
inteo Soliris Sensor RTS
Soliris Sensor RTS er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS 
motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol-  
& vindforhold sendes trådløst fra Soliris Sensor RTS til motoren. 

•  Innstilling av følsomheten for sol- & vindautomatikken justeres direkte på 
undersiden av Soliris Sensor RTS.

• Automatikken analyserer hvor skyet det er, og regulerer automatisk tiden 
for innkjøring av solbeskyttelsen (15-30 minutter).

• Innebygd sikkerhetssystem kjører inn solsbeskyttelsen automatisk dersom 
sol- & vindgiverens radiosender slutter å fungere.

• Radiofrekvensen er 433,42 MHz.
• Rekkevidden er ca 200 meter ved fritt felt, noe som tilsvarer ca 20 meter 

dersom sendingen skulle passere to armerte betongvegger.
• Senderen har rullende, automatisk kodingssystem med 16 millioner for-

skjellige koder.

INSTALLASJONS
manual
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Soliris Sensor RTS

• All elektrisk installasjon skal utføres av godkjent elektriker. 
• Monter sol- og vindgiveren (Soliris Sensor) som i eksempelet under.
• Sol- og vindgiveren skal monteres slik at den utsettes for samme  

vindstyrke som solbeskyttelsen.
• Tenk på at markisen i seg selv, overhengende tak, balkonger osv. kan gi  

sol- og vindgiveren ly.
• Sol- og vindgiveren skal monteres slik at den ikke skygges av over- 

hengende tak, balkonger eller lignende.
• Tenk på at ikke montere sol- og vindgiveren under en markise.
• Tenk på at solen beveger seg over himmelen, kontroller at ingen trær,  

bygninger eller annet hinder kan skygge sol- og vindgiveren.
•  Tenk på at du monterer sensoren slik at du enkelt kan komme til for å justere
 den i ettertid.
• Kun en Soliris Sensor RTS bør programmeres inn på samme motor.
• For å unngå forstyrrelser mellom radiokomponenter bør avstanden mellom 
 de ulike RTS-enhetene være minst 30 cm.

2 Installasjon

1Tekniske data

Montering2.1

Radiofrekvens:	 433,42	MHz
Rekkevidde:	 ca	200	m	ved	fritt	felt	eller	ca	
	 20	m	gjennom	to	betongvegger
Tilkoblingsspenning:	 220-240	V~	50/60	Hz
Isolasjon:	 Klasse	2,	dobbelisolert
Belastning:	 230	V,	2	A
Omgivelsetemperatur:	 -20°C	til	+50°C

Hermed forsikrer SOMFY at produktet oppfyller de krav som stilles i direktiv 
1999/5/EC. Forsikring om overensstemmelse er tilgjengelig på www.somfy.
com eller ved å kontakte Somfy AB.

Montering Tilkobling
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3 Programmering av Soliris 
Sensor RTS og mottaker

Programmere én Soliris Sensor RTS3.1

Slette en Soliris Sensor RTS3.2

 OBS! 
For	at	ikke	indikeringslampene	”Sol-	&	vindfunksjon”	og	”Kun	vindfunksjon”	på	håndsenderen	Telis	Soliris	
RTS	skal	vise	feil	(se	Punkt	4.1),	programmer	bare	én	Telis	Soliris	RTS	per	ALTUS	eller	OREA	motor.	
Dersom	flere	sendere	ønskes,	bruk	Telis	1,	Telis	4	eller	Centralis	RTS	(i	halvautomatikk	posisjon).

Programmer inn sensorenSett motoren i programmeringsmodus
Trykk ca 3 sekunder på 
programmeringsknap-
pen til en sender som 
allerede er programmert 
inn. Motorens mottaker 
settes da i programme-
ringsmodus.

Trykk kort på sen-
sorens program-
meringsknapp. Den 
nye sensoren er nå 
programmert inn.

Solbeskyttelsen beveger 
seg kort opp og ned, hvil-
ket bekrefter at motoren er 
i programmeringsmodus.

Solbeskyttelsen beveger 
seg kort opp og ned, hvilket 
bekrefter at at den nye sen-
soren er innprogrammert.

Sett motoren i programmeringsmodus
Trykk ca 3 sekunder på 
programmeringsknap-
pen til en sender som 
allerede er programmert 
inn. Motorens mottaker 
settes da i programme-
ringsmodus.

Solbeskyttelsen beveger 
seg kort opp og ned, hvil-
ket bekrefter at motoren er 
i programmeringsmodus.

Slett sensoren
Trykk kort på en 
programmerings-
knapp som allerede 
er programmert 
inn.
Sensoren er nå 
slettet. Solbeskyttelsen beveger seg 

kort opp og ned, hvilket  
bekrefter at sensoren er slettet.

