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INFORMACJE OGÓLNE 
 
O firmie Somfy 
 
Firma Somfy rozwija, produkuje i sprzedaje zautomatyzowane systemy do zastosowania zarówno w 
przemyśle, jak i w domach mieszkalnych. Systemy alarmowe, automatyczne żaluzje, rolety, drzwi garażowe i 
bramy wjazdowe – wszystkie produkty Somfy są zaprojektowane, aby spełnić twoje wymagania w 
kategoriach bezpieczeństwa, wygody i zabezpieczenia. 
W firmie Somfy dążenie do najwyższej jakości jest procesem ciągłym. Firma Somfy zbudowała swoją 
reputację na jakości swoich produktów, a jej nazwa jest synonimem innowacyjności i czołowej pozycji w 
dziedzinie technologii. 
 
Pomoc 
 
Prosimy o skontaktowanie się z miejscowym sprzedawcą lub instalatorem Somfy, który dostarczy 
szczegółowych informacji o produktach Somfy. 
 
Zgodność 
 
Niniejszym, firma Somfy stwierdza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi 
odnośnymi zastrzeżeniami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie 
internetowej www.Somfy.com/Cr (Elixo 500 230 V), i odnosi się do krajów Europy, oraz Szwajcarii i Norwegii. 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
 
 
System napędowy odpowiada wszystkim wymaganym standardom bezpieczeństwa z zastrzeżeniem jego 
prawidłowej instalacji i użytkowania. Zaleca się przestrzeganie wszystkich zasad postępowania w celu 
zapobieżenia zagrożeniom i ewentualnym wypadkom. Przed przystąpieniem do użytkowania i instalacji 
produktu Somfy zawsze przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego użycia. 
Należy zabezpieczać system przed dostępem dzieci, osób postronnych oraz innych obiektów, szczególnie 
podczas pracy urządzenia. 
Nie pozostawiać radiowych pilotów zdalnego sterowania i innych urządzeń sterujących w miejscach 
dostępnych dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu systemu napędowego. 
Nie wolno umyślnie blokować ruchu bramy. 
Nie wolno usiłować ręcznie obsługiwać bramy, jeżeli nastawnik nie jest odblokowany specjalną dźwignią 
zwalniającą. 
Nie wolno modyfikować elementów układu napędowego. 
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, wyłączyć zasilanie i aktywować awaryjne zwolnienie, 
aby umożliwić dostęp i zażądać pomocy od wykwalifikowanego technika (instalatora). 
Dla wszystkich operacji związanych z czyszczeniem, należy najpierw wyłączyć zasilanie sieciowe i co 
najmniej jeden z biegunów akumulatora (jeżeli jest zainstalowany). 
Nigdy nie wolno czyścić układu napędowego urządzeniami natryskującymi wodę pod wysokim ciśnieniem. 
Należy czyścić fotokomórki. Zapewnić, żeby żadne gałęzie ani krzaki nie  przeszkadzały w działaniu 
urządzeń zabezpieczających (fotokomórek). 
Dla wszystkich operacji, związanych z napędem należy się skontaktować z wykwalifikowanym technikiem 
(instalatorem). 
Należy regularnie, raz do roku kontrolować stan urządzenia. Powinien to robić wykwalifikowany technik. 
 
 
OPIS PRODUKTU 
 
Zestaw Elixo został zaprojektowany z myślą o napędzaniu bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze 500 
kilogramów w budynku mieszkaniowym, lub w małej firmie. 
 
