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Uwagi wst�pne od firmy HELLA 
Czujnik pogodowy ONYX.WEATHER 
 
  

Przy zakupie tego produktu firmy HELLA zdecydowali si� Pa�stwo na zakup produktu 
wysokiej jako�ci z najnowocze�niejsz� technik�, który mimo tego jest łatwy do monta�u i w 
obsłudze. W tej instrukcji opisujemy typowy monta�, rozruch i obsług� urz�dzenia.  
  

 
  

Ü 
Instrukcja skierowana jest do przeszkolonych elektroinstalatorów. 

  

 
  

Nast�puj�ce symbole wspomagaj� Pa�stwa przy monta�u i obsłudze produktu i zwracaj� 
uwag� na bezpieczne stosowanie produktu: 
  

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
powstania zagro�e� dla u�ytkownika. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
mo�liwego uszkodzenia urz�dzenia. 

 

Ten symbol oznacza wskazówki dotycz�ce u�ytkowania lub przydatne 
informacje. 

 

Ten symbol wymaga od Pa�stwa działania. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza zagro�enie dla zdrowia lub �ycia poprzez 
pora�enie pr�dem. 

 

Ten symbol oznacza cz��ci produktu, do których znajd� Pa�stwo w tej 
instrukcji wa�ne informacje. 
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Wskazówki ogólne 
 
  

Ü 
Pytania 

Je�li podczas monta�u lub obsługi b�d� mieli Pa�stwo dalsze pytania dotycz�ce tego 
produktu, prosimy o skontaktowanie si� ze sklepem firmowym. 
  

Ü 
Gwarancja 

Roszczenia z tytułu r�kojmi podlegaj� ustawowym terminom przedawnienia. Cz��ci 
zu�ywaj�ce si� nie s� obj�te zakresem gwarancji, podobnie jak zmiany kolorów oraz 
zmiany wła�ciwo�ci spowodowane działaniem promieniowania UV. 
  

Ü 
Gwarancja 

Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie 
produktu w innych celach ni� ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych 
ni� podanych warunkach prowadzi do odrzucenia roszcze� gwarancyjnych przed 
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub 
uszkodzenie mienia w skutek uszkodzenia urz�dzenia. 
  

Ü 
Wskazówki prawne 

Elementy graficzne i teksty zostały utworzone przy zachowaniu najwi�kszej staranno�ci. 
Za ewentualne bł�dy i ich skutki nie mo�emy przej�� odpowiedzialno�ci! Zastrzegamy 
sobie zmiany techniczne produktu i tej instrukcji! Te instrukcja zawiera informacje 
chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa s� zastrze�one! Wyliczone nazwy 
produktów i marek s� nazwami zastrze�onymi. 
  

Ü 
Deklaracja zgodno�ci WE 

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH deklaruje niniejszym, �e niniejszy produkt 
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi wła�ciwymi postanowieniami 
Dyrektyw WE. Pełna deklaracja zgodno�ci dost�pna jest do pobrania na naszej stronie 
internetowej https://www.hella.info. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 
 
  

 

Instrukcja monta�owa opiera si� na elementach gotowych w 100% zgodnych 
z cz��ciami zdefiniowanymi przez nas i wykonanymi zdefiniowanymi przez 
nas metodami produkcji. W przeciwnym przypadku nie uznamy jakichkolwiek 
roszcze� gwarancyjnych! 

Przed u�yciem i monta�em nale�y dokładnie przeczyta� wskazówki 
bezpiecze�stwa oraz odpowiednie instrukcje. W przypadku niestosowania 
si� do wytycznych i informacji zawartych w tych instrukcjach, w przypadku 
nieprawidłowego monta�u i obsługi oraz w przypadku eksploatacji 
niezgodnej z przeznaczeniem, producent odrzuca wszelkie roszczenia z 
tytułu r�kojmi zwi�zane z uszkodzeniem produktu. Producent nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszkodzenie mienia w 
skutek uszkodzenia urz�dzenia. 

  

 

- Nale�y przestrzega� podanych kroków monta�owych i zwraca� uwag� na 
zalecenia i wskazówki. 

- Prosz� starannie przechowywa� t� instrukcj�. 
- Wszelkie czynno�ci zwi�zane z monta�em i demonta�em oraz 

konserwacjami i naprawami mog� by� wykonywane jedynie przez 
upowa�niony lub przeszkolony do tego wykwalifikowany personel. 

- Nale�y przestrzega� przepisów BHP stowarzyszenia zawodowego 
ubezpieczania od wypadków. 

