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NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ  

 

Řídící jednotka bazénového zakrytí  
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(Verze 1/2017) 

1. Bezpečnostní pokyny 
Instalaci a servis zařízení je oprávněna provádět pouze poučená osoba, instalace musí být provedena 

v souladu se zákonnými normami. Před instalací a provozem zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. 

Při provozu zařízení musí být po celou dobu pohybu lamel až do jejich úplného zastavení přítomna 

zodpovědná dospělá osoba. 

Bazénové lamelové zakrytí zvyšuje bezpečnost bazénu, ale v žádném případě nenahrazuje dohled 

zodpovědné dospělé osoby! 

 

2. Technické parametry  
 

Firma Předmět Funkce Certifikace CE 

Siemens LOGO! 8M24CE Hardware, software Ano 

JK-Eltra s.r.o. 241224 TI Trafo 230/24-10 A Ano 

Gewiss GW44209 IP skříň, plast Ano 

A Aurel RX-4MHCS Dálkové ovládání Ano 

Finder 46.61.9.024.0040 Spínací relé 16 A Ano 

Napěťová soustava: TN-S 230 VAC / 50 Hz 

Vstupy externích tlačítek: kontaktní, rozhodovací proud 1,2-1,8 mA 

Detekce napájecího proudu čidla: rozhodovací úroveň cca 1 mA 

 

Řídící jednotka je vybavena dvojicí pojistek (tavné skleněné pojistky). 
Primární je umístěna nad spínacím klíčkem a její standardní hodnota je 1,25 
A. Sekundární pojistka je umístěna vpravo od jednotky LOGO! A její hodnota 
je závislá na typu použitého motoru.  

Pokud si nejste jisti typem použité pojistky, informujte se u dodavatele. 

 

3. Schéma zapojení 
Viz příloha č. 1 

 

4. Ovládání zařízení 
 

Po připojení napájecího napětí proběhne inicializace jednotky LOGO. Následně přechází 

zařízení do normálního provozu. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neovládejte roletu bez možnosti přímého dozoru nad hladinou bazénu. Při pohybu 

rolety na ni musíte vidět, jinak hrozí újma na zdraví nebo poškození zařízení anebo jeho součástí. Platí 

pro celou dobu pohybu rolety až do jejího úplného zastavení. 
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4.1. Normální provoz 
 

Po připojení napájecího napětí a inicializaci přechází zařízení do normálního provozu (obrazovka polohy 

rolety). Zde můžete šipkou nahoru měnit obrazovky (Poloha rolety / Datum, čas a verze programu LUMA 

/ Datum a čas) 
 

 
V obrazovce Poloha rolety můžete ovládat pohyb přímo tlačítky na jednotce LOGO: 

 Tlačítka ESC+Šipka nahoru  – OTEVÍRANÍ 

 Tlačítka ESC+Šipka doleva   – STOP 

 Tlačítka ESC+Šipka dolů – ZAVÍRÁNÍ 

Ve spodní části zobrazený obdélník zobrazuje aktuální polohu rolety (prázdný = zavřená hladina, plný = 

otevřená hladina) včetně zobrazení aktuálního pohybu a přibližné polohy rolety při chodu motoru. 

 

Z obrazovky Datum a čas můžete tlačítkem ESC přejít na Menu systému, pro běžného uživatele je tato 

část nepotřebná. 

Pro běžné nastavení využíváme Menu systému pouze pro nastavení data a času. Postup: 

Setup ---> Clock ---> Set Clock.  

Nastavení data a času je pomocí šipek (doleva/doprava pro posun na místo, které chcete upravovat, 

nahoru/dolů pro změnu hodnoty vybraného pole + potvrzení). 

 

4.2. Učení klíčenek 

Při běžné dodávce zařízení je již dodaná klíčenka - dálkový ovladač - naučena v paměti a není nutno ji 
přihlásit znovu. Následující body jsou podstatné pro dodávku nové nebo druhé a další klíčenky, případně 
po nechtěném vynulování paměti klíčenek. 

  4.2.1 Vynulování paměti 

Stiskněte spínač S1 přijímače klíčenek na tištěném panelu a držte jej, až začne dioda 

LED1 blikat. 

Uvolněte S1, stiskněte znovu a držte cca 5 sek. dokud dioda LED1 nezhasne. 

Po uvolnění S1 dioda LED1 pětkrát zabliká. Paměť je vynulovaná. 

  4.2.2 Učící procedura 

Stiskněte spínač S1 přijímače klíčenek na tištěném panelu a držte jej, až začne dioda 

LED1 blikat. 

