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OPTISOL 
COMMANDER 

Verklaring eerste cijfer 
 

            
 
     
 AUTOMAAT STAAT IN RUST 
 
  

AUTOMAAT GEBLOKKEERD I.V.M. TE HOGE WIND. 
 
 
 AUTOMAAT GEBLOKKEERD D.M.V. SLEUTEL OP FRONT. 
 
 

DE INSTALLATIE WORDT  “OP” GESTUURD. 
 
  

DE INSTALLATIE WORDT  “NEER” GESTUURD. 
 
 

ZONWERING LAAG MET BLOKKERING 
 
  
         ZONWERING HOOG MET BLOKKERING 
         B.V. GLAZENWASSERSCHAKELAAR 

 
AUTOMAAT GEBLOKKEERD D.M.V. EXTERN CONTACT 
B.V. BRANDMELDERS. 

 
 AUTOMAAT GEBLOKKEERD D.M.V. EXTERN CONTACT  
         B.V. REGENMELDER. 
  
 AUTOMAAT REAGEERT NIET OP DE ZON. 
 

(HANDBEDIENING EVENTUEEL IN-/OF UITSCHAKELING DOOR KLOK) 
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INSTELLEN AUTOMAAT 
 
 

HET TWEEDE CIJFER GEEFT DE FUNCTIE WEER. 
 DEZE FUNCTIES KUNT U D.M.V. KNOP F OPROEPEN. 

 
 

     INSTELLEN  WINDSNELHEIDSBEVEILIGING.         M/ SEC 
 
 
     UITLEZEN  ACTUELE  WINDSNELHEID.          M/ SEC 
 
 
     INSTELLEN ZONWAARDE ZONWERING “NEER”.     KLUX 
 
 
     INSTELLEN ZONWAARDE ZONWERING  “OP”.    KLUX 
 
 
     UITLEZEN ACTUELE ZONWAARDE.              KLUX 
 
 
     INSTELLEN  LOOPTIJD ZONWERING  “OP’.  10 SEC 
 
 
    INSTELLEN LOOPTIJD ZONWERING “NEER”. 10 SEC 
 
 
    INSTELLEN KANTELTIJD LAMELLEN.      X  0,1 SEC 
 
 
    INSTELLEN  WACHTTIJD                                       X  10 SEC 
 (NA BEREIKEN VAN ZONWAARDE)     
 
 

WIJZIGEN VAN DE INSTELLINGEN D.M.V. KNOPPEN  +    - 

 

De laatste 2 cijfers geven de waarde aan. 
 

AANGEGEVEN WAARDES ZIJN STANDAARD WAARDES 
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Instellen automaat: 
 
Automaat instellen om de zonwering “OP” te laten gaan als de 
windsnelheid te hoog wordt; 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. 
De windsnelheidsbeveiliging instellen om de zonwering “OP” te laten 
gaan geschiedt met het functiecijfer ”1”. 
Zorg nu dat het tweede cijfer ”1” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de windsnelheid (in meters per seconde) 
weer, waarop de automaat nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. Verhoogt u de 
waarde, dan zal de zonwering pas bij een hogere windsnelheid “OP” 
gaan. Verlaagt u de waarde, dan zal de zonwering eerder, bij een lagere 
windsnelheid, “OP” gaan. 
( Pas op: deze waarde mag niet te hoog ingesteld worden daar anders 
beschadigingen aan de zonwering kan ontstaan .) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitlezen van de gemeten windsnelheid: 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. Het cijfer “2”  geeft de gemeten 
windsnelheid weer. 
Zorg nu dat het tweede cijfer ”2” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de windsnelheid (in meters per seconde) 
weer.  
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Automaat instellen om de zonwering “NEER” te sturen bij een 
bepaalde zonlichtwaarde; 
Dit betekent dat u de zonlichtwaarde waarop de zonwering “NEER” gaat 
kunt instellen: 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. 
De zonlichtwaarde instellen om de zonwering “NEER” te laten gaan 
geschiedt met het functiecijfer ”3”. 
Zorg nu dat het tweede cijfer ”3” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de zonlichtwaarde in kilolux weer, waarop 
de automaat nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. 
Verhoogt u de waarde, dan zal de zonwering pas bij meer zonlicht (later) 
“NEER” gaan. 
Verlaagt u de waarde, dan zal de zonwering, bij minder zonlicht (eerder) 
“NEER” gaan. 
 
 
Automaat instellen om de zonwering “OP” te sturen bij een 
bepaalde zonlichtwaarde; 
Dit betekent dat u de zonlichtwaarde waarop de zonwering “OP” gaat 
kunt instellen: 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. De zonlichtwaarde instellen om 
de zonwering “OP” te laten gaan geschiedt met het functiecijfer ”4”. Zorg 
nu dat het tweede cijfer ”4” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de zonlichtwaarde in kilolux weer, waarop 
de automaat nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. 
Verhoogt u de waarde, dan zal de zonwering pas bij meer zonlicht 
(eerder) “OP” gaan. 
Verlaagt u de waarde, dan zal de zonwering, bij minder zonlicht (later) 
“OP” gaan. 
 