 
DZIAŁANIE 
 
Otwieranie przejścia dla pieszych 
 

 
Działanie w trybie sekwencyjnym 
 

 
 
Działanie w trybie półautomatycznym 
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Typowe działanie 
 
Obsługa przy pomocy pilota zdalnego sterowania Telis 
 

 
Obsługa przy użyciu fotokomórek 
 
Operacje przy użyciu fotokomórek mogą być zaprogramowane podczas instalacji w następujący sposób: 
Tryb fotokomórek aktywowany tylko dla zamykania: w razie wykrycia przeszkody podczas zamykania, 
brama zatrzymuje się i ponownie otwiera. 
Tryb fotokomórek aktywowany dla zamykania i otwierania:  
• otwieranie: w razie wykrycia przeszkody, brama zatrzymuje się, a następnie kontynuuje swój ruch po 

usunięciu przeszkody. 
• zamykanie: w razie wykrycia przeszkody, brama zatrzymuje się, a następnie ponownie otwiera, aż 

przeszkoda zostanie usunięta. 
 
Działanie przy włączonym pulsującym pomarańczowym świetle ostrzegawczym  
Ostrzegawcze pulsujące światło jest włączone podczas każdego ruchu bramy. Podczas instalowania można 
wstępnie zaprogramować trzysekundowy sygnał ostrzegawczy przed rozpoczęciem ruchu. 
 
Działanie w trybie automatycznego zamykania 
W trybie automatycznego zamykania brama zamyka się automatycznie po upływie zaprogramowanego 
opóźnienia czasowego. 
Naciśnięcie przycisku przed upływem czasu opóźnienia powoduje zamknięcie bramy. 
 
Działanie przy użyciu akumulatora wspomagającego (Elixo 24 V) 
Jeżeli zainstalowany jest akumulator wspomagający, silnik będzie pracował nawet podczas przerwy w 
zasilaniu sieciowym. Warunki działania pozostają takie same, a urządzenia zabezpieczające są nadal 
aktywne. 
Czas ładowania akumulatora: 12/14 godzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elixo 500 24 V/230V PL 
 

Prawa autorskie zastrzeżone © 2008 Somfy SAS. Wszystkie prawa zastrzeżone. 4
 

Awaryjne zwolnienie ręczne 
 
Mechanizm awaryjnego zwolnienia ręcznego umożliwia ręczne poruszenie bramy. 
Należy go stosować w razie przerwy w dopływie energii elektrycznej, niewłaściwego działania, lub 
nienormalnej pracy urządzenia napędowego. 
  
Aby wyłączyć układ napędowy: 
 
[1] Włóż klucz do zamka. 
[2] Obróć klucz o ćwierć obrotu w lewo. 
[3] Przekręć dźwignię zwalniającą w prawo. 
 
Bramę można już poruszać ręcznie. 

 

Nie wolno przesuwać bramy na siłę. 
 

 
Aby włączyć powtórnie układ napędowy: 
 
[1] Przekręć dźwignię zwalniającą w lewo. 
[2] Ręcznie przesuń bramę, aż mechanizm napędowy 
zablokuje się powtórnie. 
[3] Obróć klucz o ćwierć obrotu w prawo. 
[4] Wyjmij klucz. 
 
 

 

Ważne jest, aby układ napędowy został 
włączony powtórnie przed każdą nową 
komendą. 

 

 
 
 
URZĄDZENIA DODATKOWE 
 

 
1. Pilot zdalnego sterowania 2NS RTS Keytis Dwuprzyciskowy pilot zdalnego sterowania 
2. Pilot zdalnego sterowania 4NS RTS Keytis Czteroprzyciskowy pilot zdalnego sterowania 
3. Pilot zdalnego sterowania Keygo Czteroprzyciskowy pilot zdalnego sterowania 
4. Włącznik ścienny RTS Dwuprzyciskowy punkt sterowania na ścianie. Do 

używania wewnątrz własności. 
5. Digicode RTS Dwuprzyciskowy punkt sterowania na ścianie z dostępem 

kodowanym. Do używania na zewnątrz własności. 
6. Włącznik przyciskowy Włącznik przyciskowy. Do używania na zewnątrz 

własności. 
7. Fotokomórki Urządzenia zabezpieczające, służące do zapobiegania 

zamknięciu bramy jeżeli wykryta jest przeszkoda. 
8. Pomarańczowe światło ostrzegawcze Urządzenie zabezpieczające do wskazywania ruchu 

bramy. 
9. Akumulator Do umożliwiania działania systemu w przypadku zaniku 

napięcia zasilającego. 
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LIKWIDACJA PROBLEMÓW 
 