Stiskem kteréhokoliv tlačítka na vysílači /klíčence/ inicializujete automatickou učící 

smyčku, při které dioda LED1 rychle bliká /cca 10 sek./. Takto lze připojit až deset 

klíčenek   
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4.3. Učení mezních poloh 

  4.3.1 Vstup do menu  

 Po připojení napájecího napětí (otočení spínacím klíčkem na krabici zařízení) stiskni do 10 

 vteřin ESC+šipka doprava. 

 Motor lze nyní ovládat klíčenkou, nebo pevnými vypínači (není možné ovládat tlačítky 

 přímo na řídící jednotce LOGO).  

 

  4.3.2 Nastavení jedné z mezních poloh lamel 

Ve verzi programu 2017 již je možnost výběru, ze které pozice budete programovat, ať z pozice 

OTEVŘENO nebo ZAVŘENO. 

Nastavte roletu do jedné z koncových poloh. ( pomocí spínače nebo dálkového ovladače…) 

Po najetí do požadované polohy vynulujte čítače ESC+šipka doleva. Pozn.: i při programování si 

jednotka LOGO uchovává předchozí naučené pozice a můžete se k nim až do tohoto bodu 

kdykoliv vrátit. 

Následně dle aktuální pozice vyberte, kterou pozici budete programovat nyní. Tedy pokud jsou 

lamely na hladině (ZAVŘENO), programujete OTEVŘENOU POLOHU (stisk ESC+šipka 

nahoru). Pokud je hladina v této chvíli prázdná (OTEVŘENO), programujete ZAVŘENOU 

POLOHU (stisk ESC+šipka dolů). 

  4.3.3 Uložení koncových poloh lamel 

 
Nastavte motorem roletu do požadované polohy dle předchozího bodu. Při pohybu lamel svítí na 

displeji nápis „ZAVÍRÁNÍ“ nebo „OTVÍRÁNÍ“. 

Po dosažení požadované pozice zcela zavřené nebo otevřené hladiny zadejte KONEC (stisk 

ESC+šipka doprava). 

Program přejde do normálního provozu s uloženými koncovými polohami. 

4.4 Dodatečné nastavení mezních poloh 

K dodatečnému nastavení poloh rolety (např. po doplnění lamel, dopuštění více vody apod.) 

můžeme využít ruční změnu hodnoty počtu pulzů. 

Při zobrazené výchozí obrazovce podržíme tlačítko ESC, dokud se nezvýrazní hodnota u 

parametru OTEVŘENO. Následně můžeme šipkami nahoru/dolů vybrat hodnotu, kterou chceme 

upravit (hodnoty Otevřeno nebo Zavřeno). Vybereme stiskem tlačítka OK. Opět šipkami 

doleva/doprava vybereme pole a šipkami nahoru/dolů měníme hodnotu parametru. Potvrdíme 

tlačítkem OK a opustíme na výchozí obrazovku stiskem tlačítka ESC. 
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4.5 Indikace poruch 

Porucha snímače impulzů. Tato obrazovka signalizuje, že impulzy ze snímače nejsou v pořádku. 

Při pokynu řídící jednotky motoru k pohybu na jednu nebo druhou stranu (bez ohledu na to, zda se 

motor skutečně otáčí nebo stojí, např. chybou napájení motoru) začíná běžet přednastavený 

timeout, po kterém se systém sám zastaví a na displeji se rozsvítí červená obrazovka. O délce 

timeoutu se informujte u výrobce. 

 

4.4. Externí displej 

 Pokud je řídící jednotka vybavena externím displejem, lze veškeré výše uvedené kroky 
 programování provádět i přes tento displej (ovládací prvky a jejich rozložení je stejné, jen tlačítko OK 
 je popsáno jako ENTER). Na displeji jsou zobrazena stejná data jako na displeji řídící jednotky. 
 Přes externí displej není možné vstoupit do Menu systému. 
 Pod displejem jsou čtyři funkční tlačítka (F1-F4). 
  F1 – otevřít/zavřít (dle směru chodu pohonu) 
  F2 – otevřít/zavřít (dle směru chodu pohonu) 
  F3 – stop  
 Externí displej tak může sloužit současně jako ovládací trojtlačítko na zdi bazénové haly. S řídící 

 jednotkou je propojen síťovým kabelem a napájením.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – SCHÉMA ZAPOJENÍ 

 



 

 
LUMANATOR s.r.o. e-mail: lumanator@lumanator.cz  www.lumanator.cz, technická podpora 777 580 636 

Společnost zapsána v OR KOS Ostrava, oddíl C, vložka 45853 

 

6 

 


