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Cechy 

 Urządzenie w powiązaniu z innymi urządzeniami w sieci może realizować zaprogramowane 

scenariusze. 

 W powiązaniu z czujnikiem światła może reagować automatycznie na zmiany natężenia światła w 

otoczeniu. 

 Napęd z miękkim startem przeciągnie zasłony do właściwego położenia. 

 Mechanizm napędu i tor są smarowane, żeby gwarantować cichą pracę i długą żywotność. 

 Wygodna kontrola z poziomu aplikacji. 

Opis urządzenia 

 

Instalacja 

1. Instalacja przebiega z uwzględnieniem minimalnych odstępów montażowych pokazanych na 

rysunku poniżej. 

 

Do instalacji będą potrzebne (do zakupienia oddzielnie) modułowe tory/prowadnice zasłon oraz ich 

uchwyty. Na jeden moduł o długości 1m toru potrzebne są 2 uchwyty, na dwa moduły (2m) potrzebne są 3 

uchwyty, itd. Uwzględniając powyższe odległości zamontować tor o odpowiedniej długości, przykręcając 

uchwyty za pomocą odpowiednich elementów montażowych do ściany. 
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2. Zamontuj końcówkę silnika napędu w końcówce toru, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

żeby sprzęgnąć napęd z torem zasłon. 

 
3. Podłączyć przewód wychodzący z silnika do zasilania według poniższego rysunku. 

Uwaga: odłącz zasilanie przed przystąpieniem do instalacji. 

 

4. Ułóż kable w listwie lub podwieś/zepnij z innymi przewodami, żeby nie było luźnych połączeń 

przewodowych. 

Pobranie aplikacji 

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome. 

 

Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App 

Store. 

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi. 
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Ustawienia sieciowe 

Upewnij się, że Brama (do zakupienia oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, 

urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.  

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia 

urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci. 

1. Włączanie do sieci (manualne) 

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 4 razy, urządzenie szuka sieci, [Kontrolka LED] miga. Po 

poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola LED] włączy się na 2s. 

Wskazówka: szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka LED] mignie 1 raz co 

oznacza poprawne włączenie do sieci. 

2. Ustawianie powiązań 

Upewnij się, że urządzenie jest włączone do tej samej bramy co przycisk.  

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 3 razy i wykonaj procedurę powiązania na 

powiązywanym urządzeniu. Po powiązaniu zakończonym sukcesem [Kontrolka LED] zamiga na 

zielono 3 razy, jeśli powiązywanie zakończy się niepowodzeniem w czasie 20s kontrolka zamiga 6 

razy. 

3. Opuszczanie sieci 

Długo przyciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] przez 10s, [Kontrolka LED] zamiga 4 razy, urządzenie 

opuszcza sieć ZigBee i przywraca ustawienia fabryczne. 

4. Ustawianie odwrócenia 

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 5 razy, [Kontrolka LED] zamiga 3 razy. 

Wskazówka: produkt może pracować w powiązaniu z Inteligentnym Przełącznikiem Scen lub np.: Pilotem. 

Obsługa 

 Delikatnie pociągnij zasłonę w kierunku otwarcia/zamknięcia, a napęd pociągnie ją dalej do pełnego 

otwarcia/zamknięcia. 

 Skalibrowanie napędu polega na pełnym zamknięciu i pełnym otwarciu zasłon, wtedy napęd 

automatycznie zapamięta długość toru, a [Kontrolka LED] zamiga 4 razy na czerwono. Kiedy 

zasłona zostanie otwarta, zamknięta, zatrzymana lub pociągnięta ręcznie, [Kontrolka LED] zamiga 1 

raz na czerwono. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Napęd Zasłon 

Model SR-ZCCENPW-M142011-02 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Typ anteny Antena wewnętrzna 

Zasilanie 220V±10% AC, 50-60Hz 

Pobór mocy czuwanie <0,1W 

Prędkość obrotowa 112obr./min 

Obciążenie bezpieczne maksymalne 100kg 

Pobór mocy 75W 

Pobór prądu 0,34A 

Klasa izolacji F 

Wymiary (dł x szer x wys) 250 x 53 x 71mm 

Materiał i kolor PC, biały 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Temperatura przechowywania -20°C~+60°C 

Wilgotność pracy ≤95%RH (bez kondensacji) 

Stopień ognioodporności UL94 V-0 

Metoda instalacji Zatrzaskowa  

Masa netto 1,2kg 

Maksymalna długość toru 12m 

 

Uwagi 

 Przed instalacją odłącz napięcie! 

 Instalacja zapędu powinna przebiegać zgodnie ze specyfikacją i uwzględniać: długość toru, wymiar i 

masę zasłon. 

 Przerwa pomiędzy kolejnymi cyklami pracy silnika powinna być dłuższa niż 1s ze względy na 

żywotność silnika. 

 Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu 

komponentów wewnętrznych. 

 Upadek lub uderzenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. 

 Do czyszczenia należy używać suchej ściereczki bez użycia rozpuszczalników i agresywnych 

środków czyszczących. 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów. 

 Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora. 
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