programmeringsknappen på motorhovedet

Udskiftning af en mistet eller defekt RTS-betjening

Tilbage til fabriksindstilling

Kort bevægelse Kort bevægelse  okKort bevægelse

kort bevægelse

2x kort bevægelse  OK

Kort bevægelse  okSamtidig

Efter 7 sek. Efter 12 sek.

Tryk 12 sek. på programmeringsknappen
Programmeringsknappen skal hele tiden holdes inde

Tryk 7 sek. på programmeringsknappen på motorhovedet 
Programmeringsknappen skal hele tiden holdes inde

Fjernbetjening 
hold programmeringsknappen 

inde indtil

Sonesse 30 RTS / Tilt w
irefree RTS
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1 Montage DC RTS Receiver

A.  Vægmontage:

 Fjern dækslet ved at trykke på begge sider.

 Bor 2 huller iht. montagetegningen og  

 skru undersiden fast.

B.  Fastklæbning:

  Fjern klæbebåndets beskyttelsesfolie på undersiden af DC RTS Receiver 

og klæb den på  

den rene side af den øverste kasse.

A.

B.

2 Montage Power 2,5 DC

A. Demonter dækslet på Power 2,5 DC.

B. Bor 2 huller i væggen iht. tegningen.

C. Skru Power 2,5 DC fast.

Montage
DC

 R
TS

 R
ec

ei
ve

r
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3 Tilslutningsskema DC RTS Receiver
 i kombination med transformator Power 2,5 DC

Tilslutning af 1 RTS-modtager
DC RTS Receiver
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3 Tilslutningsskema flere DC RTS Receivers
 i kombination med transformator Power 2,5 DC

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

Tilslutning af flere modtagere

230V
N
L

24V

1 2

Transformator
Power 2,5 DC

2 x 1,5 mm2

24 V DC M
OT

OR

pr
og

r.

1
2

24 V DC M
OT

OR

pr
og

r.

1
2

24 V DC M
OT

OR

pr
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1
2

24 V DC M
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r.

1
2

DC
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2 Montage Power 2,5 DC

A. Demonter dækslet på Power 2,5 DC.

B. Bor 2 huller i væggen iht. tegningen.

C. Skru Power 2,5 DC fast.

Indbygget:

Den integrerede DC RTS receiver er allerede indbygget i den øverste kasse

   -   +

97 mm170 mm

50 mm
Prog. toets

24mm

Montage

1 Montage integreret DC RTS Receiver

Integreret DC RTS Receiver
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 i kombination med transformator Power 2,5 DC

230V
N
L

24V

1 2

Transformator
Power 2,5 DC

Ontvanger
Integrated DC RTS receiver

2 
x 

0,
75

 m
m

2

2 x 1,5 mm2

   -   +

Tilslutning af 1 RTS-modtager

Indbygget:

Den integrerede DC RTS Receiver er allerede 

anbragt i slutproduktet

   -   +

   -   +
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2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

2 x 0,75 mm2

230V
N
L

24V

1 2

Transformator
Power 2,5 DC

2 x 1,5 mm2

Ontvanger
Integrated DC RTS receiver

   -   +

Ontvanger
Integrated DC RTS receiver

   -   +

Ontvanger
Integrated DC RTS receiver

   -   +

Ontvanger
Integrated DC RTS receiver

   -   +

Tilslutning af flere RTS-modtagere

Indbygget:

Den integrerede DC RTS receiver er allerede indbygget i den øverste 

kasse

   -   +

   -   +

Integreret DC RTS Receiver
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2 Programmering første RTS-betjening

1 RTS-modtager i programmeringsmodus

Tryk 3 sek. på programmeringsknappen

Bagside Telis RTS

Bagside Telis RTS

< 1 sek.

< 1 sek.

Kort bevægelse

Kort bevægelse  ok

Når der arbejdes med 

Telis 4, skal der først 

vælges korrekt kanal

Når der arbejdes 

med Telis 4, skal der 

først vælges korrekt 

kanal

3 sek.

2 Programmering første RTS-betjening

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

Kort bevægelseSamtidig

Kort bevægelse  ok

Idriftsætning via DC RTS Receiver

Idriftsætning via RTS-betjening

   -   +

3 sek.

eller

eller

Kort bevægelse  ok

Hvis produktet ikke reagerer:

1. Vend 24 volt i modtageren om

2. Tryk OP og NED ind samtidig igen

3.  Hvis der stadig ikke er nogen reaktion, gå til 

side 52, tilbage til fabriksindstilling
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Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

Gentag trin 1 t/m 3 for at gå tilbage til persiennemodus

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

Ved bl.a. rullegardin, plissé og liftgardin skal nedenstående  
handlinger udføres.

2 Ændre modus

Samtidig

Samtidig

Kort bevægelse

2x Kort bevægelse

Hurtig kort bevægelse  Rullegardinmodus

Langsom kort bevægelse  Persiennemodus

Standard fabriksindstilling = Persiennemodus

3 Bekræft justeringen

5 sek.

5 sek.

2 sek.

Valg af type solafskærmning, persienne- eller rullegardinmodus
Integreret DC RTS Receiver
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2x Kort bevægelse

5 sek.

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

Ændring af motorens omdrejningsretning

2 Kontrollér omdrejningsretningen

3 Ret omdrejningsretningen ved behov

Samtidig Kort bevægelse

ok  4 Ikke ok  3

Kort bevægelse  2

2 sek.

5 sek.

4 Bekræft justeringen
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4 

1 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

Denne funktion er nødvendig til:

2 Sæt slutproduktet i den øverste endestilling

Kort bevægelse

Produkt nedad

• indstilling af MY-stilling (favoritstilling)

• brug af solsensor

Indstilling af OP- og NED-køretid

5 sek.

3 Indstilling af NED-køretid

Samtidig

Samtidig

Stop på nedre punkt

Hvis slutproduktet 

allerede er i nederste 

endestilling inden for 10 

sek.  gå til trin 4

Gå videre 

til trin 7

Hvis slutproduktet ikke 

er i nederste endestil-

ling inden for 10 sek.  

gå til trin 5

Integreret DC RTS Receiver
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Stop ved øverste punkt

Produkt opad Slip knappen i den øverste endestilling,
slutproduktet stopper af sig selv.

6 

7 Indstilling af OP-køretid

Produkt nedad Slip knappen i den nederste endestilling,
slutproduktet stopper af sig selv.

8 

Indstilling af OP- og NED-køretid

5 Indstilling af NED-køretid

Slutprodukt stadig ikke i nederste endestilling  gentag trin 5

Slutprodukt i nederste endestilling  slip knappen ellers fortsætter tidsmålingen!

9 

Tidsmålingen 

fortsætter 

(maks. 10 sek.)

Samtidig

Hold inde

Hold inde

Hvis slutproduktet al-

lerede er i  

øverste endestilling 

inden for 10 sek.  gå 

til trin 8

Gå videre 

til trin 11

Hvis slutproduktet  

ikke er i  

øverste endestilling inden 

for 10 sek.  gå til trin 9
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11 Ende indlæring af tider

10

12 Bekræft justering

Slutprodukt stadig ikke i øverste endestilling  gentag trin 9

Slutprodukt i øverste endestilling  slip knappen ellers fortsætter tidsmålingen!

Indstilling af OP- og NED-køretid

2x Kort bevægelse

5 sek.

Kort bevægelse  ok

2 sek.

Der er nu automatisk indstillet en  

MY-stilling (favoritstilling)

Integreret DC RTS Receiver
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Kort bevægelse  ok

Efter justering af OP- og NED-køretider, er MY-stillingen indstillet som 
følger:

• Helt nede

• Lameller cirka 45˚ ved 25 mm persienner

Ændring af MY-stilling (favoritstilling) i persiennemodus 

1 MY-stilling (favoritstilling) i persiennemodus

3 Indstilling af MY-stilling (favoritstilling)

2 Vælg ny MY-stilling (favoritstilling)

Styr slutprodukt opad Slutprodukt til mellemstillingMY-knap holdes inde

MY-knap holdes inde

5 sek.

