
Návod k obsluze                           CZ 

Jednotlivý ovládací p ístroj
s obslužným prvkem

Tento návod uschovejte!
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Záruka
Firma Becker-Antriebe GmbH je zbavena zákonné a smluvní záruky za v cné
vady a ru ení za výrobek, pokud byly bez jejího p edchozího souhlasu 
provedeny vlastní konstruk ní zm ny nebo byly provedeny, pop . iniciovány 
nesprávné instalace v rozporu s jejími p edepsanými montážními sm rnicemi.
Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a ú ední
p edpisy vztahující se k výrob  a podpo e pro zákazníky, zejména p edpisy 
o elektromagnetické kompatibilit .
Tento výrobek podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, proto se 
informujte v aktuálních prodejních podkladech o p esných specifikacích výrobku. 
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Bezpe nostní pokyny 

  Opatrn

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem.

P ipojení k síti 230 V musí provád t autorizovaný odborník.

P ed zahájením montáže odpojte p ívodní vedení od nap tí.

P i p ipojování je t eba dodržet p edpisy místního energetického
zásobovacího podniku a ustanovení pro mokré a vlhké prostory podle
VDE 100. 

Používejte jen v suchých místnostech. 

Používejte jen neupravované originální díly Becker.

Zamezte p ístupu osob do oblasti pohybu za ízení.

Ovládání uchovávejte mimo dosah d tí.

i te se ustanoveními specifickými pro zemi použití.

Je-li za ízení ízeno jedním nebo více vysíla i, musí být umožn no
sledovat oblast pohybu za ízení b hem provozu zrakem.

Pro p ipojení ídicích kabel  (malá ochranná nap tí) se sm jí používat
pouze typy kabel  s dostate nou elektrickou pevností.

Za ízení obsahuje drobné sou ástky, které lze spolknout.
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Popis tla ítek a ukazatel

tla ítko NAHORU/ 
tla ítko ZASUNOUT

posuvný p epína
„ru n “/“automatika“

tla ítko STOP 

kontrolka pro nouzový signál

tla ítko DOL /
tla ítko VYSUNOUT 

kryt

tla ítka pod krytem CZtla ítko RESET

programovací tla ítko pro
v trací/sklopnou polohu

programovací tla ítko pro
mezipolohu

kódové p epína e (zadní strana p ístroje)

1. p epína  (jen u p ístroje pro ízení pohonu)
horní poloha
funkce nouzový signál VYP
dolní poloha
funkce nouzový signál ZAP
2. p epína
horní poloha
p ístroj pro skupinové ízení
dolní poloha
p ístroj pro ízení pohonu
3. p epína
horní poloha
provoz žaluzií
dolní poloha
provoz rolet/markýz
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Všeobecné informace 
Ovládací p ístroj UC52 ídí pohon manuáln  nebo externími p íkazy k pohybu. 
Lze kdykoli p ejít na manuální obsluhu ovládacího p ístroje UC52.
P ístroj se vyzna uje snadnou obsluhou.

Použití k ur enému ú elu
Ovládací p ístroj UC52 se smí používat pouze k ízení roletových, markýzových
a žaluziových za ízení.
P ipojení cizích p ístroj  smí být provedeno až po konzultaci s odborným
prodejcem.

Montáž / p ipojení

Upozorn ní

Kódovým p epína em na zadní stran  p ístroje se p ístroj nastavuje jako 
p ístroj pro ízení pohonu, nebo p ístroj pro skupinové ízení.
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Zapojení jako p ístroj pro ízení pohonuZapojení jako p ístroj pro ízení pohonu

  Opatrn

Nebezpe í úrazu elektrickým proudem.

P ipojení smí provád t jen autorizovaný odborník!

Pokud budete ovládacím p ístrojem UC52 ovládat více pohon , musíte
pohony odd lit reléovým ízením. Toto p erušení vazby odpadá u 
pohon  Becker s elektronickým koncovým odpojením.