 
Uitlezen van de gemeten zonlichtwaarde: 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. Het cijfer “5”  geeft de gemeten 
zonlichtwaarde weer. 
Zorg nu dat het tweede cijfer ”5” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de zonlichtwaarde (in kilolux) weer.  
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Looptijd instellen die nodig is om de zonwering “OP” te laten gaan; 
De looptijd is de tijd die de zonwering nodig heeft om helemaal “OP” of 
“NEER” te laten gaan.  
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. 
De looptijd instellen om de zonwering “OP” te laten gaan geschiedt met 
het functiecijfer ”6”. Zorg nu dat het tweede cijfer ”6” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de looptijd x 10 sec. weer, waarop de 
automaat nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. 
 
 
 
Looptijd instellen die nodig is om de zonwering “NEER”  te laten 
gaan; 
De looptijd is de tijd die de zonwering nodig heeft om helemaal “OP” of 
“NEER” te laten gaan. 
Pas na de ingestelde looptijd zal de zonwering open kantelen  (alleen bij 
lamellenzonwering). 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. 
De looptijd instellen om de zonwering “NEER” te laten gaan geschiedt 
met het functiecijfer ”7”. Zorg nu dat het tweede cijfer ”7” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de looptijd x 10 sec. weer, waarop de 
automaat nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. 
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Kanteltijd lamellen instellen: 
 
 
Als er geen kanteltijd wordt ingesteld (kanteltijd 01 sec.), zullen de 
lamellen na de looptijd dicht blijven. Is er een kanteltijd ingesteld dan 
zullen de lamellen gedurende die periode open kantellen. 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. De kanteltijd  instellen om de 
zonwering “open” te laten kantelen geschiedt met het functiecijfer ”8”. 
Zorg nu dat het tweede cijfer ”8” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de tijd aan in 0.1 sec. waarop de automaat 
nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. 
Verhoogt u de waarde, dan zal de zonwering verder open kantelen. 
Verlaagt u de waarde, dan zal de zonwering, minder ver open kantelen 
bij 0,2 sec zal de zonwering dicht blijven. 
 
 
 
De tijd instellen hoe lang er gewacht moet worden na het bereiken 
van de ingestelde zonwaarde: 
 
 
Niets is zo veranderlijk als het weer. De automaat reageert op elke 
weersverandering. De wachttijd is er om de zonwering niet direct op de 
ingestelde waarde “OP” en “NEER” te laten gaan. 
Door de knop F van Functie in te drukken wijzigt u het tweede cijfer op 
de display. Deze geeft de functie weer. 
De wachttijd instellen geschiedt met het functiecijfer ”9”. Zorg nu dat het 
tweede cijfer ”9” aangeeft. 
De laatste twee cijfers geven de looptijd x 10 sec. weer, waarop de 
automaat nu is ingesteld. 
D.m.v. de + e n - knoppen kunt u de waarde veranderen. 
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                                                          Blokkering zie blad 2 
 
       Functie zie blad 3 

 
                   
       

 
           display 
 
 
 
 
    Functie-toets 
 
                                                                                         

      Led indicatie automatisch 

 
 Handbed.hoog                                              hand - auto 

 
 
 
   Handbed.laag                                              onderhouds 

  schakelaar 
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HANDBEDIENING 
 

 
Indien handbediening omhoog ingedrukt wordt, zal het rode lampje 
ongeveer 3 sec. gaan knipperen. Gedurende deze 3 sec. zal de 
zonwering indien men deze knop los laat onmiddellijk stoppen. 
Na 3 sec. brandt het lampje continu, indien men nu deze knop loslaat 
loopt de zonwering gedurende de ingestelde tijd (2e cijfer ”6”)door. 
Om gedurende de looptijd de zonwering te stoppen dient men nogmaals 
op de toets omhoog te drukken. 
Na de ingestelde tijd zal het rode lampje uitgaan en het groene lampje 
gaan branden.  
 
 
 
 
 
 
 
Indien handbediening omlaag ingedrukt wordt zal het rode lampje 
ongeveer 3 sec. gaan knipperen. Gedurende deze 3 sec. zal de 
zonwering indien men deze knop los laat onmiddellijk stoppen. 
Na 3 sec. brandt het lampje continu, indien men nu deze knop loslaat 
loopt de zonwering gedurende de ingestelde tijd (2e cijfer ”7”)door. 
Om gedurende de looptijd de zonwering te stoppen dient men nogmaals 
op de toets omlaag te drukken. 
Na de ingestelde tijd zal het rode lampje uitgaan en het groene lampje 
gaan branden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 10 

 
 

 
HAND-AUTOMATISCH 

 
 
 
Door op de knop hand/auto te drukken verandert u de automaat van 
automatisch naar handbediening of van handbediening naar 
automatisch. 
In de stand automatisch brandt het groene lampje. 
In de stand handbediening verschijnt in de display als eerste cijfer een 
“9”. 
 