5 sek.

eller

eller

eller
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Kort bevægelse  ok

Efter justering af OP- og NED-køretider, er MY-stillingen indstillet som 
følger:

• 3/4 nedad

Ændring af MY-stilling (favoritstilling) i rullegardinmodus

1 Ny justering af MY-stilling (favoritstilling)

2 Indstilling af MY-stilling (favoritstilling)

Styr slutprodukt til ny mellemstilling

MY-knap holdes inde

5 sek.

eller

Integreret DC RTS Receiver
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Kort bevægelse  ok

2 

MY-knap holdes inde

5 sek.

eller

eller

eller

eller

Sletning af MY-stilling (favoritstilling)

1

Styr slutprodukt til MY-stilling
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Vinklingshastighed persienner 24 volt med løs RTS-modtager

2 Aktiver vinklingsfunktion

1 Sæt persiennerne på 3/4 af højden

3 Indstil vinklingshastighed
Langsommere vinkling (anbefalet)

Styr persiennerne nedad Stop på 3/4 af højden

Tryk hele tiden kort  
på NED knappen

Persiennerne bevæger sig 
lang sommere op og ned

Tryk på knappen OP til slutproduktet automatisk  
bevæger sig opad og nedad

Persiennerne bevæger sig 
hurtigere op og ned

Samtidig 
fasthold

3 sek.

Hurtigere vinkling

Tryk hele tiden kort  
på OP knappen

4 Bekræft vinklingshastighed

Tryk ind til kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

5 sek.

til

Integreret DC RTS Receiver
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Ny indstilling af stillingen sol væk? Begynd forfra ved trin 1 

Kort bevægelse  ok

Stilling sol væk

• kan kun anvendes i forbindelse med den trådløse solsensor, Sunis Sensor RTS

• kan kun indstilles på persienner

• OP- og NED-køretid og MY-stilling skal være indstillet.

Indstilling af sol væk stilling

1 Indstilling af sol væk stilling

2 Indstilling af lamelstilling

MY-knap holdes inde

5 sek.

eller

eller

Samtidig slutprodukt til mellemstilling

3 Bekræft indstilling

Vindue

Eksempel:

Lameller på persienner 

horisontale

2 sek.
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Slet sol væk stilling

2

1 Styr produktet til stillingen sol væk

Samtidig slutprodukt til stilling sol væk

Samtidig Kort bevægelse  ok

Stillingen sol væk er nu slettet

Bemærk: Hvis MY-stillingen slettes,  

bliver stillingen sol væk også automatisk slettet.

5 sek.

2 sek.

Integreret DC RTS Receiver
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Kort bevægelse  ok

Privatlivsfunktion

• Denne funktion er tilkoblet som standard.

• I nederste endestilling frakobles solfunktionen.

• Kan kun anvendes i forbindelse med den trådløse solsensor, Sunis Sensor RTS.

Privatlivsfunktion

1 Indstilling af privatlivsfunktion

2 Indstilling af privatlivsfunktion

MY-knap holdes inde

Privatlivsfunktion frakoblet Privatlivsfunktion tilkoblet

5 sek.

eller

3 Til- eller frakobling af privatlivsfunktion

4 Bekræft indstilling

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok Kort bevægelse  ok

Samtidig 
fasthold

2 sek.
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4 Bekræft indstilling

2x kort bevægelse  ok

Kort bevægelse

Kort bevægelse

Ændring af rullehjulets brugsretning

• Det er kun muligt med en Telis Modulis RTS-betjening.

• Rullehjulets brugsretning afhænger ikke af motorens omdrejningsretning.

Ændring af rullehjulets brugsretning

1 Bestem brugsretning af rullehjul mht. lameller

3 Ændring af rullehjulets drejeretning

2 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

MY-knap holdes inde

Samtidig

Samtidig

5 sek.

5 sek.

2 sek.

Vindue

eller
Brugsretning rullehjul OK  Ikke behov for handling

Brugsretning rullehjul ikke OK  Gå til trin 2

Gentag denne handling for at 

ændre brugsretningen igen

Integreret DC RTS Receiver
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Indstilling af lamellernes drejning ved vinkling med rullehjul

• Det er kun muligt med en Telis Modulis RTS-betjening

•  Denne funktion sørger for størrelsen af drejningen, som lamellerne foretager under vinklin-

gen af lamellerne

Indstilling af lamellernes drejning

1 Indstilling af rullehjul

2 Justering af drejningens størrelse

3 Kontrol af drejningens størrelse

4 Bekræft indstilling

Kort bevægelse  okSamtidig

Mindre drejningStørre drejning

2 sek.

Kort bevægelse  okTryk ind

2 sek.

eller
Drejningens størrelse OK  Gå til trin 4

Drejningens størrelse ikke OK  Gentag trin 2

Hold MY-knappen trykket ind til kort bevægelse  ok
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2 Tag den nye RTS-betjening

1 Begynd med den allerede programmerede RTS-betjening

Bagside Telis RTS

Bagside Telis RTS

Bagside Telis RTS

Bagside Telis RTS

< 1 sek.

< 1 sek.

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  ok

2 Tag RTS-betjeningen som skal fjernes

1  Begynd med RTS-betjeningen som IKKE må fjernes

Tilføj RTS-betjening

Fjern RTS-betjening

Når der arbejdes 

med Telis 4, skal der 

først vælges korrekt 

kanal

Når der arbejdes 

med Telis 4, skal der 

først vælges korrekt 

kanal

Integreret DC RTS Receiver
Integreret DC RTS Receiver
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Alle betjeninger og sensorer er nu slettet

For at programmere en ny RTS-betjening,  

se “Idriftsætning via DC RTS Receiver”, side 36

1 

Tryk 7 sek. på programmeringsknappen

Tryk 12 sek. på programmeringsknappen

2x Kort bevægelse  ok

3x kort bevægelse  ok

7 sek.

12 sek.

Modtageren er igen i fabriksindstilling/reset

1  

Slet alle RTS-betjeninger og sensorer

Tilbagestil til fabriksindstilling/reset

   -   +

   -   +

7 sek.

12 sek.

eller

eller
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 Problem Årsag Løsning

Intet virker Forkert tilslutning Kontrollér ledningsføringen

Kontrollér motoren

Kontrollér strømtilførslen

Batteri tomt Kontrollér senderens batteri

Senderen virker ikke Kontrollér om senderen er korrekt  

programmeret

Kontrollér at antennen ikke er knækket

Ingen MY-stilling MY-stilling ikke indstillet Indstil MY-stilling (igen)

Ingen Op- eller Ned-køretid 

indstillet

Indstil Op- og Ned-køretid

En bestemt funktion 

virker ikke

Forkert modus valgt eller indstillet 

(persienne eller rullegardin)

Indstil korrekt modus  

(persienne eller rullegardin)

Betjenings- eller

funktionsfejl

Ukendt Tilbagestil til  

fabriksindstilling / reset

Problemløsning
Integreret DC RTS Receiver



Somfy installationsguide ti l  elektrisk vinduesdekoration54

© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

Justering af motor

2 Justering af nederste endestilling

1 Forberedelse

4 Test

3 Justering af øverste endestilling

Tryk begge justeringsstifter ind.

