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FTPV(FTUV) ZWave
Dziękujemy za zakup produktu FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce
o zapewnienie właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji
Użytkowania.
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Spis treści

Zasady bezpieczeństwa

Podczas montażu okna FTPV, FTUV ZWave należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zalecenia:
• Należy szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Użycie elektrycznego siłownika mechanicznego zamontowanego w celu obsługi
okna stwarza niebezpieczeństwo skaleczenia. Pomimo, że mechanizm siłownika posiada wyłącznik przeciążeniowy to występujące tu siły
są na tyle duże, że mogą spowodować wystąpienie obrażeń cielesnych. W trakcie zamykania okna siłownik wywiera na okno siłę 250N
(ok. 25kg) !
• Jeżeli okno ZWave jest łatwo dostępne, np. dolna krawędź okna jest na wysokości mniejszej niż 2,50 m od posadzki, wówczas należy
podjąć szczególne środki ostrożności nie dopuszczające do powstania zagrożenia zdrowia.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się
sprzętem.
• Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy okna nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego.
• Instalacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta przez wykwalifikowaną osobę.
• Przed podłączeniem okna upewnij się, że napięcie zasilające jest zgodne z napięciem wyszczególnionym na tabliczce znamionowej.
• Plastikowe pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, jako że mogą być potencjalnym źródłem zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę regulatorami, trzymać zdalne regulatory poza zasięgiem dzieci.
• Okno powinno być używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. Firma FAKRO nie odpowiada za
konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego użytkowania okna.
• Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem części elektrycznych z okna powinny być poprzedzane
odłączeniem go od sieci zasilającej.
• Nie należy używać do mycia części elektrycznych substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody (nie zanurzać w wodzie).
• Naprawy okna powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
• Przewody elektryczne doprowadzające prąd do źródła zasilania muszą posiadać odpowiedni przekrój (2x1mm2). Dopuszczalna długość
przewodu dla w/w przekroju to 30 mb.