 
 

BLOKKERING 
 

Door de sleutel in de stand “ON” te draaien blokkeert u de automaat. 
In de display verschijnt als eerste cijfer een “2”. 
Tevens zullen de rode lampjes bij de toetsen omhoog en omlaag 
branden. 
Bij gebruik van de OPTISOL elektronische printen PC911 en PC912 blijft 
de zonwering staan in de huidige stand. 
In alle overig gevallen loopt de zonwering omhoog. 
Eventuele lokale handbedieningen zijn dan geblokkeerd. 
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DISPLAY 
nr 

GEVEL 1 Ingesteld d.d. Ingesteld d.d. Ingesteld d.d. 

1 Windbeveiliging    

3 Zonwaarde NEER    

4 Zonwaarde HOOG    

6 Looptijd HOOG    

7 Looptijd NEER    

8 Kanteltijd    

9 Wachttijd    

     

     

 GEVEL 2    

1 Windbeveiliging    

3 Zonwaarde NEER    

4 Zonwaarde HOOG    

6 Looptijd HOOG    

7 Looptijd NEER    

8 Kanteltijd    

9 Wachttijd    

     

     

 GEVEL 3    

1 Windbeveiliging    

3 Zonwaarde NEER    

4 Zonwaarde HOOG    

6 Looptijd HOOG    

7 Looptijd NEER    

8 Kanteltijd    

9 Wachttijd    

     

     

 GEVEL 4    

1 Windbeveiliging    

3 Zonwaarde NEER    

4 Zonwaarde HOOG    

6 Looptijd HOOG    

7 Looptijd NEER    

8 Kanteltijd    

9 Wachttijd    

     

     
 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 
 + Zonopnemer  Gevel 1 

2 + Zonopnemer (optie) gevel 1 

- - Zonopnemer  gevel 1 

3 + Zonopnemer  gevel 2 

4 + Zonopnemer (optie) gevel 2 

- - Zonopnemer  gevel 2 

5 + Zonopnemer  gevel 3 

6 + Zonopnemer (optie) gevel 3 

- - Zonopnemer  gevel 3 

7 + Zonopnemer  gevel 4 

8 + Zonopnemer (optie) gevel 4 

- - Zonopnemer  gevel 4 

9  Reserve ingang Gevel 1 

10  Reserve ingang     ,,  

- C Common     ,, 

11  Zonwering hoog bijv. glazenwasser schakelaar     ,, 

12  Zonwering laag      ,, 

- C Common     ,, 

13  Omschakelen op handbediening     ,, 

14  Omschakelen op automatisch     ,, 

- C Common     ,, 

15  Reserve ingang Gevel 2 

16  Reserve ingang     ,,  

- C Common     ,, 

17  Zonwering hoog bijv. glazenwasser schakelaar     ,, 

18  Zonwering laag      ,, 

- C Common     ,, 

19  Omschakelen op handbediening     ,, 

20  Omschakelen op automatisch     ,, 

- C Common     ,, 

21  Reserve ingang Gevel 3 

22  Reserve ingang     ,,  

- C Common     ,, 

23  Zonwering hoog bijv. glazenwasser schakelaar     ,, 

24  Zonwering laag      ,, 

- C Common     ,, 

25  Omschakelen op handbediening     ,, 

26  Omschakelen op automatisch     ,, 

- C Common     ,, 

27  Reserve ingang Gevel 4 

28  Reserve ingang     ,,  

- C Common     ,, 

29  Zonwering hoog bijv. glazenwasser schakelaar     ,, 

30  Zonwering laag      ,, 

- C Common     ,, 

31  Omschakelen op handbediening     ,, 

32  Omschakelen op automatisch     ,, 

+- C Common     ,, 

33  Brandmelder Alle gevels 

34  Regenmelder Alle gevels 

- C Common  

35 + Windsnelheid opnemer +12V= 

36 P Windsnelheid opnemer Puls signaal 

-  Windsnelheid opnemer 0 volt 

37 + Windrichting Noord +12V= 

38 P Windrichting Noord Puls signaal 

-  Windrichting Noord 0 volt 

39 + Windrichting West +12V= 

40 P Windrichting West Puls signaal 

-  Windrichting West 0 volt 

41 + Windrichting Zuid +12V= 

42 P Windrichting Zuid Puls signaal 

-  Windrichting Zuid 0 volt 

43 + Windrichting Oost +12V= 

44 P Windrichting Oost Puls signaal 

-  Windrichting Oost  

    

    
 