Tryk den sorte knap ‘ud’ Tryk den gule knap ‘ud’

Tryk den gule knap ‘ud’ Tryk den sorte knap ‘ud’

LT
28
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Bemærk: på modellen fra foråret 2009 med Glystro 25  

motor skal indstillingerne foretages som ved  

den (integrerede) DC RTS Receiver
115 mm

maximaal 600 mm

maximaal 600 mm

maximaal 600 mm

115 mm
                                 minimaal 40 mm
 (vanaf de muur tot hart schroefgat)

minimaal 40 mm
(vanaf de muur tot hart schroefgat)

2 Forslag til anbringelse af endehager

2 endehager på motorsiden  
ved enkeltlukkende gardin

4 endehager ved midterlukkende 
gardin, 2 på begge sider

1 Måling og afmærkning

Montage
Glystro 25 / 50
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3 Sæt skinnen i støtterne

Skru støtternes skruer fast for at sikre skinnen

4 Monter motoren på skinnen

Fastgørelse

Hold motoren fast mens lukkemekanismen lukkes

Åben lukkemekanismen Sæt motoren på skinnen

Åbning

Montage (fortsat)
Gl

ys
tr

o 
25

 / 
50
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5 Tilslut transformatoren til motoren og til strømtilførslen på 230 V

6  Den medfølgende RTS-betjening er allerede programmeret på Glystro 25 
motoren

Op

Stop

Ned

Tilslutning
Glystro 25 / 50
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1 Udskiftning af en mistet RTS-betjening
 eller hvis motoren er blevet tilbagestillet (reset)

Tryk programmeringsknappen  
KORTVARIGT ind

Enkeltlukning Midterlukning

Kort bevægelse

Kort bevægelse  ok

Enkeltlukning Midterlukning

Hold trykket ind i 10 sek.

2 Spændingsafbrydelse

1  Reset Glystro motor
Enkeltlukning Midterlukning Enkeltlukning Midterlukning

Kort bevægelse Kort bevægelse  ok

Efter 7 sek. igen  
en kort bevægelse

Afbryd spændingen  
i mindst 20 sekunder

10 sek.

Udskiftning af en RTS-betjening

Tilbage til fabriksindstilling

Programmeringsknap
trykkes KORT ind

< 1 sek.

Gl
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tr
o 
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2 

Tryk > 2 sek. på mode Tryk < 1 sek. på set

Tryk > 5 sek. på mode

LED-lampen lyser grønt Grøn LED-lampe blinker

Grøn LED-lampe slukker

stopper 

Motoren kender nu 
sine endestillinger

Bagside Telis RTS

< 1 sek.

Enkeltlukning Midterlukning

Kort bevægelse

Enkeltlukning Midterlukning

Kort bevægelse

Enkeltlukning Midterlukning

Motoren kører langsomt til enden 

Enkeltlukning Midterlukning

og kører selv tilbage igen

1  

5 sek.

1 Tilslut transformatoren til motoren og til strømtilførslen på 230 V

Programmering og indlæring af Glystro 50 RTS

Ændring af drejeretning

Glystro 50 RTS
Glystro 50 RTS
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1  

1

2

Slet eller programmer en RTS-sender

Slet endestillingerne

Tryk > 12 sek. på set

Tryk > 4 sek. på mode
(til LED-lampen lyser rødt)

LED-lampen lyser rødt

LED-lampen lyser grønt
og derefter rødt

Efter > 8 sek.

Efter > 12 sek.

Bagside Telis RTS

> 8 sek.

Enkeltlukning Midterlukning

Kort bevægelse

Enkeltlukning Midterlukning

Kort bevægelse

Gl
ys

tr
o 
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My-stilling Glystro 25

Kort bevægelse  ok

1 Indstilling af en mellemstilling, kun muligt med åbent gardin

Kort Gardinet åbner sig Ved åbent gardin,
kort STOP

Samtidig

Juster ved behovStop på ønsket stilling

Gardinet lukker, slip knapperne

5 sek.

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

Hold inde

2 Idriftsætning af mellemstilling, kun muligt med åbent gardin

Kort Gardinet åbner sig

Enkeltlukning Midterlukning

Kort Gardinet går til mellemstillingen

Enkeltlukning Midterlukning

Glystro 25
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My-stilling Glystro 25 (fortsat)

3 Sletning af mellemstilling, kun muligt med åbent gardin

Kort bevægelse  ok

Kort

Kort

Gardinet åbner sig

5 sek.

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

Gardinet går til mellemstillingen

Hold inde

Gl
ys

tr
o 

25
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Tilpasning af styretid Glystro 25

Kort bevægelse  ok

Hvis et gardin ikke åbner eller lukker fuldstændigt, er det muligt, at  
styretiden er indstillet til under 3 minutter.

Samtidig Gardinet lukker

5 sek.

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

Hold inde

Kort

Enkeltlukning Midterlukning

Gardinet stopper

Den maksimale styretid er nu indstillet igen. Den er 3 minutter.

2

1

Glystro 25
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1 Motor på netspænding

3 Programmering af RTS-betjening på motoren

2 Skab kontakt mellem RTS-betjening og modtageren

Kun 1 motor ad gangen til 
netspændingen (230 V) Kort bevægelse

Kort bevægelse

Bagside Telis RTS Kort bevægelse  ok

4   Kontrollér slutjusteringen
 Hvis ikke OK, gå til side 18

< 1 sek.

Første kontrol Altus 40 RTS motor

Hvis motoren ikke reagerer:

1  Motoren er endnu ikke justeret og programmeret: gå til side 16

2   Motoren er allerede programmeret med den medfølgende RTS-betjening: test ved at trykke knappen NED 

ind

3   Motoren er programmeret med en RTS-betjening, som ikke blev leveret med motoren: gå til 

    side 65 (tilbage til fabriksindstilling)

Hvis motoren bevæger sig kort 

frem og tilbage, er endejusterin-

gerne  

allerede indstillet. Gå videre ved 

punkt 2.

Al
tu

s 
40

 R
TS
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Tilbage til fabriksindstilling

2 Tag en ny RTS-betjening

1 Dobbelt spændingsafbrydelse

2 sek. UD 10 sek. IND 2 sek. UD IND 5 sek.

      Tryk ind, hold inde til bevægelse, slip derefter
Kort bevægelse  ok

5 sek.

eller

Bagside Telis RTS

Udskiftning af en defekt eller mistet RTS-betjening

2 Tag den allerede programmerede RTS-betjening

1 Dobbelt spændingsafbrydelse

Efter 5 sek. 
endnu en kort bevægelse

2 sek. UD 10 sek. IND 2 sek. UD IND 5 sek.

Kort bevægelse

5 sek.

eller

Tryk ind og hold inde i 10 sek.
Kort bevægelse  okBagside Telis RTS

Altus 40 RTS
Altus 40 RTS
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Tilslutning

N LN
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Toets voor 
noodhandbediening

Programmeertoets

LED

1 Åbn modtageren

2 Programmer RTS-betjening

Tryk 3 sek. på programmeringsknappen LED-lampe på modtageren 
lyser

Bagside Telis RTS LED-lampe på modtageren 
blinker

3 sek.

3 sek.

Kontrollér RTS-betjeningens virkning
Hvis drejeretningen er forkert:  

ombyt den brune og sorte motorledning på Centralis Indoor RTS Drape.

Tryk ind og hold inde i 3 sek.

Programmering af RTS-betjeningen på RTS-modtageren/motoren

Når der arbejdes med 

Telis 4, skal der først 

vælges korrekt kanal

Centralis Indoor RTS Drape / LS 40
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2 Justering af nederste endestilling: tre muligheder

1  Oprulningsrørets drejeretning bestemmer hvilken justeringsstift  
der skal bruges

4 Nederste stilling for lav

3 Nederste stilling for høj

Motoren stopper før nederste endestilling
 3

Motoren stopper på den korrekte endestilling
 5

Drej den relevante stift mod + ok  5

Drej den relevante stift mod - Tilbage til punkt 2

Motoren stopper ikke på den nederste endestilling
 4

5 Justering af øverste punkt: tre muligheder

Motoren stopper før øverste endestilling 

 6
Motoren stopper på den korrekte endestilling  

ok  8
Motoren stopper efter øverste endestilling

 7

4 sek. 4 sek. 4 sek.