- Przed uruchomieniem urz�dzenia nale�y skontrolowa� pod wzgl�dem 
widocznych uszkodze�. Je�li urz�dzenie jest uszkodzone, to nie wolno go 
dalej u�ywa� i nale�y niezwłocznie skontaktowa� si� z autoryzowanym 
personelem fachowym. 

- U�ywa� wył�cznie niemodyfikowanych oryginalnych cz��ci firmy HELLA. 
- W przypadku niedopuszczalnego otwierania urz�dzenia, nieprawidłowego 

zastosowania, bł�dnego monta�u lub nieprawidłowej obsługi wyst�puje 
niebezpiecze�stwo szkód osobowych i rzeczowych. 

- Dzieciom nie wolno si� bawi� urz�dzeniem. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 
 
  

 

Uwaga! Niebezpiecze�stwa dla zdrowia lub �ycia poprzez pora�enie 
pr�dem! 
  

- Instalacj�, pomiary, rozruch i naprawy urz�dzenia wolno dokonywa� tylko 
autoryzowanym lub przeszkolonym specjalnie pracownikom (według VDE 
0100). 

- Podczas prac przy urz�dzeniu nale�y odł�czy� główne zasilanie! Istnieje 
zagro�enie dla �ycia! Urz�dzenie nale�y zabezpieczy� przeciwko 
niechcianemu ponownemu zał�czeniu! 

- Przewody elektryczne nale�y regularnie kontrolowa� pod wzgl�dem 
uszkodze�. Urz�dzenie nie nale�y u�ywa�, je�li zostanie stwierdzone 
uszkodzenie. 

  

 

Zgodno�� z przepisami i prawem 

Za przestrzeganie przepisów prawnych i przepisów lokalnych na miejscu 
odpowiedzialny jest zleceniodawca. 

  

 
  

Zastosowanie 
 
  

Czujnik pogodowy ONYX.WEATHER wolno u�ywa� wył�cznie do sterowania �aluzjami 
fasadowymi / �aluzjami zewn�trznymi, roletami i markizami, które s� wyposa�one w 
przeznaczone w tym celu nap�dy. U�ywanie w innym celu i przekraczaj�ce ten zakres 
stanowi u�ytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Poł�czenie z urz�dzeniami innych 
producentów wymaga wcze�niejszej konsultacji z personelem specjalistycznym. 
  

 
  

 

- Urz�dze� radiowych nie wolno eksploatowa� w obszarach o 
podwy�szonym ryzyku zakłóce� (np. szpitale, lotniska). 

- Zdalne sterowanie dopuszczalne jest wył�cznie dla urz�dze� i instalacji, 
w przypadku których usterka nadajnika lub odbiornika nie powoduje 
zagro�enia dla ludzi, zwierz� lub rzeczy lub to zagro�enie 
bezpiecze�stwa jest niwelowane przez inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce. 

  

 
  

 

- Prosz� zwróci� uwag� na schemat podł�czenia! 
- Za szkody powstałe na wskutek nieprawidłowej instalacji nie ponosimy 
�adnej odpowiedzialno�ci. 
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Zakres dostawy 
Zakres dostawy obejmuje nast�puj�ce komponenty: 

- Czujnik pogodowy ONYX.WEATHER z przewodem sieciowym (5 m) 
- Materiały monta�owe (2 kołki i 2 �ruby) 
- Instrukcja obsługi ONYX.WEATHER 
  

 
  

Obja�nienie urz�dzenia 
ONYX.WEATHER 
Model W2000 
Nr art. 50680202 
220-240 V AC / 50-60 Hz 

 

ONYX.WEATHER to czujnik pogodowy. Mo�e on rejestrowa� na fasadzie dane dotycz�ce 
pr�dko�ci wiatru, nasłonecznienia, temperatury, wilgotno�ci powietrza i ci�nienia powietrza 
oraz sterowa� automatycznie i zale�nie od warunków atmosferycznych cał� instalacj� 
przeciwsłoneczn�. Czujnik pogodowy montuje si� na fasadzie za pomoc� doł�czonych 
materiałów monta�owych. 
  