OBS!	En	Soliris	Sensor	RTS	bør	ikke	styre	flere	enn	5	motorer.
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4 Sol- og vindfunksjoner
Solautomatikk på/av4.1

Denne	funksjonsmodus	brukes	til:
•	 Innstilling	av	solautomatikkens	følsomhet.	
•	 Demonstrasjon	i	f.eks.	butikk.

I	demomodus	er	alle	reaksjonstider	i	sol-	&	vind-
automatikken	forkortet	(se	tabell	til	høyre)	og	vind-
følsomheten	er	nedsatt	til	3	m/sek.

For	å	stille	automatikken	i	demomodus:
•	 Vri	potensiometeret	for	vindfølsom-

het	maksimalt	med	urviseren	til	
endeposisjonen	nås		(se	bildet	->).

•	 Solbeskyttelsen	beveger	seg	kort	
opp	og	ned.

Solautomatikk:
•	 Solautomatikkens	følsomhet	justeres	mellom	0	til	50	Klux	på	potensiometeret.
•		Ved	innstilling	skal	solen	skinne	direkte	på	solgiveren.
•		Omtrentlig	standardverdi	er	24	Klux.	For	best	funksjon	bør	følsomheten	alltid	

stilles	inn	med	direkte	sollys	som	faller	på	solgiveren.
•		For	å	lette	innstilling	av	solautomatikkens	følsomhet,	kan	automatikken	stilles	i	

installasjons-	og	demomodus	(se	punkt	4.2	over).	Dette	forkorter	automatikkens	
reaksjonstider.

Demotider (med Orea RTS og Altus RTS)

	 	 	
	 Normal	 Demo 
Sol	over	innstilt	verdi	 2	min.	 10	sek.
Sol	under	innstilt	verdi	 15/30	min.	 15	sek.
Vind	over	innstilt	verdi	 2	sek.	 2	sek.
Vind	under	innstilt	verdi	 12	min.	 15	sek.

0 klux 50 klux

25 klux

Med	Telis	Soliris	RTS	håndsender	er	det	mulig	å	slå	på	og	av	solautomatikken	(vindautomatikken	er	en	beskyt-
telsesfunksjon	og	kan	ikke	slås	av).	Med	et	kort	trykk	på	håndsenderens	knapp	”Solautomatikk	på/av”	tennes	
indikeringslampen	for	aktuell	funksjonsposisjon.

Halvautomatikk ( ):
Mottakeren	reagerar	på	OPP/NED/STOPP-kommandoen	fra	sender	samt	vindautomatikk.

Helautomatikk ( ):
Mottakeren	reagerar	på	OPP/NED/STOPP-kommandoen	fra	sender,	samt		
sol-	og	vindautomatikk.

Trykk	ned	og	hold	inne	(ca	2	sek)	knappen	”Solautomatikk	på/av”	på	Telis	Soliris	RTS		
håndsender	for	å	bytte	funksjonsmodus.	

OBS! For	at	ikke	indikeringslampene	på	håndsenderen	skal	vise	feil,	programmer	kun	én	Telis	Soliris	RTS		
per	motor.	For	å	bruke	flere	håndsendere	skal	solautomatikken	settes	i	halvautomatikk	posisjon,	da	kan	du	bruke	
Telis	1,	Telis	4	eller	Centralis	RTS	for	individuell	styring.

OBS! Altus	RTS	og	Orea	RTS-motorene	kjører	solbeskyttelsen	kort	opp/ned	når	solautomatikken	slås	på/av.
	 	 Motorene	er	alltid	i	halvautomatikk	etter	nyinstallasjon.

Installasjons- og demomodus4.2

Innstilling av solautomatikk4.3

Hel- / halv
automatikk
på/av
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ca 10 sek.

Innstilling:

Vri potensiometeret 
for solfølsomhet 
med urviseren til 
endeposisjonen (50 
Klux).

Trykk en kort impuls på sen-
deren ”Opp (markise inn)”.

Trykk en kort impuls på  
senderen ”Stopp” (my).

1

Så lenge 
dagslysinten-
siteten over-
stiger solau-
tomatikkens 
innstilte 
følsomhet, forblir solbeskyttelsen nedkjørt 
(utkjørt). Dersom dagslysintensiteten fal-
ler under den innstilte følsomheten (f.eks. 
hvis solen går bak en sky) aktiveres en 
tidsforsinkelse på mellom 15 og 30 min. 
(avhengig av hvor ofte solen har gått bak 
en sky tidligere).

Dersom 
dagslys-
intensite-
ten overskri-
der solauto-
matikkens innstilte 
følsomhet, aktiveres en 
2 minutters tidsforsinkelse, 
deretter kjøres solbeskyttel-
sen ned (ut).

Solbeskyttelsen går til utfallsposisjon UP (se 
motorens installasjonsguide) dersom det er 
programmert. Dersom UP ikke er program-
mert, går solbeskyttelsen helt ned (ut).

Når tidsfor-
sinkelsen 
har løpt ut, 
kjøres sol-
beskyttelsen 
opp (inn).