Zasady bezpieczeństwa
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FTPV(FTUV) ZWaveZasady użytkowania okna
Opis do instrukcji użytkowania FTPV ZWave, FTUV ZWave NC4291. Aby zapobiec występowaniu kondensacji pary wodnej na oknie w okresach zimowych należy prawidłowo wykonaćszpalety okna i umieścić źródło ciepła bezpośrednio pod oknem.2. Dzięki zastosowaniu nawiewnika możliwa jest automatyczna wymiana powietrza z otoczeniem pod wpływemróżnicy ciśnień. Jest to możliwe jeśli wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu działa prawidłowo. Możliwa jestręczna regulacja otwarcia nawiewnika.3. Operowanie oknem za pomocą siłownika pozwala na zwiększenie wentylacji w pomieszczeniu.4. W przypadku pomieszczeń, w których nie funkcjonuje dobrze wentylacja poprzez przewody wentylacyjne należyprzewietrzać pomieszczenie przez pełne otwarcie okna.5. Przekręcając klamkę o 90 stopni odblokowujemy okno i mamy możliwość ręcznego obrotu skrzydła o 180 stopni.Przy zamykaniu okna należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed zaryglowaniem klamki docisnąć skrzydło okna natyle mocno, aby nie uszkodzić zaczepu łańcucha.6. Dzięki odpowiedniej blokadzie (p.6, NC429) istnieje możliwość bezpiecznego mycia strony zewnętrznej pakietuszybowego skrzydła.7. Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien, zaleca się co pewien czas wykonywanieprofilaktycznych prac porządkowych: W celu poprawnego działania detektora deszczu  czyszczenie jego powierzchni; Usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wodydeszczowej; Na obszarach z dużymi opadami śniegu, zalegający przez długi czas opad należy usuwać. Pozwala to ograniczyćzagrożenie zamarzania topniejącego śniegu na dolnym elemencie okna.8. Zaleca się okresowe smarowanie zawiasów w celu ich poprawnego działania.9. W przypadku okien drewnianych malowanych ekologicznym bezbarwnym lakierem akrylowym zaleca się ponownemalowanie w zależności od eksploatacji co 3 – 5 lat.10. Fabrycznie siłownik jest zaprogramowany na pierwszym kanale i pierwszej grupie przycisków ruchu pilota. PilotZWP10 komunikuje się z oknem za pomocą fal radiowych. Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanego kanału. Wtym celu należy odnieść się do instrukcji pilota ZWP10 (NC851).11. Naciśnij odpowiedni przycisk aby operować oknem FTPV ZWave.12. Naciśnij odpowiedni przycisk aby operować dodatkiem zewnętrznym: roletą ARZ ZWave lub markizą AMZ ZWave.13. Naciśnij odpowiedni przycisk aby operować dodatkiem wewnętrznym: roletą ARF ZWave lub ARP ZWave lubżaluzjąAJP ZWave.14. W celu podłączenia rolety zewnętrznej ARZ ZWave lub markizy zewnętrznej AMZ ZWave należy odkręcić górnąosłonę trapezową okna. Znajduje się tam również podłączenie czujnika deszczu.15. W oknie ZWave wyprowadzono w ościeżnicy przewody na 15VDC umożliwiające zasilanie akcesoriówwewnętrznych elektrycznych: ARF ZWave lub ARP ZWave lub AJP ZWave.16. Przykładowe podłączenie elektryczne czterech okien FTPV ZWave w jedną sieć. Takie podłączenie pozwala naobsługę do 12 odbiorników za pomocą jednego kontrolera (klawiatura ZWK, klawiatura ZWG, pilot ZWP). Jedenczujnik wiatru ZWD może zamykać wszystkie okna jednocześnie. Okno FTPV ZWave zawiera w standardziedetektor deszczu.17. W oknach o szerokości 78cm i powyżej zasilacz umieszczony jest wewnątrz ościeżnicy okna wraz z siłownikiempod plastikową blendą.18. W oknach o szerokości mniejszej lub równej 66cm zasilacz znajduje się poza oknem.19a. Okna podłączone w jedną sieć należy zaprogramować według potrzeb. W tym celu należy dostać się do siłownikademontując plastikową blendę. Wykręcamy od strony zewnętrznej dwa wkręty mocujące blendę.19b. Demontujemy plastikową blendę osłaniającą zasilacz oraz siłownik.19c. Na siłowniku znajduje przycisk programujący.20. Przykładowe podłączenie systemu trzech okien FTPV ZWave w domu/mieszkaniu. W każdym z trzechpomieszczeń zamontowano okno FTPV ZWave. W jednym z pomieszczeń zamontowano moduł pogodowy ZWMP.Do okien i modułu doprowadzono zasilanie 230VAC. Do modułu pogodowego ZWMP podłączono czujnik wiatruZWD. Czujniki deszczu są już zainstalowane fabrycznie w każdym oknie FTPV ZWave. W każdym pomieszczeniuzaprogramowano klawiaturę ZWK umożliwiającą sterowanie okna i akcesoriów zamontowanych na tym oknie. Zaletąklawiatury jest to, że jest ona przymocowana do ściany i pozwala na obsługę okien nawet jeśli zgubimy pilota lubwyczerpią się w nim baterie. W każdym pomieszczeniu znajduje się pilot do obsługi okien i akcesoriów w celupodniesienia komfortu użytkownika. Dodatkowo przy drzwiach wyjściowych umieszczono klawiaturę do obsługijednoczesnej okien. Jest to wygodna funkcja używana szczególnie przy wychodzeniu z domu jeśli chcemy zamknąćwszystkie okna jednocześnie lub przy wchodzeniu do domu jeśli wszystkie okna chcemy otworzyć jednocześnie.Uniwersalny pilot do obsługi sprzętu RTV znajdujący się np. w salonie pozwala również na wygodną obsługę okien iakcesoriów ZWave firmy FAKRO.
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FTPV(FTUV) ZWave
Zawartość opakowania
Opis produktu

 Okno FTPV (FTUV) ZWave wyposażone w siłownik łańcuchowy, zasilacz 60W, detektor deszczu. Zestaw montażowy pozwalający zamontować okno w połaci dachowej. Pilot zdalnego sterowania ZWP10  umożliwia operowanie oknem bezpośrednio po podłączeniu do instalacji 230V
(kanał [1], pierwsza grupa przycisków ruchu). Instrukcje montażu, programowania i użytkowania okna FTPV (FTUV) oraz pilota ZWP10.

Jeśli chcesz wykorzystać pilot z zestawu do sterowania innych produktów ZWavelub zmienić ustawienia sieci ZWave skorzystaj z instrukcji programowania iużytkowania pilota NC851.

Parametry techniczne

Do pilota z zestawu fabrycznie zaprogramowany jest siłownik okna na kanale nr[1] do pierwszej grupy przycisków ruchu  patrz instrukcja NC851 pilota ZWP10.