 
  

Dane techniczne 
Wej�cie 220-240 V AC / 50-60 Hz 

Pobór mocy 0,3 W 

Stopie� ochrony IP54 

Dopuszczalna temperatura otoczenia -15°C do +60°C 

Cz�stotliwo�� radiowa 868,3 MHz 

Moc nadajnika 12,6 mW 

Rodzaj monta�u Na fasadzie, za pomoc� doł�czonych 
materiałów monta�owych 

Wymiary dł. x szer. x wys. 180x100x180 mm 

Masa 170 g (na fasadzie), 320 g (masa całkowita) 

Zakres pomiaru pr�dko�ci wiatru 2 m/s do 32 m/s 

Zakres pomiaru jasno�ci 0 lx do120 klx 
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Monta� 
 
  

 

Przed rozpocz�ciem monta�u, nale�y w po��danej pozycji monta�u 
sprawdzi� prawidłowe działanie funkcji nadajnika i odbiornika. 
Miejsce monta�u czujnika pogodowego ONYX.WEATHER nale�y tak 
wybra�, aby mierzone w tymi miejscu warto�ci pr�dko�ci wiatru, 
intensywno�ci nasłonecznienia oraz temperatury i wilgotno�ci powietrza były 
mniej wi�cej takie same, jak te same warto�ci mierzone na instalacji 
przeciwsłonecznej. Czujnik ONYX.WEATHER musi by� zamontowany 
dokładnie pod k�tem prostym wzgl�dem fasady i w pionie, aby móc 
zapewni� dokładny pomiar nasłonecznienia (patrz rys. 1) 
Nale�y zwróci� uwag�, aby w po��danym miejscu monta�u dost�pne było 
przył�cze elektryczne 230 V / 50 Hz. Rozszerzona instrukcja dla monta�u 
elektrycznego dost�pna jest do pobrania na naszej stronie internetowej 
https://www.hella.info. 

  

 
  

 

1. Czujnik ONYX.WEATHER umie�ci� w po��danym miejscu na fasadzie. 
2. Materiały monta�owe do mocowania ONYX.WEATHER na fasadzie 

zawarte s� w zakresie dostawy. 
3. Odizolowana koniec przewodu sieciowego podł�czy� do sieci 

elektrycznej 230 V / 50 Hz. 
  

 
  

 

W �adnym wypadku nie wolno montowa� czujnika pogodowego 
ONYX.WEATHER w miejscu osłoni�tym przed sło�cem lub wiatrem przez 
instalacj� przeciwsłoneczn�. Uchwyt �cienny musi by� tak zamontowany, 
aby kolumna z wiatrakiem wskazywała pionowo do góry (jak przedstawiono 
na rys. 1). 

  

 
  

 

Wiatry wst�puj�ce lub zst�puj�ce wyst�puj�ce na fasadzie mog� 
spowodowa� zniszczenie produktów. Wiatry wst�puj�ce lub zst�puj�ce nie 
s� rozpoznawane przez czujnik ONYX.WEATHER. Nale�y na to zwróci� 
uwag� podczas monta�u czujnika ONYX.WEATHER. 
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Schemat przył�czeniowy 
 
  

12

3
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Rys. 1 
  

 
  

Legenda 

1  Faza L 

2  Przewód zerowy N 

3  Puszka rozgał��nikowa 

4  K�t prosty 

5  ONYX.WEATHER 
  

 
  

Przewód przył�czeniowy dla napi�cia sieciowego 230 V AC / 50 Hz 

Przewód podł�czenia do sieci o długo�ci 5 m przeznaczony jest do podł�czenia zasilania 
modułu. �yły fazowa i zerowa s� oznakowane kolorystycznie (niebieska = zero; br�zowa = 
faza). 
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Monta� na fasadzie 
 
  

 

W celu monta�u czujnika ONYX.WEATHER nale�y zdemontowa� nakładan� 
doln� cz��� obudowy. Mo�na j� łatwo �ci�gn�� w dół. Rozstaw otworów 
�rub wynosi 20 mm (patrz rys. 1). 

  

 
  

 

Mur / beton 
Do monta�u czujnika ONYX.WEATHER na murze lub betonie nale�y u�y� 
zawartych w zakresie dostawy kołków i �rub. W tym celu nale�y wywierci� 
otwór o �rednicy 8 mm i gł�boko�ci min. 40 mm. 

  

 
  

 

Drewno 
W przypadku monta�u czujnika ONYX.WEATHER na drewnianej fasadzie 
mo�na u�y� doł�czonych �rub lub innych odpowiednich wkr�tów do drewna. 

  

 
  

 

System zespolonej izolacji cieplnej 
Do monta�u czujnika ONYX.WEATHER na systemie zespolonej izolacji 
cieplnej nale�y zastosowa� specjalne kołki do materiałów izolacyjnych. 
Dokładna instrukcja monta�u tych kołków do materiałów izolacyjnych patrz 
instrukcja dostarczona przez producenta tych kołków. 
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Konfiguracja 
 
  

 

Przed konfiguracj� ONYX.WEATHER nale�y na swój smartfon pobra� z App 
Store/Google Play bezpłatn� aplikacj� ONYX

®
 firmy HELLA. 