4 sek. 4 sek. 4 sek.

Justering af motor
Ce
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6 Øverste stilling for lav

8 Test

7 Øverste stilling for høj

Drej den relevante stift mod + ok  8

Drej den relevante stift mod - Tilbage til punkt 5

4 sek. 4 sek.

Justering af motor
Centralis Indoor RTS Drape / LS 40
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Tilbage til fabriksindstilling

1 Åbn modtageren

2 Programmer RTS-betjening

Tryk 3 sek. på programmeringsknappen LED-lampe på modtageren 
lyser

LED-lampe på modtageren 
blinker

3 sek.

Tryk ind og hold inde i 3 sek.
Bagside Telis RTS

3 sek.

Toets voor 
noodhandbediening

Programmeertoets

LED

Hold inde LED-lampen blinker og stopper 
derefter med at blinke

10 sek.

Alle RTS-betjeninger er nu fjernet fra modtagerens hukommelse

Udskiftning af en RTS-betjening

Når der arbejdes med 

Telis 4, skal der først 

vælges korrekt kanal
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2 Tag derefter RTS-betjeningen som skal tilføjes

1 Begynd med den allerede programmerede RTS-betjening

Bagside Telis RTS

Kort bevægelse  ok

3 sek.

Kort bevægelse

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

eller

Kort bevægelse

Kort bevægelse  ok

eller

Tilføj RTS-betjening

Bagside Telis RTS

< 1 sek.

Når der arbejdes 

med Telis 4, skal der 

først vælges korrekt 

kanal

2 Tag nu RTS-betjeningen som skal fjernes

1 Begynd med RTS-betjeningen som IKKE må fjernes

Bagside Telis RTS

3 sek.

Kort bevægelse

Enkeltlukning Midterlukning

Enkeltlukning Midterlukning

eller

Kort bevægelse

eller

Fjern RTS-betjening

< 1 sek.

Når der arbejdes 

med Telis 4, skal der 

først vælges korrekt 

kanal

Kort bevægelse  ok Kort bevægelse  okBagside Telis RTS

RTS-betjening
RTS-betjening
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My-stilling RTS-motorer

2 Idriftsætning mellemstilling

1 Indstilling af en mellemstilling

3 Sletning af en mellemstilling

Styr slutprodukt til ønsket stilling Stop på ønsket stilling Bekræft mellemstilling. Kort bevægelse  ok

Kort

Styr slutprodukt til mellemstilling Kort bevægelse  ok

eller eller

ellereller

5 sek.

5 sek.
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Arbejde med Sunis Sensor RTS i kombination med Telis Soliris RTS
Sunis Sensor RTS

PROG

MODE

forside bagside

Indikations-LED
Programmeringsknap

Mode-knap
Potentiometer

solsensor

solfanger

Batteriet skal være opladet, før du kan 

arbejde med Sunis Sensor RTS.  

Læg derfor først Sunis Sensor RTS  

30 minutter (udendørs) i fuldt dagslys.

Udgangspunkter:

• Sunis Sensor RTS er opladet

• Tilslut kun motoren/modtageren, som du arbejder med, til spændingen 

• De øvrige motorer/modtagere må ikke tilsluttes spændingen

• Motoren/modtageren er allerede justeret

• Motoren/modtageren er allerede programmeret med Telis Soliris RTS

•  Slutproduktets korte bevægelse frem og tilbage er en bekræftelse på kommandoerne, som gives med 

betjeningen Telis Soliris RTS. Se derfor altid på slutproduktet! 

•  Potentiometeret står på + (sensoren må ikke måle lys, tildæk sensoren med en  

IKKE lysgennemtrængelig klud)

• Montagepladen er monteret på det korrekte sted

Læg Sunis Sensor RTS 
30 minutter (udendørs) i fuldt dagslys

Solbatteriet til Sunis  
Sensor RTS er opladet
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Kontrol af sol/vind-standen eller vindfunktionen
Su

ni
s 

Se
ns

or
 R

TS

1

Slip når den 
højre lampe lyser

Kun bevægelse hvis 
motoren/modtageren endnu 
ikke står i “sol og vind”

Tryk kort på valgknappen Venstre lampe lyser: 
til 1 

Højre lampe lyser: 
til 2 

Tryk knappen ind og hold den 
inde

2

Slip når den 
venstre lampe lyser

Kun bevægelse hvis 
motoren/modtageren endnu ikke 
står i “vind”

Slip når den 
højre lampe lyser

Tryk knappen ind og hold den 
inde

Tryk knappen ind og hold den 
inde

5 sek.

5 sek.

5 sek.

✸ ✸

✸

✸

✸

3

Tryk på programmer-knappen 
Telis Soliris RTS

PROG

MODE

Tryk på programmer-knappen 
på Sunis Sensor RTS.

Kort bevægelse  3

Kort bevægelse  ok

Kort bevægelse  3

Kort bevægelse  okKort bevægelse  ok

Se altid på slutproduktets bevægelse
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Sunis Sensor RTS

Sæt systemet I demo

PROG

MODE5 sek.

Slutproduktet bevæger sig kort OG LED-lampen blinker rødt eller grønt (30 
sek.)

Kontrollér om potentiometeret står mod + (højre) 

PROG

MODE

PROG

MODE

Tryk på Mode-knappen

Brug kun en passende 
skruetrækker!

Kontrollér om potentiometeret står mod - (venstre) 

PROG

MODE
Brug kun en passende 
skruetrækker!

Lad automaten få tilstrækkeligt “lys”
Tag den IKKE lysgennemtrængelige klud

efter ± 10 sek.

Fjern “solen”. Tildæk sensoren igen  
med den IKKE lysgennemtrængelige klud

efter ± 10 sek.

✸

Monter Sunis Sensor RTS på montagepladen

Kontroller og opstilling
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Tag Sunis Sensor RTS af montagepladen

5 sek.

Slutproduktet bevæger sig kort 

PROG

MODE

Tryk på Mode-knappen

PROG

MODE

✸

Juster nu Sunis Sensor RTS til de ønskede værdier, som er passende  

til typen af solafskærmning og de aktuelle forhold.

Ønsker du at indregulere endnu en motor med Sunis Sensor RTS, begynd da igen på side 74

Monter Sunis sensor RTS på montagepladen

Sæt systemet UD af demo

Kontroller og opstilling (fortsat)
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Sunis Sensor RTSkort

PROG

MODE

Tryk kort på MODE-knappen

Brugsstand

PROG

MODE

LED-lampen lyser grønt i 5 sek. 

Lysmængden er over 

den indstillede værdi. 

Det er tilstrækkeligt lys til 

en NED styring 

DEMO-stand

PROG

MODE

LED-lampen blinker grønt i 30 sek. 

Lysmængden er over den 

indstillede værdi. Det er 

tilstrækkeligt lys til en NED styring 

Brugsstand

PROG

MODE

LED-lampen lyser rødt i 5 sek.

Lysmængden er under den indstillede 

værdi. Det er utilstrækkeligt lys, der sker 

INGEN ned-styring.

DEMO-stand

PROG

MODE

LED-lampen blinker rødt i 30 sek.

Lysmængden er under den indstillede 

værdi. Det er utilstrækkeligt lys, der sker 

INGEN ned-styring.

✸

✸

✸

✸

Står Sunis Sensor RTS i demostand?

• Tryk kort på mode-knappen.

• Hvis LED-lampen blinker, så står Sunis Sensor RTS i demostand.

• Efter 5 minutter går Sunis Sensor RTS automatisk over i brugsstand, og altså ud af demostand.