Dbejte na spínací proud p ístroje.
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trubkový pohon 

zeleno-žlutý
modrý
hn dý/ erný
erný/hn dý

p emost ní

INDIVIDUÁLN  CENTRÁLN

1. Napáje  ovládacího p ístroje UC52 zapojte podle obrázku: 

2. Ochranné kryty nasa te zpátky na napáje .
3. Napáje  upevn te do krabice. 
4. Ovládací díl nasa te do ráme ku a zasu te do napáje e.
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Zapojení jako p ístroj pro skupinové ízení

  Pozor

P i použití p ístroje nap . jako p ístroje pro skupinové ízení nesmíte mezi 
svorky L a C vložit žádné p emost ní!

1.Napáje  ovládacího p ístroje UC52 zapojte podle obrázku: 

trubkový pohon 

INDIVIDUÁLN  CENTRÁLN

INDIVIDUÁLN  CENTRÁLN

p emost ní

zeleno-žlutý
modrý
hn dý/ erný
erný/hn dý

centrální
vedení

2. Ochranné kryty nasa te zpátky na napáje .
3. Napáje  upevn te do krabice. 
4. Ovládací díl nasa te do ráme ku a zasu te do napáje e.
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Popis

Posuvný p epína  „ru n “/“automatika“ 

V poloze „ “ posuvného p epína e se provád jí pouze manuální p íkazy 
k pohybu (nap . NAHORU, STOP, DOL  stisknutím tla ítka). 
V poloze „automatika“ posuvného p epína e se provád jí automatické p íkazy 
k pohybu ( ídicí signály p es skupinové ídicí vstupy). 

Kontrolka pro nouzový signál 

Nouzový signál je signalizován rozsvícením kontrolky. Pod pojmem nouzový 
signál rozumíme situaci, kdy je na skupinových nebo individuálních ídicích 
vstupech p iložen trvalý spínací signál po dobu delší než 5 sekund. 
Kódovým p epína em 1 lze funkci NOUZOVÝ SIGNÁL zapnout/vypnout. 

Skupinové ízení

Skupinou rozumíme ízení n kolika pohon  ve stejný okamžik. 

Tla ítko RESET 

Stisknutím tla ítka RESET (hrotem propisova ky nebo n ím podobným) 
vymažete mezipolohu a v trací/sklopnou polohu. 

Mezipoloha 

Mezipoloha je volitelná poloha rolety/markýzy/žaluzie mezi horní a dolní 
koncovou polohou. Do této polohy lze po naprogramování najet z horní koncové 
polohy.
To provedete dvojím krátkým stisknutím tla ítka DOL .

V trání/skláp ní

V trací/sklopná poloha je volitelná poloha rolety/žaluzie mezi horní a dolní 
koncovou polohou. Pomocí této funkce m žete roletou vysunout z dolní koncové 
polohy natolik, aby se otev ely v trací št rbiny. U žaluzií se provede sklopení 
lamel.
To provedete dvojím krátkým stisknutím tla ítka NAHORU. 
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P ístroj pro ízení pohonu 

P i použití p ístroje UC52 jako p ístroje pro ízení pohonu se pohon p ipojuje 
p ímo k p ístroji. Externí signály se p evád jí na p íkazy k pohybu. Kódový 
p epína  2 se musí nacházet v dolní poloze. 

P ístroj pro skupinové ízení

P i použití p ístroje UC52 jako p ístroje pro skupinové ízení jím lze ídit jiné 
p ístroje pro skupinové ízení/ p ístroje pro ízení pohonu. Toto ízení m že 
p edávat externí spínací signály. 
Funkce umož uje propojování skupin a provád ní spole ných spínacích povel .
Kódový p epína  2 se musí nacházet v horní poloze. 

Nastavení

Rolety/markýzy nebo žaluzie 

Kódovým p epína em 3 lze nastavit provoz rolet/markýz (dolní poloha), nebo 
žaluzií (horní poloha). 

Funkce

Funkce v ru ním provozu 

NAHORU, STOP, DOL
mezipoloha
v trací/sklopná poloha 
nouzové signály 

Funkce v automatickém provozu 

externí automatické p íkazy k pohybu 
NAHORU, STOP, DOL
mezipoloha
v trací/sklopná poloha 
nouzové signály 
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Najetí do sklopné polohy (žaluzie) 
U funkce žaluzie se žaluzie pohybuje v impulzovém provozu, což umož uje 
p esné nastavení polohy lamel. Stisknete-li n které pohybové tla ítko na dobu 
delší n ž 1 sekunda, p ejde žaluzie do samodržení. 
Po najetí do naprogramované mezipolohy se automaticky provede sklopení 
lamel (pokud byla sklopná poloha naprogramována). 