Manuelle kommandoer fra en sender 
medfører at solautomatikken avaktiveres 
midlertidig (se punkt 4.5).

etter 
15 - 30 min.etter 

2 min.

UL

UL

ca 15 sek.

Kontroller at solbeskyttelsen 
kjøres ned (ut) automatisk 
etter ca 10 sekunder. 

Solbeskyttelsen kjøres 
opp (inn) automatisk.

Solautomatikken er nå justert for rådende lysintensitet.

OBS!	 Hvis	du	har	programmert	automatikken	i	demo	modus,	IKKE GLEM Å TILBAKESTILLE VINDAUTOMATIKKEN	
	 til	riktig	verdi!

Innstilling av solautomatikkens følsomhet
Kontroller	før	innstilling	at:

Solen skinner på 
solgiveren. 

Vindhastigheten ikke er høyere  
enn innstilt verdi.

Solautomatikken er slått på (se 
punkt 4.1, Solautomatikk
på/av forrige side).

Solautomatikkens funksjon4.4

2 3

4 5
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Innstilling av vindautomatikk4.4

Vindautomatikkens funksjon4.5

Så lenge 
vindhas-
tigheten 
over-skri-
der den 
innstilte vindfølsomheten, vil kommandoer 
fra solautomatikk eller sendere ikke bli 
utført. Når vindhastigheten faller under inn-
stilt følsomhet aktiveres en tidsforsinkelse.

Der-
som 
vind-
has-
tigheten 
over-
skrider 
vindauto-
matikkens 
innstilte følsomhet, 
aktiveres en 2 sekun-
ders tidsforsinkelsel-
se, og deretter kjøres 
solbeskyttelsen opp (inn).

12 minut-
ter deretter 
aktiveres 
solauto-
matikken. 
Det er imid-
lertid mulig å 
gi manuelle 
kommandoer 
med en sender 
allerede etter 30 
sekunder.

etter 30 sek.

etter 
2 sek

Ved	manuell	betjening,	sørg	for	å	stille	om	til	halvautomatikk	(venstre	lampe	på	håndsenderen	Telis	Soliris	
RTS	lyser).

Vindautomatikk:
•	 Vindfølsomheten	justeres	mellom	3	-	14	m/sek	på	potensiometeret	(gradering	se	

figur).
•	 Vri	justerskruen	til	ønsket	verdi.	Begynn	med	lav	verdi	og	etterjuster	ved	behov.
•	 Normalinnstilling	er	ca	8	m/sek.	Dette	kan	imidlertid	variere	avhengig	av	f.eks.	
	 markisens	størrelse	og	plassering.
•	 Etter	installasjonen	skal	vindfunksjonen	testes	ved	at	vindgiveren	snurres	manuelt
	 i	minst	2	sekunder.	Solbeskyttelsen	skal	deretter	kjøres	opp	(inn)	automatisk.

Solbeskyttelsen	kjører	inn	2	ganger	for	å	indikere	for	brukeren	at	sensoren	er	defekt.
Deretter	er	det	kun	mulig	å	kjøre	manuelt.

Manuell manøvrering fra sender 4.6

Hvis radiosenderen i Soliris Sensor RTS slutter å fungere (OBS! Fungerer ikke i demomodus.)4.7

OBS!	En	Eolis	Sensor	RTS	bør	ikke	styre	flere	enn	5	motorer.
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5
Håndsenderens	indikeringslampe	ten-
nes	ikke	når	det	gis	kommando.

Kontroller	senderens	batteri.

Håndsenderens	indikeringslampe	lyser,	
men	det	skjer	ikke	noe	når	det	gis	
kommando.

Kontroller	at	senderen	er	riktig	programmert	inn	i	mottakeren.

Solbeskyttelsen	går	inn	ved	solsignal	
og/eller	ut	ved	vindsignal.

Kontroller	rotasjonsretningen	(se	motorens	installasjonsguide).

Solbeskyttelsen	reagerer	ikke	
ved	sol-	eller	vindsignal.

1-	Kontroller	at	solautomatikken	ikke	er	slått	av	(punkt	4.1).
2-	Kontroller	at	sol-	og	vindsensoren	er	programmert	inn	i	

motoren	(punkt	3.1).

Solbeskyttelsen	kjøres	automatisk		
inn	etter	ca	60	minutter.

Kontroller	at	sol-	&	vindgiveren	er	koblet	til	230V		
matespenning.

Solbeskyttelsen	kan	kjøres	ut,	men	går	
tilbake	til	automatisk	styring	igjen.

Er	solautomatikken	avslått?

Solbeskyttelsen	kjører	inn	selv	om	
solen	skinner	og	det	er	vindstille.

Kontroller	at	sol-	&	vindgiveren	er	koblet	til	230V		
matespenning.

Feilsøking
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Med reservasjon for tekniske endringer, Somfy Nordic AB 2007.