Forklaring LED-signaler

✷

✷
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PROG

MODE

my

my

LED, temperatursensor

LED, solsensor

programmeringsknap

temperaturpotentiometer

solpotentiometer

Mode-knap

3-stillingskontakt*

Dæksel

Forside

Tænd/Sluk-kontakt

OFF

batteri, type CR 2430

Hvis batteriet er tomt, så lyser  
solsensor LED-lampen og temperatursensor LED-lampen  
orange samtidig.

(Bemærk: ved udskiftning af batteriet 
må der IKKE anvendes værktøj!)

Stand 1   En sensor til en rulleskodde

Stand 2  En sensor til flere solafskærmninger

Stand 3   En sensor til en indvendig solafskærmning

MODE

my

my

MODE

y

M

my

my

MODE

my

my

MODEMOD

my

my

MODE

my

my

MODEMODE

my

my

*Anvendelse

Set fra siden

my

øverste endepunkt

nederste endepunkt

sensorens stilling

favoritstilling ("my")

Thermosunis Indoor WireFree RTS
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Fastgørelse af sugekop

Skru sugekoppen fast på undersiden 
ved fastgørelse på vindueskarmen

Skru sugekoppen fast på bagsiden ved fastgørelse på 
vinduets inderside

MODE

my

my

MODE

y

M

my

my

MODE

my

my

MODEMOD

my

my

MODE

my

my

MODEMODE

my

my

En sensor til en rulleskodde

En sensor til flere solafskærmninger

En sensor til en indvendig solafskærmning

Sæt 3-stillingskontakten på stilling 1.
Fastgørelse under den ønskede skyggezone på rulleskodden.

Sæt 3-stillingskontakten på stilling 2.
Fastgørelse ved én rulleskodde,  
under favoritstillingen ‘my’.

Sæt 3-stillingskontakten på stilling 3.
Fastgørelse mellem vinduet og den indvendige 
solafskærmning, 
på indersiden.

Thermosunis skal altid 
fastgøres  

indendørs.  
 

Altså IKKE udendørs.

Anbring solsensoren  
så den er vender 

udendørs.  
 

Solsensor

Fastgørelse af Thermosunis Indoor WireFree RTS
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Therm
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Stand 3

Stand 2

Stand 1

BEMÆRK:

• Hvis temperaturen er lavere end den indstillede tærskelværdi, så er sol-funktionen FRA.

• Hvis temperaturen er højere end den indstillede tærskelværdi, så er sol-funktionen TIL.

• Hvis sensoren tildækkes, fordi solafskærmningen er lukket, så FRAKOBLER sensoren.

MODE

my

my

MODE

y

M

my

my

MODE

my

my

MODEMOD

my

my

MODE

my

my

MODEMODE

my

my

Ingen sol  

Hvis solintensiteten ikke overskrides 
i løbet af 30 minutter, så ÅBNER 
rulleskodden til det øverste endepunkt.

Ingen sol  

Hvis solintensiteten ikke overskrides 
i løbet af 30 minutter, så ÅBNER 
rulleskodderne til det øverste endepunkt.

Ingen sol  

Hvis solintensiteten ikke overskrides 
i løbet af 30 minutter, så ÅBNER 
solafskærmningen til favoritstillingen 
"my" 

Sol  

Hvis tærskelværdien for solintensitet 
overskrides i 5 minutter, så lukker rulleskodden 
forbi sensoren. Derefter åbnes det en smule, 
for at fristille sensoren. 

Sol  

Hvis tærskelværdien for solintensitet 
overskrides i 5 minutter, så lukker 
rulleskodderne ved favoritstillingen "my" 

Sol  

Hvis tærskelværdien for solintensitet 
overskrides i  
5 minutter, så lukker  
solafskærmningen ved det nederste 
endepunkt.

my

my

my

my

my

my

Idriftsætning af Thermosunis Indoor WireFree RTS
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Tryk kortvarigt ind

Sol- og temperaturfunktion er aktiv
Solsensor LED-lampe lyser i 5 sekunder

Solfunktion er aktiv
Solsensor LED-lampe lyser i 5 sek.

Kort bevægelse

Kort bevægelse

Sensoren er frakoblet,
forskyd tænd/sluk-kontakten

Tryk ind i 2 sekunder

2  Programmer sensoren

Tilkobling af sensoren

1  Sæt RTS-motoren/modtageren i programmeringsstillingen

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFFFFOFOOO

OFF

O
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  CLO

SE

PROG

MODE

my

my

Sensoren er nu aktiv

eller

Tilkobling og programmering af Thermosunis Indoor WireFree RTS
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Therm
osunis Indoor W

ireFree RTS

Tryk kortvarigt ind

Kort bevægelse

Kort bevægelse

Tryk ind i 2 sekunder

2  Slet sensoren

1  Sæt RTS-motoren/modtageren i programmeringsstillingen

OFF
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PROG
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my

my

Sensoren er nu slettet

Slet sensor
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2

Drej potentiometeret for solen eller 
temperaturen helt mod højre

Sol LED-lampen og temperatur LED-lampen  
lyser rødt

Drej potentiometeret for solen  
langsomt mod venstre...

...til sol LED-lampen  
lyser grønt

Drej potentiometeret for temperaturen  
langsomt mod venstre...

...til temperatur LED-lampen  
lyser grønt

Sol LED-lampen og temperatur LED-lampen  
lyser rødt
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PROG

MODE

OFF

PROG

MODE

OFF

PROG

MODE

OFF

PROG

MODE

OFF

PROG

MODE

OFF

PROG
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Tryk kortvarigt på Modeknappen
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• Lysfølsomhedens/temperaturens aktuelle værdi er indstillet som tærskelværdi  
(handling udføres ud fra tærskelværdi).

• LED-lamperne slukker, når potentiometrene ikke drejes i cirka 15 sekunder.

Indstilling af følsomhed (=tærskelværdi)
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2a   Fra US-stilling til EU-stilling

2b   Fra EU-stilling til US-stilling

...og tilkobl sensoren.
Sol LED-lampen lyser rødt

...og tilkobl sensoren.
Sol LED-lampen lyser grønt

Hold stadig Modeknappen  
inde

Hold stadig Modeknappen  
inde

Sol LED-lampen lyser grønt

Sol LED-lampen lyser rødt

Slip Modeknappen
Sensoren står nu i EU-stilling

Slip Modeknappen
Sensoren står nu i US-stilling

1

US-vinklingsmode er især egnet til indvendige persienner.

Fabriksindstillingen er
US-stilling

Tryk modeknappen ind...
HOLD DEN INDE

Tryk modeknappen ind...
HOLD DEN INDE

Sæt 3-stillingskontakten 
på stilling 2 eller 3
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Frakobl sensoren
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Ændring af EU / US stilling (vinklingsmodus)
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Tilkobling af demonstrationsstilling

Tilkobling af brugerstilling

Tryk på modeknappen  
i 2 sekunder

Tryk på modeknappen  
i 2 sekunder

Sol LED-lampen og temperatur 
LED-lampen blinker i 30 sekunder

Sol LED-lampen og temperatur 
LED-lampen lyser vedvarende
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• Demonstrationsstillingen kan bruges til at give en demonstration og til justering af tærsklen. 
Reaktionstiderne er kortere i demonstrationsstillingen.

• Hvis du ikke bruger sensoren i 3 minutter, går den automatisk tilbage i brugsstillingen

• Hvis potentiometeret for solen drejes helt mod venstre, både i demonstrationsstillingen og i 
brugsstillingen, simuleres solen. Solafskærmningen bevæger sig til det nederste endepunkt eller til 
‘my’-stillingen og stopper.

