
Инструкции  

за инсталация на 

сензор за вятър и слънце DC116 (J/S) 

 
1. Инсталация 

Трябва да инсталирате сензора на място, което осигурява добри условия за измерване на 

слънчеви лъчи и вятър. Сензорът не трябва да се монтира в зони защитени от вятър. 

Сензорът трябва да бъде монтиран успоредно на земята. В противен случай резултатите от 

измерването могат да бъдат неточни. 

Поради промяната на позицията на слънцето, през деня, околните препятствия, например 

дървета могат да хвърлят сянката си върху сензора. 

Оригиналният кабел не трябва да се прекъсва. 

 

 
 

2. Свързване на сензора 

Първо програмирайте дистанционното управление на "алтернативна 

конфигурация на бутоните" / „alternative button configuration“. 

 
 Сега свържете сензора за вятър и слънце към тентата. 

Връзката трябва да се установи, чрез движение на тентата. 

  

- Първо разтегнете тентата до максимална позиция; 

- Ограничете тентата, чрез дистанционното управление; 

- Натиснете бутон „P2“ на задната част на дистанционното управление два пъти. (awning in 

movement); 

- Натиснете бутон „P2“ на сензора веднъж; 

- Сега регулирайте вашите лични настройки за чувствителност към вятър и слънце, чрез 2-та 

регулиращи винта на сензора. 



3. Свързване на сензора към тента с външна контролна кутия 

 
Ако Вашата тента е оборудвана с външна контролна кутия (с или без управление, чрез 

апликация), моля следвайте следните настройки: 

 
- Първо разтегнете тентата до максимална позиция. Също така включете сензора в контакта. 

- Натиснете бутон „P2“ на контролната кутия. 

Съвет: Ако използвате кутия с контрол, чрез апликация, ще откриете бутон „P2“ на 

външната стена на кутията. Ако използвате кутия без контрол чрез апликация, трябва да 

развиете 3-те винта на гърба на кутията и да повдигнете капака. Там ще откриете бутон „P2“ 

до външните бутони за управление. 

- Натиснете бутон „Stop“ на контролната кутия 

- Натиснете бутон „UP“ на сензора 

- Сега регулирайте вашите лични настройки за чувствителност към вятър и слънце, чрез 2-та 

регулиращи винта на сензора. 

 

4. Съвети за сигурност 
 

Сензорът за вятър и слънце е предназначен за автоматично управление на тентата. Въпреки това 

е възможно тентата да не се разтяга или прибира. 

Уверете се, че зоната на разтягане/прибиране е свободна от препятствия по всяко време, за да 

избегнете повреда в случай на автоматично движение на тентата. По време на ремонт или 

настройка на тентата, изключете захранването, за да избегнете неволно движение, причинено от 

сензора.  

Гаранцията не покрива щети причинени от неспазване на съветите за сигурност. 

Винаги се уверявайте, че тентата е прибрана при неподходящи метеорологични условия 

(например вятър, сняг и други). 

Повреди в резултат на фалшиви команди на сензора не се покриват от гаранцията на 

производителя.  

 

Основна информация: 
 

- Безжичен 

- Честота 433,92 MHz 

- Обхват (на открито, без препятствия): макс. 200 метра 

- AC 230V 50Hz 

- Кодове за безопасност (50 милиона кода) 

- Сензор за вятър регулируем в 3 стъпки 

- Сензор за слънце регулируем в 4 стъпки 

- Ако скоростта на вятъра надвиши дефинираната граница за поне 3 секунди, сензорът 

прибира тентата автоматично. След като тентата е прибрана, сензорът не измерва никаква 

скорост на вятъра за 1 минута и тентата остава затворена. 

- Ако определената граница за светлочувствителност бъде превишена за поне 2 минути, 

тентата ще се отвори автоматично. Ако слънчевата светлина падне под определената 

граница за светлочувствителност за поне 15 минути, тентата ще бъде прибрана. 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматичното управление на тентата 

може да се включи по всяко време! 



Таблица за настройка на сензора за вятър и слънце 

 
Настройки за скорост на вятъра 

1 15 km/h 

2 30 km/h 

3 45 km/h 

Легенда:  

1: Тентата ще бъде прибрана веднага след превишаване на скоростта на вятъра от 15 км/ч. 

2: Тентата ще бъде прибрана веднага след превишаване на скоростта на вятъра от 30 км/ч. 

3: Тентата ще бъде прибрана веднага след превишаване на скоростта на вятъра от 45 км/ч. 

 

Настройки за светлочувствителност 

0 неактивна 

1 15 kLux 

2 30 kLux 

3 45 kLux 

4 60 kLux 

Легенда:  

0: Тентата няма да се отваря автоматично при светлина  

1: Тентата ще се отвори автоматично веднага щом светлината надхвърли 15kLux 

2: Тентата ще се отвори автоматично веднага щом светлината надхвърли 30kLux 

3: Тентата ще се отвори автоматично веднага щом светлината надхвърли 45kLux 

4: Тентата ще се отвори автоматично веднага щом светлината надхвърли 60kLux 

 

 

 

Моля, уверете се, че сензорът е свързан към тентата преди употреба! 

Моля, уверете се, че бутонът “UP” ще прибере тентата при натискане 

 

 

Настройка на бутоните на сензора: 

 