Napięcie zasilania 230 [V] AC

Moc znamionowa 60 [W]

Prąd znamionowy 0,26 [A]

Prąd czuwania 0,03 [A]

Zasięg działania (w otwartej przestrzeni) do 40 [m]

Protokół radiowy Z-Wave

Częstotliwość pracy EU-868,42[MHz]; AS/NZ-921,42[MHz]; US/Canada-908,4[MHz]; RU-869[MHz]

Ograniczenie prądowe TAK

Prędkość wysuwu łańcucha 4,25 [mm/s]

Siła wypychania łańcucha 250 [N]

Siła zamykania 250 [N]

Wysięg łańcucha 240 [mm]

Temperatura pracy (-10oC) do (65oC)

Kabel zasilający 3 x 1,00 mm2
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FTPV(FTUV) ZWave

Poniżej jest przedstawiony widok ogólny okna ZWave. Zasilacz wraz z podłączonym do niego siłownikiem
umieszczone są pod plastikową blendą. Przewody elektryczne prowadzone są z zasilacza do miejsca podłączenia
dodatku wewnętrznego  oraz miejsca podłączenia dodatku zewnętrznego . Siłownik wyposażony jest w
dwukierunkowy moduł komunikacji radiowej. Do komunikacji, protokół ZWave wykorzystuje częstotliwości fali EU
868,42 MHz. Siłownik wyposażony jest w łańcuch  o maksymalnym wysuwie 24cm. Łańcuch zakończony jest
specjalną końcówką pozwalającą na blokowanie go w klamce. Do zdalnego sterowania oknem ZWave służy pilot
ZWP10. W przypadku zmiany konfiguracji sieci ZWave  patrz instrukcja programowania pilota ZWP10.
Programowanie dodatków podłączonych do okna ZWave znajduje się w instrukcji programowania dołączonej do
konkretnego urządzenia. Okno ZWave wyposażone jest w standardzie w detektor deszczu, który po pojawieniu się
opadów wysyła rozkaz „zamknij” do siłownika, a ten zamyka szczelnie okno. Przymocuj czujnik deszczu według
instrukcji montażu okna. Jeżeli na oknie ma być zamontowana roleta lub markiza zainstaluj czujnik deszczu na rolecie
lub markizie. Po zamontowaniu podłącz okno do instalacji 230VAC  kabel 3x1mm2 .

Opis produktu
Okno elektryczne ZWave

UWAGA! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. W trakcie zamykania oknasiłownik wywiera na okno siłę 250N (ok. 25kg) !UWAGA! Jeśli na czujnik deszczu dostanie się woda siłownikautomatycznie zamknie okno !UWAGA! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym !

 Plastikowa maskownica (blenda) Łańcuch siłownika Miejsce podłączenia dodatku wewnętrznego Miejsce podłączenia dodatku zewnętrznego Czujnik deszczu Kabel zasilający 3x1,00 mm2
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FTPV(FTUV) ZWaveDeklaracje producenta
Deklaracja zgodności

   Deklaracja zgodności 
   zgodnie z dyrektywą 2006/95/EEC

 
My FAKRO Sp. z o.o., ul. Węgierska 144a zaświadczamy, że produkt: 

okno FTP-V, FTU-V Z-Wave:
● jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 2004/108/EEC odnoszącej się do kompatybilności 
elektromagnetycznej; 
● jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 1999/5/EEC odnoszącej się do urządzeń radiowych i 
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności;
● jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 2006/95/EEC odnoszącej się do sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia;
● została wyprodukowana zgodnie ze zharmonizowanymi normami PN-EN 300220-2, PN-EN 
301489-3, PN-EN 55014-1, PN-EN 55014-2, PN-EN 60335-2-97, PN-EN 60335-1;

Okno FTP-V, FTU-V Z-Wave uznaje się za maszynę, która może być wprowadzona do 
użycia jedynie po przeprowadzeniu montażu zgodnym z instrukcją montażu i użytkowania.
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FTPV(FTUV) ZWave



Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub
wymiany urządzenia uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i
konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od daty sprzedaży przy zachowaniu
następujących warunków:
• Instalacja została dokonana przez osobę uprawnioną, zgodnie z zaleceniami producenta.
• Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
• Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi.
• Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też
działania zjawisk atmosferycznych.
• Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne
producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną.
Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14
dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

Certyfikat jakości:
Urządzenie

Model ..........................................................................
Numer seryjny .............................................................
Sprzedawca ...............................................................

Adres ...........................................................................
Data zakupu ...............................................................
......................................................................................
Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Gwarancja

FAKRO Sp. z o.oUl. Węgierska 144A33300 Nowy SączPolskawww.fakro.comtel. +48 18 444 0 444fax. +48 18 444 0 333
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