Demonstrationsstillingen er nu aktiv

Brugsstillingen er nu aktiv

Demonstrationsstilling
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 Funktionsfejl Årsag Løsning

Produktet reagerer ikke på solen og/eller 
temperaturen

Sensoren er frakoblet Tilkobl sensoren
se side 88

Sensoren er  
ikke programmeret

Programmer sensoren
se side 88

Tærskelværdierne er  
ikke korrekt indstillet

Korriger tærskelværdierne
se side 90

Batteriet er tomt Udskift batteriet
se side 85

Soldetektorens hus  
er snavset

Rens huset

Sensoren er ikke korrekt
placeret

Placer sensoren korrekt
se side 86

Produktet reagerer ikke korrekt Der skinner skarpt lys på 
sensoren

Frakobl lyskilden,  
vælg et andet sted

Produktet reagerer ikke på solen eller 
flytter sig kun i én retning

Ingen favoritstilling  
(‘my-stilling’) programmeret  
i motoren

Programmer først ‘my-
stillingen’ i den anvendte 
motor (evt. modtager) eller sæt 
sensoren i stilling 1

Afhjælpe funktionsfejl
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Frontplade

Trådløst kontaktur

Vægmontageplade

A B C

Chronis RTS (trådløst kontaktur)

Trådløst kontaktur

2x

A. Monter vægmontagepladen på det ønskede sted med de medfølgende skruer og pløkker.

 Sørg for at vægmontagepladens læbe sidder på undersiden.

B. Skyd det trådløse kontaktur ovenfra i vægpladen.

C. Sæt frontpladen på det trådløse kontaktur.

Programmeringsknap

Ch
ro

ni
s 

RT
S
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Forklaring af display og knappernes funktioner
Chronis Sm

art RTS

Ugedag
1 = mandag
2 = tirsdag
3 = onsdag
4 = torsdag
5 = fredag
6 = lørdag
7 = søndag

Programmeringsvalg
Standard ugeprogram
Mode hvor der for hver dag kan 
programmeres én tid til OP og én tid til 
NED.

SEC (Security) funktion
Funktion hvor dag- og uge programmering 
bruges, og som får de programmerede tider 
til at afvige med - 15 til + 15 min. for at  
simulere tilstedeværelse.

OP-toets

STOP/my-toets

NEER-toets

Display

Regelknop

DAG-toets

Mode-toets

Standardskærm Datoskærm

Måned

Dag i måneden

År

Minut

Ugedag

Kontakttid 
eller valgmode

Time

Retning af 
følgende opgave

s

       Virkning iht. cosmic funktion

       Virkning iht. indstillede tider



Somfy installationsguide ti l  elektrisk vinduesdekoration96

© Somfy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl som, trods al opmærksomhed, kan forekomme i installationsguiden. Somfy installationsguiden til elektrisk vinduesdekoration er udelukkende tiltænkt autoriserede Somfy-installatører. 
Alle rettigheder er forbeholdt Somfy. Ingen del af denne udgave må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres ved brug af optryk, fotokopi, mikrofilm, elektronisk eller på nogen anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Somfy.

Udgangspunkter
Ch
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s 
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Chronis Smart RTS (trådløst kontaktur)

•  Det trådløse kontaktur leveres med  

batterierne installeret.

•  Der er anbragt en isoleringsstrimmel mellem 

batteripolen og kontakten.

•  Denne strimmel skal fjernes for at anordningen  

kan bruges.

A. Fjern frontpladen og skyd det trådløse kontaktur opad, ud af vægpladen.

B. Fjern nu isoleringsstrimlen. Klokkeslættet vises på displayet.

Isoleringsstrimmel

    Side

1 Indstilling af klokkeslæt  97

2 Indstilling af aktuel dato  97

3 Indstilling af OP-tid  98

4 Indstilling af NED-tid  98

   Via Cosmic styring: 4.1 Indstilling forskydning Cosmic NED-tid 99

   Via tidsstyring: 4.2 Frakobling af Cosmic funktion  99

             4.3 Indstilling af NED-tid 100

             4.4 Tilkobling af Cosmic funktion 100

5 (in) aktivering af Sec. funktion  101

6 Til- og frakobling af programmerede OP- og NED-tider 101

8 Speciel indstilling for Chronis Smart RTS i.f.m. den løse RTS-modtager (24 volt) til indvendig 

solafskærmning  102

•  Motorerne er allerede justeret

•    Motorerne er allerede programmeret 

på kontakturet Chronis RTS Smart.
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Tryk kort på dagknappen

s

Startskærm Fasthold til CLOC 
vises

ss

Klokkeslættet 
blinker

Indstil 
klokkeslættet

Fasthold til  
startskærmen vises

s

Tryk kortvarigt ind

s

Startskærm Fasthold til CLOC 
vises

s
w

s

Tryk kortvarigt ind Dagen blinker Indstil dagen

s
w

s
w

s

Tryk kortvarigt ind Måneden blinker

s
w
s

w

Indstil måneden

s
w

Tryk kortvarigt ind Året blinker Indstil året

s
w

s
w

s
w

Fasthold til  
startskærmen vises

s
w

Indstillinger for Chronis Smart RTS
Chronis Sm

art RTS

2 Indstilling af aktuel dato

1 Indstilling af klokkeslæt
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Indstillinger for Chronis Smart RTS
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s 
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4 Indstilling af NED-tid

3 Indstilling af OP-tid

Tryk kortvarigt ind

s
w

Startskærm Fasthold til CLOC 
vises

s
w

s
w

Tryk kortvarigt ind

s

Tryk kortvarigt ind

s

Dagen og OP-tiden blinker

INGEN OP-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

Vælg en dag eller 
alle dage samtidig

Indstil tiden for OP

ss

Vælg en følgende dag med: 
Indstil tiden med:

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

s
w

Gentag dette for alle 
ønskede OP-tider

ss

• Uret står som standard på NED-tiden fra COSMIC funktionen

• COSMIC er NED-styring omkring tidspunktet for SOLNEDGANG

• Tidspunktet NED stemmer ikke altid overens med tidspunktet for den lokale solnedgang

• Tidspunktet NED kan justeres ved at “forskyde” de forprogrammerede tider.

• Forskydningen er maksimalt - 1 time 59 til + 1 time 59 minutter 

  Ønsker du NED-tiden tidligere:   forskyd tiden til –

       Ønsker du NED-tiden senere:   forskyd tiden til +

• Indstilling forskydning Cosmic NED-tid  se punkt 4.1

• Frakobling af COSMIC tid og erstatning med en NED-tid:            

  Frakobling af Cosmic funktion       se punkt 4.2

  Indstilling af NED-tid   se punkt 4.3
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Indstillinger for Chronis Smart RTS
Chronis Sm

art RTS

s
w s

w
s

w
s

s

s
w

s
w

s
w

s
w

w w

s
w s

w
s

w
s

s

s
w

s
w

w ww w

s
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4.2 Frakobling af COSMIC funktion

4.1 Indstilling forskydning Cosmic NED-tid

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Tiden for “forskydning” 
blinker

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Tiden for “forskydning” 
blinker

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Markering nedstyring 
på TID

Indstil forskydnings-tid Tryk kortvarigt ind
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4.3 Indstilling af NED-tid
Dette er kun muligt, hvis COSMIC funktionen er frakoblet, og NED-styringen er aktiv (4.2).

