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 Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašeho 
motorového řídicího řízení Centralis Uno IB, přečtěte si 
pozorně následující návod k provozu. 
 
 
 
S řízením pro malé objekty Centralis Uno IB vám SOMFY 
nabízí osvědčený řídicí systém. Každý motor, který má být 
řízen, využívá jeden Centralis Uno IB. Nízkonapěťové řídicí 
vedení spojuje centrální řídicí systém (např. Chronis IB) a 
motorové řídicí zařízení Centralis Uno IB a přenáší povely 

 
 

 k běhu. Tak mohou být vaše rolety řízeny individuálně, manuálně přes motorové řídicí 
zařízení nebo centrálně pomocí programovatelných spínacích hodin. 
Centralis Uno IB        nosný produkt pro rolety / markýzy 
Centralis Uno IB VB  nosný produkt pro žaluzie 
 

1. Technické  
údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objednací číslo: Centralis Uno IB 709654 
 Centralis Uno IB VB 709655 

Jmenovité provozní napětí: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz 
Napětí řídicího vedení: SELV 

Druch ochrany krabičky: IP 40 
Třída ochrany: II 

Provozní teplota: od + 5° C až do + 40° C 

  
 

Okolní podmínky: suché obytné místnosti 
  Zatížitelnost spínacích kontaktů relé: cos φ > 0,8 / 3 A / 230 V / 50 Hz 

  Doba běhu pohonu (spínací čas relé): cca 3 minuty 
 

2. Instalace  
 
 

Vytvoření, zkoušení a uvedení do provozu 230 
V připojení smí být provedeno pouze odborným 
elektrikářem. 
 

 

 Všechny vedení spojujte bez napětí! Proveďte všechny bezpečnostní opatření 
zamezující nechtěnému zapnutí! Prosíme, používejte bezpečnostní kryt pro zajištění 
oddělení řídicího vedení a vedení se síťovým napětím. 
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 Centralis Uno IB je vhodný pro montáž do podomítkové spínací krabičky Ø 60 mm 
anebo odpovídající omítkové krabičky (SOMFY příslušenství). 
 

 2.1 Montáž  
Přívodní vedení připojit na svorky nosného rámu a nosný rám 
upevnit do podomítkové krabičky. 
 
 
 

 

  Bezpečnostní kryt nastrčit zezadu na nástrčný rám (pro 
uvolnění bezpečnostního krytu použijte šroubováku, který 
zasunete do bezpečnostního krytu a stlačíte výstupek). 
Následně upevnit nástrčný rám do podomítkové krabičky. 
 
 

 

 Řídicí zařízení Centralis Uno IB se zasune spolu s rámečkem 
do nástrčného rámu. Připojit síťové vedení a přezkoušet 
pomocí tlačítek „NAHORU“ a „DOLU“ směry běhu. 
 
 
 

 

 Nasadit kryt. 
 
 
 
 
 

 

  2.2 Rozmístění svorek 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    



 
11.19 Centralis Uno IB 
 
             Motorové řídicí zařízení 

 

IC/08.99.02  11.19. 3 

 Rozmístění svorek 
 
Řídicí vedení společné (+) 
Řídicí vedení Nahoru (   ) 
Řídicí vedení Dolu (   ) 
 
Síťová fáze (L →) 
Síťový nulový vodič (N →) 
Motorový nulový vodič (N) 
Motor Nahoru (▲) 
Motor Dolu (▼) 
 

 
 
 
 
 
 
 
N je interně 
přemostěno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centralis Uno IB  
nosný rám, pohled zezadu  

3. Nastavení 1) Tlačítko NAHORU 
2) Tlačítko Stop/IP 
3) Tlačítko DOLU 
4) Duo LED červená/zelená 
5) 0/auto                                                                                                                            

posuvný spínač 
             

 0/auto posuvný spínač 
 

 Posuvný spínač na pozici „auto“ 
 Centrální povely (např. vyvolané 
časovými spínacími hodinami, větrnou 
anebo sluneční automatikou anebo 
centrálním tlačítkem) jsou provedeny. 
Při centrálních povelech s dobou 
impulzu > 1 sekunda (např. vyvolaný 
větrnou automatikou) se dodatečně 
rozsvítí červená LED-kontrolka.        
Během svitu červené LED není možná 
manuální obsluha pomocí tlačítek 
NAHORU / DOLU na motorovém 
řídicím zařízení Centralis Uno IB. 

 

Posuvný spínač na pozici „0“ 
 Centrální povely nejsou provedeny        
do té doby, dokud vykazují dobu 
impulzu < 1 sekunda. To znamená,          
že povel vyvolaný spínacími hodinami 
nebude motorovým řídicím zařízením       
Centralis Uno IB proveden. 

