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Funktionsprøvning af elektrisk betjente persienneruder.

Når ruden er monteret i det færdige vindue, og vinduet er monteret i bygningen, skal persiennen 
funktionsprøves ved at sænke den og åbne lamellerne. Herefter forbliver persiennen i denne position, indtil 
styring tilsluttes.

Det anbefales at funktionsprøve persiennen fra det sted, ledningerne tilsluttes styringsenheden. Herved 
afprøves også den elektriske forbindelse til persiennen.

Denne afprøvning foretages med specielt prøveudstyr som kan lejes hos bo·glas a/s. Benyttes andet udstyr, 
forbeholder bo·glas a/s sig ret til at afvise enhver reklamation begrundet med funktionsfejl af persiennerne.

Det standard monterede persienne kabel har 3 ledere med farverne rød, hvid og sort. Hvis der er benyttet 
samme farvekoder i kablet frem til styringsenheden for persiennen, tilkobles rød og sort ledning til  
ledningerne med samme farve på prøveenheden. Tilslut IKKE den hvide ledning.

OBS: Er der benyttet andre farver i kabelforbindelsen mellem persiennen og styringsenheden, SKAL det 
inden tilslutning til prøveenheden SIKRES, at tilslutning af den røde og sorte ledning fra prøveenheden sker 
til de tilsvarende ledere på persiennen, da der IKKE må sættes spænding på den hvide ledning, som er en 
dataforbindelse, til brug ved evt. fejlfinding.

Fremgangsmåde:

– Tilslut sort og rød ledning til prøveenheden
– Sæt vippekontakt i position ”O”
– Sæt strømforsyningen i stikket
– Vip kontakten til position ”NED”. Persiennen kører helt ned og stopper automatisk i bunden.
– Sæt vippekontakt i position ”O”
– Vip kontakten til position ”OP” indtil lamellerne står åbne (er vandrette)
– Sæt vippekontakt i position ”O”
– Tag strømforsyningen ud af stikket
– Afmonter sort og rød ledning fra prøveenheden

Ruden leveres normalt UDEN el- eller styrings komponenter!

Vi kan henvise til ScreenLine Systems – info@screenline.dk / 70228005 - for tilbud på de ønskede 
komponenter til styring.

Anvendes anden styring, SKAL denne være kompatibel med den styring, ScreenLine kan levere.

Se også dokumenterne vedr. generel information, modtagekontrol samt installation af persienneruder på 
www.boglas.dk.
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