INGEN NED-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Vælg en dag eller 
alle dage samtidig

Tryk kortvarigt ind Dagen og NED-
tiden blinker

Indstil tiden for NED

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Gentag dette for alle 
ønskede NED-tider

Vælg en følgende dag med: 
Indstil tiden med:

ss

4.4 Tilkobling af COSMIC funktion

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Fasthold til 
startskærmen vises

Ændret til  
COSMIC funktion

COS funktionen blinker

Indstillinger for Chronis Smart RTS
Ch

ro
ni

s 
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ar
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RT
S
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6.1 Frakobling af de programmerede OP- og NED-tider

5.1 Aktivering af SEC funktionen

SECurity funktion 
aktiv

Startskærm Fasthold til SEC 
vises

Standardfunktion 
aktiv

Startskærm Fasthold til  
tid vises

Automatiske styringer 
frakoblet

Startskærm Fasthold til OFF 
vises

Startskærm Fasthold til tid 
vises

5.2 Frakobling af SEC funktionen

6.2 Tilkobling af de programmerede OP- og NED-tider

Automatiske styringer 
tilkoblet

Indstillinger for Chronis Smart RTS
Chronis Sm

art RTS
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8  Specielle indstillinger til brug i.f.m. den løse RTS modtager 
(integrerede) DC RTS Receiver

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Tryk kortvarigt ind

Vælg vbUS mode

Der bruges som standard “rS”virkning: denne mode er især egnet til rulleskodder.

Mode vbUS (US ergonomi) er især egnet til (indvendige og udvendige) persienner.

Indstillinger UDELUKKENDE for Chronis Smart RTS
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OP-toets

STOP/my-toets

NEER-toets

Display

Regelknop

DAG-toets

Mode-toets

Aansluitpunt licht sensor

s

Chronis Com
fort RTS

Forklaring af display og knappernes funktioner

Programmeringsvalg

Mode hvor der for hver  
dag kan programmeres to tider  
for OP og to tider for  
NED. 

SEC (Security) funktion
Funktion hvor dag- og uge programmering 
bruges, og som får de programmerede tider til 
at afvige med - 15 til + 15 min. for at simulere 
tilstedeværelse.

Standardskærm Datoskærm

Måned

Dag i måneden

År

Minut

Ugedag

Kontakttid 
eller valgmode

Time

Retning af 
følgende opgave

       Virkning iht. cosmic funktion

       Virkning iht. indstillede tider

Ugedag
1 = mandag
2 = tirsdag
3 = onsdag

4 = torsdag
5 = fredag

6 = lørdag
7 = søndag

Udgangspunkter:

• Motorerne er allerede justeret.

• Motorerne er også tilsluttet/programmeret på kontakturet Chronis Comfort.

• Indstillingstider for OP og NED.

Chronis Comfort RTS
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Udgangspunkter
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Chronis Comfort RTS (trådløst kontaktur)

•  Det trådløse kontaktur leveres med  

batterierne installeret.

•   Der er anbragt en isoleringsstrimmel mellem 

batteripolen og kontakten.

•  Denne strimmel skal fjernes for at anordningen  

kan bruges.

A. Fjern frontpladen og skyd det trådløse kontaktur opad, ud af vægmontagepladen.

B. Fjern nu isoleringsstrimlen. Klokkeslættet vises på displayet.

Isoleringsstrimmel

• Motorerne er allerede justeret

•  Motorerne er allerede programmeret 

på kontakturet Chronis Comfort RTS.
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Chronis Com
fort RTS

  Side

1 Indstilling af klokkeslæt 106

2 Indstilling af aktuel dato  106

3 Indstilling af OP-tid 107

 3.1 Indstilling 1. OP-tid 108

 3.2 Indstilling 2. OP-tid 108

 3.3 Tilkobling af Cosmic OP-funktion 109

 3.4  Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic OP-tid 109

 3.5 Frakobling af Cosmic OP-funktion 110

4  Indstilling af NED-tider 111

 4.1 Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic NED-tid 112

 4.2 Frakobling af Cosmic NED-funktion 112

 4.3 Indstilling af den 1. NED-tid på fast tid 113

 4.4  Indstilling af den anden NED-tid på fast tid 114

 4.5 Tilkobling af Cosmic NED-funktion 114

5  Lyssensor 115

 5.1 Tilkobling af lyssensor 115

 5.2 Frakobling af lyssensor 116

6.1  Aktivering af Security funktionen 117

6.2 Frakobling af Security funktionen 117

7.1   Frakobling af de programmerede OP- og NED-tider 117

7.2   Tilkobling af de programmerede OP- og NED-tider 117

8  Specielle indstillinger for Chronis Comfort RTS i.f.m.  

den løse modtager (24 volt) til indvendig solafskærmning  118

9  Tidsstyring kombineret med mellemstillinger  119

9.1  Tidsstyring til Mellemstillingen kombineret med OP-tiden, NED-tiden  

og “lyskommandoen” 120

Chronis Comfort RTS
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2 Indstilling af aktuel dato

1 Indstilling af klokkeslæt

Tryk kort på dagknappenStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Klokkeslættet 
blinker

Indstil 
klokkeslættet

Fasthold til  
startskærmen vises

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Dagen blinker Indstil dagen

Tryk kortvarigt ind Måneden blinker Indstil måneden Tryk kortvarigt ind Året blinker Indstil året

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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Chronis Com
fort RTS

3 Indstilling af OP-tid

Standardstyringen for OP er via tidsfunktionen. 

Du kan højst indføre 2 tidspunkter for OP-styringen

1. OP-tid er et fast tidspunkt og kan ændres i en Cosmic funktion

2. OP-tid er altid en styring på et fast tidspunkt (denne er som standard frakoblet)
 

• Cosmic OP-funktionen er en OP-styring omkring tidspunktet for solopgang. 

•   Tidspunktet for OP stemmer ikke altid overens med tidspunktet for den lokale solopgang.

• Tidspunktet OP kan justeres ved at “forskyde” de forprogrammerede tider. 

• Forskydningen er maksimalt - 1 time 59 til + 1 time 59 minutter

 - Ønsker du OP-tiden tidligere: forskyd tiden til –

 - Ønsker du OP-tiden senere: forskyd tiden til +

•  Du kan indstille en blokeringstid ved brug af Cosmic funktionen. Hvis du f.eks. indstiller 

blokeringstiden til kl. 6.30, så gives der ingen OP-styring før kl. 6.30. 

Hvis Cosmic OP-styringen er EFTER den indstillede blokeringstid, så udføres Cosmic OP-tiden.  

Hvis Cosmic OP-styringen er FØR den indstillede blokeringstid, så udføres blokeringstiden. 

•   Du kan indføre en blokeringstid mellem kl. 5.00 og 9.00. 

•   Der er som standard ikke indført nogen blokeringstid.
 

Indstilling af den 1. OP-tid 3.1

Indstilling af den 2. OP-tid 3.2 

Tilkobling af Cosmic OP-funktion (1. OP-tid) 3.3

Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic OP-tid 3.4

Frakobling af Cosmic OP-funktion (1. OP-tid) 3.5

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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3.1  Indstilling af den første OP-tid på fast tid

3.2 Indstilling af den anden OP-tid på fast tid

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Startskærm

Startskærm

Fasthold til CLOC 
vises

Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Time blinker

Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

INGEN OP-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

INGEN OP-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

Dagene og OP-
tiden blinker

Vælg en dag eller 
alle dage samtidig

Indstil tiden for OPDagene og OP-
tiden blinker

Vælg en dag eller 
alle dage samtidig

Indstil tiden for OP Vælg en følgende dag med: 
Indstil tiden med:

Vælg en følgende dag med: 
Indstil tiden med:

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Gentag dette for alle 
ønskede OP-tider

Gentag dette for alle 
ønskede OP-tider

s

s

s

s
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3.3 Tilkobling af COSMIC OP-funktion

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

Time blinker

Vælg COSMIC funktion, 
tryk kortvarigt ind

Tiden for forskydning blinker Indstil forskydningen 
                  med:

Indstil blokeringstiden
               med:

Tryk kortvarigt indTryk kortvarigt ind OFF blinker,blokerings-
tiden er frakoblet

s

s

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Fasthold til startskærmen 
vises

Indstillingerne er nu gemt

3.4  Tilkobling af forskydning og blokeringstid COSMIC OP 
Dette er kun muligt, hvis funktionen COSMIC OP er tilkoblet (3.3)

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

COS blinker

Tryk kortvarigt ind

Ønsker du ikke  
at indtaste blokeringstid, 

gå videre ved den
sidste illustration.