 Aby czujnik ONYX.WEATHER mógł by� u�ywany w poł�czeniu z 
ONYX.CENTER lub ONYX.CLICK, dany czujnik ONYX.WEATHER musi 
zosta� dodany w aplikacji ONYX

®
. Wszystkie informacje dotycz�ce 

procedury konfiguracji podane s� w instrukcjach ONYX.CENTER/ 
ONYX.CLICK, bezpo�rednio w aplikacji ONYX

®
 oraz s� dost�pne do 

pobrania na naszej stronie internetowej https://www.hella.info. 

 Numer seryjny (ID) słu��cy do przyporz�dkowania kilku czujników 
ONYX.WEATHER znajduje si� na obudowie czujnika pogody 
(nakładan� cz��� obudowy �ci�gn�� w dół). 

  

 
  

 

Ustawianie klasy odporno�ci na wiatr produktów 

Klasa odporno�ci na wiatr mo�e by� indywidualnie ustawiana dla ka�dego 
produktu monitorowanego przez ONYX.WEATHER. Klasa odporno�ci na 
wiatr zale�na jest od samej instalacji przeciwsłonecznej oraz od rodzaju jej 
monta�u. Po dodaniu czujnika pogodowego wszystkie przyporz�dkowane 
produkty skonfigurowane s� ze standardowymi klasami odporno�ci na wiatr. 
Te klasy odporno�ci na wiatr musz� zosta� nast�pnie indywidualnie 
dopasowane do klas odporno�ci na wiatr monitorowanych instalacji 
przeciwsłonecznych. Informacje dotycz�ce klasy odporno�ci na wiatr 
monitorowanych produktów patrz ich dokumentacja techniczna. 
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Konfiguracja 
Klasy odporno�ci na wiatr 
  

Klasa 
odporno�ci 

na wiatr 

Siła wiatru 
(stopie� 

Beauforta) 

Oznaczenie Pr�dko�� wiatru* 
m/s (km/h) 

Działanie wiatru na 
l�dzie 

0 0-3 Bezwietrznie 
– słaby wiatr 

0-5,4 (0-19) Dym unosi si� pionowo, 
wiatr porusza cienkie 

gał�zki 

1 4 	rednia 
bryza, 

�redni wiatr 

Siła wiatru  
(stopie� 
Beauforta) 

5,5-7,9 (20-28) Wiatr porusza gał�zki i 
cienkie gał�zie, podnosi 

kurz i lu�no le��cy 
papier. 

2 5 Normalna 
bryza, 

normalny 
wiatr 

8-10,7 (29-38) Małe drzewa li�ciaste 
zaczynaj� si� porusza� 

3 6 Silny wiatr 10,8-13,8 (39-39) Grube gał�zie poruszaj� 
si�, trudno utrzyma� 

parasole 

4 7 Bardzo 
mocny wiatr 

13,9-17,1 (50-61) Wyra�nie odczuwalne 
problemy podczas 

chodzenia, całe drzewa 
poruszaj� si�. 

5 8 Wiatr 
szturmowy 

17,2-20,7 (62-74) Gał�zki odłamuj� si�, 
wyra�nie odczuwalne 

problemy podczas 
chodzenia na wolniej 

powierzchni. 

6 9 Wichura 20,8-24,4 (75-88) Gał�zie łami� si� na 
drzewach, mniejsze 

szkody na budynkach 

�ródło: ift Rosenheim 
  

* ... W odpowiednio wybranej klasie odporno�ci wiatrowej czujnik ONYX.WEATHER 
wyzwala alarm wiatrowy zawsze dla górnej warto�ci granicznej (oznaczona pogrubieniem 
czcionki). 
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Konfiguracja 
 
  

 

Nieprawidłowo ustawione klasy odporno�ci na wiatr mog� prowadzi� do 
tego, �e produkt pomimo zbyt wysokiej pr�dko�ci wiatru nie zostaje 
ustawiony w bezpiecznej pozycji. Stanowi to zagro�enie bezpiecze�stwa 
oraz mo�e spowodowa� uszkodzenie instalacji przeciwsłonecznej i szkody w 
jej otoczeniu oraz prowadzi� do zranie�. 

  

 
  

Optymalne wykorzystanie sygnału radiowego 
 
  

 

W przypadku złego odbioru sygnałów radiowych konieczna jest zmiana 
pozycji monta�u modułu ONYX.WEATHER lub ONYX.CENTER. 