     Vykazuje-li však centrální povel dobu 
impulzu > 1 sekunda (např. vyvolaný 
větrnou automatikou), pak je povel 
k běhu proveden, ačkoliv posuvný 
spínač je nastaven na pozici „0“ 
(bezpečnostní funkce). 

 
  4.0 Libovolně volitelná mezipozice u Centralis Uno IB 

S motorovým řídicím zařízením Centralis Uno IB máte možnost naučení dvou libovolně 
volitelných mezipozic. 
- Jedna z mezipozic je naučitelná z horní koncové polohy vašeho závěsu (závěs 

v zavinutém stavu) 
- Jedna z mezipozic je naučitelná z dolní koncové polohy vašeho závěsu (závěs je 

zcela rozvinut) 
 
Pro naučení mezipozic je uložen čas mezi dolní/horní koncovou polohou a mezipozicí. 
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 4.1 Naučení mezipozice, která má být najížděna z horní koncové polohy 
stlačením tlačítka 

 Jeďte se závěsem do horní koncové 
polohy.  
Držte nyní současně stlačené                       
(cca 2 sekundy) tlačítka DOLU a STOP/IP 
na vašem Centralis Uno IB, dokud se 
závěs nerozjede do směru DOLU. 
 
→ LED-kontrolka začne svítit zeleně. 
 
 

 
 

Zastavte závěs na pozici, která má být 
nadále najížděna z horní koncové polohy 
jako mezipozice. 
 
 
 
 
→ Je možná úprava pozice pomocí tlačítek     

NAHORU, DOLU nebo STOP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stlačte nyní STOP/IP tlačítko na              
cca 2 sekundy                       

 LED-kontrolka zhasne 
 
→ Nyní je naučena mezipozice najížděná z horní 

koncové polohy. 
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 4.2 Naučení mezipozice, která má být najížděna z dolní koncové polohy 
stlačením tlačítka 

 Jeďte se závěsem do dolní koncové 
polohy. Držte nyní současně stlačené (cca 
2 sekundy) tlačítka NAHORU a STOP/IP 
na vašem Centralis Uno IB, dokud se 
závěs nerozjede do směru NAHORU. 
 

→ LED-kontrolka začne svítit zeleně. 
 
 

 
 

Zastavte závěs na pozici, která má být 
nadále najížděna z dolní koncové polohy 
jako mezipozice. 
 
 
 
→ Je možná úprava pozice pomocí tlačítek 

NAHORU, DOLU nebo STOP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stlačte nyní STOP/IP tlačítko na cca 2 
sekundy                      

 LED-kontrolka zhasne 
 

 

→ Nyní je naučena mezipozice najížděná z dolní 

koncové polohy. 
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4.3 Vyvolání naučené mezipozice 
Pro vyvolání odpovídající mezipozice stlačte krátce STOP/IP-tlačítko na Centralis Uno 
IB, zatímco se závěs nachází v horní anebo dolní koncové poloze. 

 
 4.4 Vymazání mezipozice 

Jednou naučená dolní anebo horní mezipozice může být vymazána dvěma způsoby: 
a) Tím, že naučíte novou horní anebo dolní mezipozici. Ta přepíše již naučenou 

mezipozici. 
 V tomto případě postupujte podle návodu popsaném v bodě 4.1 nebo 4.2. 

b) Tím, že dolní / horní mezipozici vymažete bez toho, aniž novou mezipozici naučíte. 
- Jeďte se závěsem pomocí Centralis Uno IB do dolní anebo horní koncové polohy. 
- Stiskněte nyní krátce tlačítko STOP/IP. 
         Závěs jede do odpovídající mezipozice. Počkejte, až závěs dosáhne mezipozice. 

- Stiskněte nyní tlačítko STOP/IP na tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená           
LED-kontrolka (cca po 10 sekundách). 

 
Mezipozice je vymazána. 
 

 5.0 Libovolně volitelná mezipozice u Centralis Uno IB pro žaluzie 
 S motorovým řídicím zařízením Centralis Uno IB pro žaluzie      

jsou stejně jako u centralis Uno IB naučitelné 2 libovolně 
volitelné mezipozice. 
Mezipozice 1 je označována jako doba běhu, mezipozice 2         
jako doba natáčení. 
 
 
 

 

 5.1 Naučení doby běhu (mezipozice 1) 

 Jeďte se žaluzií do 
horní koncové 
polohy. Držte nyní 
současně stlačené 
(cca 2 sekundy) 
tlačítka DOLU a 
STOP/IP na vašem 
Centralis Uno IB, 
dokud se žaluzie 
nerozjede do směru 
DOLU. 
 