Najetí do mezipolohy 
Do mezipolohy byste m li najížd t pouze z horní koncové polohy, totéž platí pro 
programování.
Stiskn te dvakrát za sebou krátce tla ítko DOL . Záv s najede do uložené 
mezipolohy.

Najetí do v trací polohy 
Do v trací polohy byste m li najížd t pouze z dolní koncové polohy, totéž platí 
pro programování. 
Stiskn te dvakrát za sebou krátce tla ítko NAHORU. Záv s najede do uložené 
v trací polohy. 

Tovární nastavení 
Nastavení kódových p epína :

1. dolní poloha funkce nouzový signál ZAP 
2. dolní poloha p ístroj pro ízení pohonu 
3. dolní poloha provoz rolet/markýz 

Programování

Programování mezipolohy 

P edpoklad: roleta/žaluzie se nachází v horní koncové poloze. 
1. Stiskn te programovací tla ítko pro mezipolohu  a držte je stisknuté. 
2. Stiskn te ješt  tla ítko DOL  na tak dlouho, až dosáhnete požadované 

mezipolohy. Polohu m žete upravit tla ítkem NAHORU nebo DOL .
3. Pus te programovací tla ítko pro mezipolohu . Mezipoloha je uložená. 
Kontrolka pro nouzový signál 3x krátce blikne. 
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Vymazání mezipolohy 

1. Stiskn te programovací tla ítko pro mezipolohu  na dobu delší než 
5 sekund. Mezipoloha se vymaže. 

Kontrolka pro nouzový signál 3x krátce blikne. 

Programování v trací/sklopné polohy 

P edpoklad: roleta/žaluzie se nachází v dolní koncové poloze. 
1. Stiskn te programovací tla ítko pro v trací/sklopnou polohu  a držte je 

stisknuté.
2. Stiskn te ješt  tla ítko NAHORU na tak dlouho, až dosáhnete požadované 

v trací/sklopné polohy. Polohu m žete upravit tla ítkem NAHORU nebo 
DOL .

3. Pus te programovací tla ítko pro v trací/sklopnou polohu . V trací/sklopná 
poloha je uložená. 

Kontrolka pro nouzový signál 3x krátce blikne. 

Vymazání v trací/sklopné polohy 

Stiskn te programovací tla ítko pro v trací/sklopnou polohu  na dobu delší 
než 5 sekund. V trací/sklopná poloha se vymaže. 
Kontrolka pro nouzový signál 3x krátce blikne. 

Technické údaje 
Jmenovité nap tí 230 - 240 V ~/50 - 60 Hz 
Spínací proud 5 A/250 V ~ p i cos  = 1 
Krytí IP 20
T ída ochrany II
Dovolená teplota prost edí 0 až + 55 °C 
Zp sob montáže pod omítku,  do zdi 58 mm na 

omítku v odpovídající krabici na 
omítku
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išt ní
P ístroj ist te pouze vlhkým had íkem. Nepoužívejte isticí prost edky, protože 
by mohly poškodit um lou hmotu. 

Obecné prohlášení o shod
Firma Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že se p ístroj Centronic 
UnitControl UC52 shoduje se základními požadavky a ostatními relevantními 
p edpisy sm rnice 1999/5/ES. 

Co d lat, když…? 

Porucha P í ina Odstran ní

Pohon neb ží. Nesprávné zapojení. Zkontrolujte zapojení. 

Pohon b ží 
nesprávným sm rem.

Nesprávné zapojení. Zam te dráty  a  na 
napáje i.

Ovládací p ístroj 
UC52 neprovádí 
externí p íkazy. 

1. Posuvný p epína  je 
v poloze pro ru ní provoz. 

1. P epn te posuvný 
p epína  do polohy pro 
automatický provoz. 

2. Nevy ízený nouzový 
signál.

2. Vy kejte na nouzový 
signál nebo nouzový signál 
odstra te.



4031 630 001 0a 02/04  CZ    309003a