Silnik nie włącza się. 
• Sprawdź zasilanie silnika. 
• Nie świeci się kontrolka na pilocie zdalnego sterowania, bateria jest wyczerpana – wymień ją. 
• Sprawdź, czy system napędowy nie został wyłączony – włącz go. 
• Sprawdź, czy fotokomórki nie wykryły przeszkody, lub czy nie są brudne. 
• Ten typ napędu nie nadaje się do intensywnego użytkowania. Może włączyć się programowa ochrona 

termiczna. 
 
Jeżeli nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z instalatorem urządzenia. 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SILNIK 
 Elixo 500 24 V Elixo 500 230 V 
Zasilanie Prąd zmienny 230 V ± 10%, 50 Hz Prąd zmienny 230 V ± 10%, 50 Hz 
Zasilanie elektryczne silnika Prąd stały 24 V Prąd zmienny 230 V 
Obroty silnika 3500 obr/min 1400 obr/min 
Pobór mocy 70 W 290 W 
Maksymalny pobierany prąd 0,5 A (230 V) – 1 A (110 V) 1,5 A (230 V) – 3 A (110 V) 
Kondensator / 10 µF (230 V) – 40 µF (110 V) 
Ochrona termiczna / 1100C 
Kategoria izolacji / F 
Stopień redukcji 1/44 1/30 
Obroty na wyjściu z silnika 79 obr/min 48 obr/min 
Zębatka moduł 4 milimetry (14 zębów) moduł 4 milimetry (14 zębów) 
Prędkość bramy 12 m/min 8,5 m/min 
Maksymalny ciężar bramy 500 kg 500 kg 
Maksymalny moment 20 Nm 20 Nm 
Smarowanie trwały smar trwały smar 
Manewry ręczne Mechaniczne zwolnienie dźwignią Mechaniczne zwolnienie dźwignią 
Wykrywanie przeszkód Elektroniczny ogranicznik momentu Sprzęgło cierne 
Dzienna liczba cykli roboczych 30 100 
Jednostka sterująca Wbudowana, z wyświetlaczem LCD Zintegrowana 
Akumulatory pomocnicze 
(opcjonalne) 

Dwa akumulatory12 V o pojemności 
1,2 Ah 

/ 

Zakres temperatur roboczych od -200C do +600C od -200C do +600C 
Klasa ochrony IP24 IP24 
Ciężar 7 kg (~ 70 N) 15 kg 

Elektronika 
Zasilanie zespołów 24 VAC (180 mA) 24 V (maksymalny pobór prądu – 0,2 

A) 
Automatyczny czas zamykania między 3 i 120 sekund między 0 i 90 sekund 
Czas pracy 120 sekund między 0 i 120 sekund 
Czas otwarcia przejścia dla pieszych 7 sekund (stały czas) 7 sekund (stały czas) 
Przerwa przed ruchem w odwrotnym 
kierunku 

w przybliżeniu 1 sekunda w przybliżeniu 1 sekunda 

Podłączenie ostrzegawczego i 
pulsującego światła 

24 V, najwyżej 25 W 230 V, najwyżej 15 W 

Bezpieczniki 250 V T 0,62 A i T 1 A 250 V T 0,62 A i T 1 A 
Wbudowany odbiornik radiowy RTS RTS 
Liczba programowanych pilotów 
zdalnego sterowania 

36 36 

Częstotliwość zdalnego sterowania 
RTS 

433,42 Mhz 433,42 Mhz 

Oporność anteny 50 Ohm (RG58) 50 Ohm (RG58) 
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