→ LED-kontrolka začne 

svítit zeleně. 

Zastavte žaluzii na 
pozici, která má být 
nadále najížděna 
z horní koncové 
polohy jako 
mezipozice. 
 

 

 

 

 

 

→ Je možná úprava 

pozice pomocí 

tlačítek NAHORU, 

DOLU nebo STOP. 

Stlačte nyní 
STOP/IP tlačítko na 
cca 2 sekundy           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ zelená LED-kontrolka 

zhasne 

 
 

Doba běhu je tím 
naučena. 
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 5.2 Naučení doby natáčení (mezipozice 2) 

 Sjet se žaluzií dolu, 
až jsou lamely 
uzavřeny. 

Držte současně 
stlačené STOP/IP-
tlačítko a tlačítko 
NAHORU do té 
doby, dokud 
nezačne natáčení 
lamel (cca 2 
sekundy). 
 

  

Nastavit zvolenou 
pozici lamel pomocí 
tlačítek NAHORU a 
DOLU. Toto 
následuje výhradně 
v tzv. Tip-provozu 
(to znamená, že při 
uvolnění tlačítka 
závěs zastaví). 
Tlačítko STOP/IP je 
v tomto okamžiku 
bez funkce. 
 

Je-li dosažena 
zvolená pozice 
lamel, stlačit tlačítko 
STOP/IP na cca 2 
sekundy. 
 
 
 

 

 

→ zelená LED-kontrolka 

zhasne 

 
 5.3 Vyvolání funkčního pořadí doba běhu a doba natáčení 

Pro vyvolání kombinace z doby běhu a doby natáčení stiskněte krátce STOP/IP-tlačítko 
na Centralis Uno IB VB, zatím co se žaluzie nachází v horní koncové poloze. 
Vyvolání doby natáčení 
Doba natáčení může být vyvolána v jakékoliv libovolné pozici po manuálním povelem 
DOLU (to znamená uzavřené lamely) krátkým stlačením STOP/IP-tlačítka. 
 

 5.4 Vymazání funkčního pořadí doba běhu + doba natáčení 
Jednou naučená doba běhu/natáčení může být vymazána dvěma způsoby: 
c) Tím, že naučíte novou dobu běhu resp. dobu natáčení. Ta přepíše již naučenou 

mezipozici. 
 V tomto případě postupujte podle návodu popsaném v bodě 5.1 nebo 5.2. 

d) Tím, že dobu běhu/natáčení vymažete bez toho, aniž naučíte novou dobu 
běhu/natáčení. 

 
Vymazání doby běhu 
- Jeďte s žaluzií pomocí Centralis Uno IB VB  do horní koncové polohy. 
- Stiskněte nyní krátce tlačítko STOP/IP.  Závěs jede do odpovídající mezipozice.   

- Stiskněte nyní tlačítko STOP/IP na tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená LED-
kontrolka (cca po 10 sekundách). 

Doba běhu je vymazána. 
 

Výlučné vymazání doby natáčení 
- Jeďte s žaluzií ve směru DOLU.                                                                                    

Zastavte závěs v libovolné pozici. 
- Stiskněte nyní krátce tlačítko STOP/IP.  Závěs jede naučenou dobu natáčení. 

- Stiskněte nyní tlačítko STOP/IP na tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená LED-
kontrolka (cca po 10 sekundách). 

Doba natáčení je vymazána. 
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 6.0 Centralis Uno IB VB – obslužná ergonomie 
Pro obsluhu žaluzie existují 2 rozdílné druhy obslužné ergonomie. 
 

 Evropská obslužná ergonomie 
Krátké stlačení tlačítka NAHORU anebo 
DOLU. 
→  V závislosti na odpovídající délce stlačení 

tlačítka je provedeno natáčení lamel (Tip-

provoz). 

Delší stlačení tlačítka NAHORU anebo 
DOLU. 
→  Provede se povel k běhu NAHORU nebo 

DOLU (Rast-provoz) 

 

USA obslužná ergonomie 
Krátké stlačení tlačítka NAHORU anebo 
DOLU. 
 →  Provede se povel k běhu NAHORU nebo DOLU 

(Rast-provoz)V závislosti na odpovídající délce 

stlačení tlačítka je provedeno natáčení lamel (Tip-

provoz). 

Delší stlačení tlačítka NAHORU anebo 
DOLU. 
→ Provede se natáčení lamel (Tip-provoz). 

 
 7.0 Přepnutí obslužné ergonomie 

 
Pro přepnutí obslužné ergonomie musí být po odpojení síťového napětí na motorovém 
řídicím zařízení Centralis Uno IB během 30 sekund stlačeno tlačítko STOP/IP, a to po 
dobu 5 sekund. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