  

 
  

 

Urz�dzenia radiowe, które nadaj� na tej samej cz�stotliwo�ci, mog� 
powodowa� zakłócenia odbioru. 
Nale�y zwróci� uwag�, �e zasi�g sygnału radiowego jest ograniczony 
zgodnie z przepisami prawa i wskutek rozwi�za� konstrukcyjnych. 
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Usuwanie bł�dów 
 
  

Problem Mo�liwa 
przyczyna 

Usuni�cie 

Nie mo�na 
znale�� czujnika 
pogodowego w 
aplikacji ONYX

®
 

(offline). 

- Dodano 
niewła�ciwy 
czujnik 
pogodowy. 

- Brak zasilania 
sieciowego 
czujnika 
pogodowego. 

- Sprawdzi� prawidłowo�� wprowadzonego 
numeru seryjnego (ID) i ew. ponownie 
wprowadzi�. 

- Przywróci� zasilanie sieciowe czujnika 
ONYX.WEATHER. 

Zły odbiór 
sygnałów 
radiowych lub jego 
brak. 

Niekorzystna 
pozycja modułu 
ONYX.CENTER 
lub 
ONYX.WEATHER. 

Zmieni� poło�enie anteny modułu 
ONYX.CENTER lub zmieni� pozycj� modułu 
ONYX.CENTER wzgl. ONYX.WEATHER. 

Nie mo�na 
zeskanowa� 
czujnika 
ONYX.WEATHER, 
poniewa� nie 
uruchamia si� 
automatycznie 
kamera. 

Aplikacja ONYX
®
-

App nie ma 
uprawnienia 
dost�pu do 
kamery smartfona. 

Przyznane musi zosta� uprawnienie dost�pu 
do kamery. 

Instalacja 
przeciwsłoneczna 
nie zostaje 
zło�ona przy za 
mocnym wietrze. 
Instalacja 
przeciwsłoneczna 
jest ci�gle 
składana przy 
najmniejszej 
bryzie. 

Nieprawidłowo 
ustawiono klasa 
odporno�ci na 
wiatr. 

Konieczne jest ponowne ustawienie klasy 
odporno�ci na wiatr dla danego produktu. 
UWAGA: Nale�y si� przy tym stosowa� do 
warto�ci granicznych dla danej instalacji 
przeciwsłonecznej. 

Urz�dzenie jest 
zablokowane. 

Czujnik 
ONYX.WEATHER 
jest ju� 
zaprogramowany 
w inne sieci. 

Nale�y post�powa� zgodnie z poleceniami 
wy�wietlanymi na ekranie, mo�liwy zanik 
zasilania. 
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Utylizacja 
 
  

 

Urz�dzenie nale�y utylizowa� zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi 
przepisami krajowymi dla elektro�mieci (np. wła�ciwe punkty zbiórki 
odpadów). 
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�aluzje wewn�trzne 
HELLA 

reguluj� w szczególnie 
przyjemny sposób wlotu �wiatła 
i pomieszczenie ma od razu 
du�o przyjemniejszy nastrój. 

Ochron� przed insektami 
HELLA 

i Pa�stwo decyduj�, kto mo�e 
wej�� do �rodka a kto nie. 

�aluzja harmonijkowa 
HELLA 

składa si� w paczk� o bardzo 
małym wymiarze i wspaniale 
ochrania przed sło�cem i 
ciekawymi wzrokami tam, gdzie 
jest niewiele miejsca. 

   
�aluzja fasadowa HELLA 

słu�y regulacji �wiatła, jako 
ochrona przed wgl�dem, 
o�lepianiem i ciepłem. 

Rolety wyst�powe HELLA 

w celu wi�kszego 
bezpiecze�stwa i ochrony przed 
deszczem, wiatrem, upałami, 
zimnem, hałasem, �wiatłem i 
ciekawymi wzrokami, do 
pó�niejszego monta�u. 

Markiza fasadowa HELLA 

z mechanik� wyprowadzaj�c� 
dla odpowiedniego 
ukształtowania fasady z 
perfekcyjn� ochron� przed 
upałem i o�lepianiem. 

  

 

 

Dla zapyta�, �ycze� i uwag: 

Infolinia HELLA +43/(0)4846/6555-0 

 

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH 

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125 

Tel.: +43/(0)4846/6555-0 

Faks: +43/(0)4846/6555-134 

e-mail: office@hella.info 

Internet: http://www.hella.info 
 

  


