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Cechy 

 Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom). 

 Pozwala na kontrolę bezpośrednią zasłon przez  klawisz włączania (ON) i wyłączania (OFF). 

 Pozwala na kontrolę zdalną zasłon poprzez urządzenia mobilne. 

 Dekoracyjna pokrywa wkomponuje się w każde wnętrze. 

Uwaga: produkt powinien być używany z napędem zasłon Wulian. 

Opis urządzenia 
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Instalacja 

Schemat połączeń: 

 

Numer przewodu Oznaczenie zacisku Funkcja Dotyczy 

1 MF Prawe obroty 

Napęd 2 MB Lewe obroty 

3 N Przewód neutralny silnika 

3 N Przewód neutralny zasilania 
Zasilanie 

4 L Przewód fazowy zasilania 

 

Dokładne informacje o połączeniach dostępne również w Instrukcji obsługi Napędu. 

Uwaga: Odłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji! Prace pod napięciem stwarzają ryzyko dla zdrowia i 

życia! Należy podłączyć przewody neutralne zasilania i silnika do portu N urządzenia. 

Po podłączeniu przełącznika, wciśnij zatrzask u dołu urządzenia, żeby zdjąć pokrywę dekoracyjną. 

Następnie przykręć urządzenia do puszki podtynkowej jak w tradycyjnych przełącznikach. Następnie 

zamontuj pokrywę dekoracyjną. 

 

  

http://www.miwiurmet.pl/
file:///C:/Users/KrzysztofK/Desktop/Wulian/www.wulian.pl


 
 

 
MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 Łódź; Pojezierska 90A  tel. 042 616 21 00; fax 042 616 21 13  www.miwiurmet.pl   www.wulian.pl  

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. 

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 po raz pierwszy (automatyczne) 

Ustaw bramę w tryb dodawania urządzeń do sieci, podłącz zasilanie do urządzenia, a urządzenie 

włączy się do sieci automatycznie. W czasie poszukiwania sieci [Kontrolka systemu] urządzenia 

miga. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola systemu] włączy się na 2s. 

2. Włączanie do sieci (manualne) 

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, urządzenie szuka sieci, [Kontrolka systemu] miga. 

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

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

oznacza poprawne włączenie do sieci. 

3. Ustawianie powiązań 

Długo wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny], w tym samym czasie szybko wciśnij [Klawisz ON] i puść 

[Klawisz wielofunkcyjny]. Następnie wykonaj procedurę powiązania na powiązywanym urządzeniu 

w ciągu 20s. Jeśli powiązanie zostanie zakończone sukcesem [Kontrolka systemu] zamiga 3 razy. 

Jeśli powiązanie zostanie zakończone niepowodzeniem [Kontrolka systemu] zamiga 6 razy. 

4. Opuszczanie sieci 

Długo przyciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] przez 6s, [Kontrolka LED] zamiga 4 razy, urządzenie 

opuszcza sieć ZigBee. 

Uwaga: jeśli po wykonaniu powyższych czynności urządzenie nie włączyło się do sieci ZigBee upewnij się, 

że Brama jest w trybie dodawania urządzeń, wykonaj procedurę opuszczenia sieci, odczekaj 2s i szybko 

wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz w celu włączenia do sieci. 
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Uwaga: po opuszczeniu sieci nie wyłączaj zasilania (wyłączenie zasilania sieciowego lub wyjęcie baterii) 

przez 4s, aby nie uszkodzić urządzenia. 

Obsługa 

Wciśnij szybko [Klawisz ON], aby automatycznie odsunąć zasłony; wciśnij szybko ponownie, aby 

zatrzymać. 

Wciśnij szybko [Klawisz OFF], aby automatycznie zasunąć zasłony; wciśnij szybko ponownie, aby 

zatrzymać. 

Powyższe funkcje mogą być realizowane z urządzeń mobilnych. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Przełącznik Napędu Zasłon 

Model, materiał i kolor SR-ZCCWNPW-C111111-02 – błyszczący lakier, biały 

SR-ZCCWNGW-C111111-02 – szkło hartowane, biały 

SR-ZCCWNGT-C111111-02 – szkło hartowane, złoty 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Typ anteny Antena wewnętrzna 

Zasilanie 100-240V AC, 50-60Hz 

Moc silnika 125W, 50/60Hz 

Wymiary 86x87x40mm 

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 Podtynkowa 

 

Uwagi 

 Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji! Zagrożenie życia! Zachowaj szczególną ostrożność! 

 Produkt musi być zainstalowany w plastikowej puszcze instalacyjnej! Jeśli zostanie zamontowany w 

metalowej puszce, komunikacja bezprzewodowa może być pogorszona, a aspekt izolacyjny puszki 

może być zakłócony. 

 Zaleca się, żeby produkt montowany był z dala od źródeł zakłóceń takich jak: pralki, kuchenki 

mikrofalowej, lodówki, routery, itp., w przeciwnym wypadku może to pogorszyć jakość komunikacji 

i działanie urządzenia. 

 Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest dobrze wentylowane, a połączenie elektryczne jest pewne. 

 Urządzenie zaprojektowano do użytku wewnętrznego. Nie należy używać go na zewnątrz. 

 Upuszczenie urządzenia może skutkować uszkodzeniem komponentów wewnętrznych. 

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

komponentów wewnętrznych. 

 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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