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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3.5 Frakobling af COSMIC OP-funktion

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

COS blinker

Tryk kortvarigt ind Time blinker

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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4 Indstilling af NED-tid

Standardstyringen for NED er via COSMIC funktionen. 

Du kan højst indføre 2 tidspunkter for NED-styringen

1. NED-tid er en styring via COSMIC funktionen og kan ændres til et fast tidspunkt

2. NED-tid er altid en styring på et fast tidspunkt (denne er som standard frakoblet)
 

• Cosmic NED-funktionen er en NED-styring omkring tidspunktet for solnedgang. 

•   Tidspunktet for NED stemmer ikke altid overens med tidspunktet for den lokale solnedgang.

•   Tidspunktet NED kan justeres ved at “forskyde” de forprogrammerede tider. 

• Forskydningen er maksimalt - 1 time 59 til + 1 time 59 minutter

 - Ønsker du NED-tiden tidligere: forskyd tiden til –

 - Ønsker du NED-tiden senere: forskyd tiden til +

•  Du kan indstille en blokeringstid ved brug af Cosmic funktionen. Hvis du f.eks. indstiller 

blokeringstiden til kl. 21.00, så gives der en NED-styring kl. 21.00. 

Hvis Cosmic NED-styringen er FØR den indstillede blokeringstid, så udføres Cosmic NED-tiden.  

Hvis Cosmic NED-styringen er EFTER den indstillede blokeringstid, så udføres blokeringstiden. 

•   Du kan indføre en blokeringstid mellem kl. 18.00 og 22.00. 

• Der er som standard ikke indført nogen blokeringstid.
 

Indstilling forskydning og blokeringstid Cosmic NED-tid 4.1

Frakobling af Cosmic NED-funktion (1. NED-tid) 4.2 

Indstilling af den 1. NED-tid 4.3

Indstilling af den 2. NED-tid 4.4 

Tilkobling af Cosmic NED-funktion (1. NED-tid) 4.5

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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4.1 Indstilling forskydning og blokeringstid COSMIC NED-tid

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

COS blinker Tryk kortvarigt ind

Fasthold til startskærmen 
vises

Indstillingerne er nu gemt

Tidsforskydning
blinker

Indstil forskydningen 
                  med:

Indstil blokeringstiden 
               med:

OFF blinker, blokerings-
tiden er frakoblet

Tryk kortvarigt ind

s

s

Ønsker du ikke  
at indtaste blokeringstid, 

gå videre ved den
sidste illustration.

Fasthold til startskærmen 
vises

Indstillingerne er nu gemt

4.2 Frakobling af COSMIC NED-funktion

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

COS blinker Tryk kortvarigt 
ind

Time blinker

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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4.3  Indstilling af den 1. NED-tid på fast tidspunkt 
Dette er kun muligt, hvis COSMIC NED-funktionen er frakoblet (4.2)

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

INGEN NED-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

Tryk kortvarigt ind Dagene og  
NED-tiden blinker

TIME blinker Tryk kortvarigt ind

Vælg en dag eller 
alle dage samtidig

Indstil tiden for 
NED

Vælg en følgende dag med: 
Indstil tiden med:

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Gentag dette for alle 
ønskede NED-tider

ss

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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4.4 Indstilling af den anden NED-tid på fast tid

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

INGEN NED-tid ønsket på en bestemt dag: vælg da OFF-tiden, den kommer efter 23:59

Tryk kortvarigt ind Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

Dagene og  
NED-tiden blinker

Vælg en dag eller 
alle dage samtidig

Indstil tiden for 
NED

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Gentag dette for alle 
ønskede NED-tider

Vælg en følgende dag 
med: 

s

Indstil tiden  
med: 

s

4.5 Tilkobling af COSMIC NED-funktion (for den 1. NED-tid)

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

COS blinker Fasthold til 
startskærmen vises

Indstillingerne er nu 
gemt

Tryk kortvarigt ind

Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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7.1 Frakobling af de programmerede OP- og NED-tider

6.1 Aktivering af SECURITY funktionen

SECurity funktion 
aktiv

Startskærm Fasthold til SEC 
vises

Standardfunktion 
aktiv

Startskærm Fasthold til  
tid vises

Automatiske styringer 
frakoblet

Startskærm Fasthold til OFF 
vises

Startskærm Fasthold til tid 
vises

6.2 Frakobling af SECURITY funktionen

7.2 Tilkobling af de programmerede OP- og NED-tider

Automatiske styringer 
tilkoblet

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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8     Specielle indstillinger til brug i.f.m. den løse  
RTS modtager (integrerede) DC RTS Receiver

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Vælg vbUS eller vbEU mode

Tryk kortvarigt ind Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

r5 blinker Tryk kortvarigt ind

Der bruges som standard “rS”virkning: denne mode er især egnet til rulleskodder.

Mode vbUS (US ergonomi) er især egnet til (indvendige og udvendige) persienner.

Indstillinger UDELUKKENDE for Chronis Comfort RTS
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9  Tidsstyring for Mellemstillingen (MY-stilling)

Det er muligt, via Chronis Comfort RTS, at styre et produkt på en tidsstyring til den indstillede 

mellemstilling. 

For Chronis Comfort RTS gælder:

•  Antallet af mellemstillinger bestemmes af modtageren, som du har tilpasset.  

(f.eks. Oximo RTS motor eller (integreret) DC RTS Receiver)

Der kan gives en styring til mellemstillingen i kombination med følgende tidspunkter

• 1e OP-tid med et fast tidspunkt eller 1. OP-tid med COSMIC funktionen

• 2. OP-tid med et fast tidspunkt

• 1. NED-tid med COSMIC funktionen eller 1. NED-tid med et fast tidspunkt

• 2. NED-tid med et fast tidspunkt

• Styring til mellemstillingen via en “lyskommando” er også muligt

Tidsstyring til Mellemstilling, via en OP-tid, er IKKE aktiv

Tidsstyring til Mellemstilling, via en NED-tid, er AKTIV

Tidsstyring til Mellemstilling, via en lysstyring, er aktiv

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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9.1  Tidsstyring til Mellemstillingen kombineret med OP-
tiden, NED-tiden og “lyskommandoen”

Tryk kortvarigt indStartskærm Fasthold til CLOC 
vises

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Tryk kortvarigt ind Bemærk: brug 
DAG-knappen

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

UP blinker

Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for 
den første OP-styring 

Tryk kort på

Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for 
den anden OP-styring 
 

Tryk kort på

Vil du GERNE bruge tidspunktet for den 
første OP-styring  

Tryk kort på

Vil du GERNE bruge tidspunktet for den 
anden OP-styring 

Tryk kort på

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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Fasthold til startskærmen vises
Indstillingerne er nu gemt

Tryk kortvarigt ind

Tryk kortvarigt ind

IP er tilkoblet.
Nederst til venstre ser du 

antallet af indstillede “My-
stillinger”

Tryk kortvarigt ind

Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for den 
første NED-styring 

Tryk kort på

Vil du GERNE bruge tidspunktet for den 
første NED-styring 

Tryk kort på

Ønsker du IKKE at bruge muligheden for 
en styring fra lys 

Tryk kort på

Vil du GERNE bruge muligheden for en 
styring fra lys 

Tryk kort på

Ønsker du IKKE at bruge tidspunktet for 
den anden NED-styring 

Tryk kort på

Vil du GERNE bruge tidspunktet for den 
anden NED-styring 

Tryk kort på

Indstillinger for Chronis Comfort RTS
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