System 3000
Encaixe de comando Memory
Encaixe de comando Memory
N.º enc. : 5363 ..
Manual de instruções
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Indicações de segurança
A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas por
eletricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade e
respeitar as mesmas.
Perigo devido a choque eléctrico. Desligar antes de realizar trabalhos no aparelho ou carga.
Aqui ter em consideração todos disjuntores que fornecem tensões perigosas ao aparelho ou à
carga.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente final.
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Estrutura do aparelho

Imagem 1: Estrutura do aparelho
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Encaixe
Caixilho
Tecla para operação do encaixe
ƞ = cortina para cima / luz ligada, mais claro
Ɵ = cortina para baixo / luz desligada, mais
escuro
Função de bloqueio
Ɨ = Tecla de bloqueio
Ɯ = Função de memória
LED de função
vermelho = função de bloqueio ativa
verde = função de memória ativa
LED de estado, verde
lig. = cortina acionada / luz ligada

Função

Utilização correcta
–
Operação manual e controlada por tempo de persianas, estores, toldos e iluminação
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System 3000
Encaixe de comando Memory
–

Operação com encaixe de interruptor, regulação de luminosidade ou encaixe de persiana
ou ramal de 3 fios do sistema 3000

Características do produto
–
Acionamento de cortinas, com encaixe de persiana
–
Ligar e regular luminosidade da iluminação, com elemento do interruptor ou encaixe de
regulação de luminosidade
–
Posição de ventilação da cortina memorizável com encaixe de persiana
–
Luminosidade de ligação da iluminação memorizável, com encaixe de regulação de
luminosidade
–
Função de bloqueio
–
2 horas de comutação memorizáveis, que se repetem a um ritmo de 24 horas
Procedimento após restabelecimento de tensão de rede
–
Todas as horas de comutação memorizadas estão apagadas.
–
A carga está desligada.
–
Posição de ventilação e luminosidade de ligação permanecem inalteradas.
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Operação de persianas e estores

Deslocar cortina
￭
Premir a tecla ƞ ou Ɵ durante mais de um segundo.
A cortina desloca-se no sentido pretendido até à posição final ou para com nova pressão
da tecla.
Se estiver memorizada uma posição de ventilação, a cortina para ao descer da posição
final superior na posição de ventilação (ver memorizar posição de ventilação).
Ajustar lamelas
￭
Premir a tecla ƞ ou Ɵ por um período inferior a um segundo.
Memorizar a posição de ventilação
Para memorizar executar a posição de ventilação, a persiana deve ser deslocada para a
posição final superior e desligar automaticamente o LED de estado (6) após 2 minutos.
￭
A partir da posição final superior, premir a tecla Ɵ durante mais de um segundo.
A cortina desloca-se no sentido da posição final inferior.
￭

Premir a tecla ƞ e Ɵ e manter premida.
A cortina para, mas após 4 segundos continua a deslocar-se.

￭

Assim que a posição de ventilação pretendida tiver sido alcançada, soltar as teclas e num
período dos 4 segundos seguintes premir a tecla ƞ.
A posição de ventilação é memorizada. A cortina volta para a posição final superior.
A nova memorização da posição de ventilação substitui o valor antigo.
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Operação da iluminação

Ligar a luz
￭
Premir a tecla ƞ ou Ɵ por um período inferior a 0,4 segundos.
Com o encaixe de regulação da luminosidade, a luz é ligada com a última luminosidade
definida ou com a luminosidade memorizada.
Ligar a luz com a luminosidade mínima
￭
Premir a tecla Ɵ por um período superior a 0,4 segundos.
Ajustar a luminosidade
￭
Premir a tecla ƞ ou Ɵ por um período superior a 0,4 segundos.
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System 3000
Encaixe de comando Memory
Memorizar luminosidade de ligação
￭
Ajustar a luminosidade
￭
Pressionar a tecla ƞ e Ɵ por um período superior a 4 segundos.
Eliminar luminosidade de ligação
￭
Premir brevemente a tecla (3): a luz liga com a luminosidade de ligação memorizada.
￭
Pressionar a tecla ƞ e Ɵ por um período superior a 4 segundos.
A luminosidade de ligação foi eliminada.
A ligação é realizada com o último valor de luminosidade ajustado.

6

Ativar funções

Memorizar horas de comutação - Modo de memória
￭
Adicionalmente à operação normal com a tecla ƞ ou Ɵ, premir a tecla Ɯ durante mais
de um segundo.
O encaixe comuta e a hora de comutação é memorizada.
O aparelho comuta para o modo de memória. O LED de função (5) acende
continuamente a verde.
Os processos de comutação memorizados repetem-se a um ritmo de 24 horas.
Pode ser memorizada uma hora de subida e uma hora de descida. Uma nova
memorização substitui a hora de comutação antiga.
Para apagar todas as horas premir a tecla Ɯ durante mais de 20 segundos até o LED de
função (5) acender uma segunda vez a verde.
Ativar / desativar o modo de memória
￭
Premir a tecla Ɯ por um período superior a 4 segundos.
No modo de memória, o LED de função (5) acende continuamente a verde.
Apenas pode ser comutado para o modo de memória, se estiver memorizada, no mínimo,
uma hora de comutação.
Ativar / desativar a função de bloqueio
A função de boqueio bloqueia a operação de ramais e desativa o modo de memória. A
operação manual através das teclas ƞ e Ɵ continua a ser possível.
Nas persianas continua a ser possível a operação de ramais no sentido "SUBIR" (alarme
de vento).
￭
Premir a tecla Ɨ por um período superior a 4 segundos.
O LED de função (5) acende a vermelho, enquanto a função de bloqueio estiver ativa.
Ativar / desativar o modo noturno
No modo noturno, os Led de estado e de função não acendem continuamente, mas apenas por
5 segundos após operação da tecla.
￭
Premir as teclas Ɨ e Ɯ por um período superior a 4 segundos.
O modo noturno está ativado: o LED de função acende durante 3 segundos a vermelho.
O modo noturno está desativado: o LED de função acende durante 3 segundos a verde.
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Informações para electricistas especializados
PERIGO!
Perigo de morte devido a choque elétrico
Ativar o aparelho. Cobrir as peças condutoras de tensão.

Montar o aparelho
O elemento do interruptor, o encaixe de regulação de luminosidade ou o encaixe de persiana
está montado e ligado corretamente (ver manual dos respetivos encaixes).
￭
Colocar o caixilho e a aplicação no encaixe.
￭
Ligar a tensão de rede.
Se o LED de estado piscar três vezes repetidamente, o acessório foi associado previamente a
um encaixe de outra construção. Para permitir novamente a operação, encaixar o acessório no
encaixe correto ou premir as teclas ƞ e Ɵ por um período superior a 4 segundos.
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Dados técnicos

Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento/transporte
Dados conforme a DIN EN 60730-1
Modo de funcionamento
Grau de sujidade
Pico de tens. medido
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-5 ... +45 °C
-20 ... +70 °C
1.B
2
4000 V

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado. Por
favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma
descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa
instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos). Estes encaminharão os aparelhos
para o Gira Service Center.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-InstallationsSysteme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191
www.gira.de
info@gira.de

32595312

10865950

25.07.2019

4/4

