
DC116W

Radio Tubular Motor

Electronic Tubular Motor

Radio 
Tubular Motor

Electronic 
Tubular Motor

Standard Tubular Motor

DC136 or outside receiver
(refer to “matchable receiver”)

Wind power 
grade

Light grade

Upward 
button
Setting 
button

Power connection

LED

Note:Make sure to confirm that sensor has been programmed with the 
supporting receiver before use.

DC90

DC90

~220V/50Hz

~220V/50Hz

DC116W

DC41 DC42 DC43 DC73A DC101

DC136 DC154 DC156 DC158 DC160

DC116W DC116W DC116W

If wants to change the installationsite, it needs open 
the power junction box, looses the fixed screw.
After adjusting the installationsite,tighten the screws up.

Install location(1) Install location(2) Install location(3)

DC116W
Wind-sun Sensor Specification

Version NO. ：A/01

Wind-sun sensor specificationT

Matchable receiver Button specificationT

The best installation distanceT

Up

P2

Stable performance
Frequency：433.92MHz
Range of validity：outdoor 200 meters
2 screws fixed
AC power：220V/50Hz
Safety code (50 million times without repeat,high security)
Can set four differentwind scales and four different sunlight ranks
When the wind power is more than the setting value for 3 seconds,
the sensor will automatically close awning. After closed, the sensor 
will not the wind in three minute.
When the light level is more than the setting value for 2 minutes,
the sensor will automatically unfolds awning.
When the light level does not reach the setting value for 15 minutes,
the sensor will automatically close awning.
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DC116W
Klimatické čidlo snímání síly větru 
a intenzity slunečního svitu 
Specifikace

Verze č.: A/01

Radiový trubkový motor 

Stupnice síly 
větru
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Připojení napájení
Instalační pozice (1) Instalační pozice (2) Instalační pozice (3)

Směr

Nula

Stupnice intenzity 
světla

Tlačítko Nahoru

Tlačítko Dolů

Světelná 
kontrolka LED

●	Stabilní výkonnost 
●	Frekvence: 433,92 MHz 
●	Rozsah: 200 metrů ve volném prostoru 
●	Upevnění dvěma šrouby 
●	Střídavé napájení: 220 V / 50 Hz 
●	Bezpečnostní kód (bez opakování v 50 milionech případů, 
 vysoká úroveň zabezpečení) 
●	Lze nastavit čtyři různé stupně síly větru a čtyři různé rozsahy 
 slunečního záření 
●	Je-li síla větru větší než nastavená hodnota po dobu 3 sekund, 
 čidlo markýzu automaticky zavře. Po zavření čidlo po dobu tří minut 
 sílu větru nemonitoruje. 
●	Je-li intenzita slunečního záření vyšší než nastavená hodnota po dobu 
 2 minut, čidlo automaticky markýzu rozvine.
 Pokud intenzita slunečního záření nedosahuje nastavené hodnoty 
 po dobu 15 minut, čidlo automaticky markýzu zavře. 

 Poznámka: Před použitím se ujistěte, že čidlo bylo naprogramováno 
 s podporovaným přijímačem. 

Radiový trubkový 
motor 

Elektronický 
trubkový 

motor

Standardní motor 

DC136 nebo venkovní 
přijímač (viz „sdružený 
přijímač“)

Chcete-li změnit místo instalace, je třeba otevřít skříňku 
svorkovnice, uvolnit upevňovací šroub. 
Po upravení instalace je třeba šroub dotáhnout.

navíjecího válce 

Elektronický trubkový 
motor 

Specifikace klimatického čidla

Sdružený přijímač

Optimální vzdálenost instalace

Popis tlačítek

Technická 
podpora

Technická 
podpora

Technická 
podpora

eshop.moraviapropag.cz  |  moraviapropag.cz
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P2

Up

P2

Up

P2

① During setting, the time between two operation must be wit-
hin 6s,or else, it will revert to the original state;
② One receiver store 20 emitters channels at most;
③ One channel of emitter can control 20 receiver at most;
④ Make sure that the upward button on the emitter will make 
the awning close before use, Make sure the working mode of the 
wind-sun sensor is matched with the function of the receiver, 
otherwise it will not be able to add emitter.

Before use to ensure that the Wind-sun sensor working 
mode and the receiver function match, otherwise it
will not be able to add emitter or setting up.

① During setting, the time between two operation must be within 10s,or else, it will 
revert to the original state;
② One receiver store 20 emitters channels at most;
③ One channel of emitter can control 20 receiver at most;
④ Make sure that the upward button on the emitter will make the awning close be-
fore use, Make sure the working mode of the wind-sun sensor is matched with the 
function of the receiver, otherwise it will not be able to add emitter.

① During setting, the time between two operation must be within 10s,or else, it will 
revert to the original state;
② One receiver store 20 emitters channels at most;
③ One channel of emitter can control 20 receiver at most;
④ Make sure that the upward button on the emitter will make the awning close be-
fore use, Make sure the working mode of the wind-sun sensor is matched with the 
function of the receiver, otherwise it will not be able to add emitter.

Tuabular motor
Power on

Continue to press    emitter’s 
setting button(P2) twice

Time interval
T＜6s

X2

~220V/50Hz ~220V/50Hz

Matchable DC43 
to add emitterA

Matchable DC136 
to add emitterA

Matchable R/E/ED 
tubular motor to add emitterA

Wind-sun sensor 
working mode switchingA

Press the setting 
button on wind-
sun sensor 

Both the DC43 
and DC116W are 
in the power 
state

Press the receiver
programming 
button

See green 
indicator 
flashing

See the receiver
green indicator 
long flashing

Press the 
upward button
of DC116W

See green indicator 
flashing and extinguished

Set up 
is OK.

Set up 
is OK.

Set up 
is OK.

Press the stop 
button of 
receiver

Both the DC136
and DC116W are 
in the power 
state

Press the receiver
programming 
button

See green 
indicator 
flashing

See the receiver
green indicator 
long flashing

Press the 
upward button
of DC116W

See green indicator 
flashing and extinguished

Press the stop 
button of 
receiver

Enter the state of work mode setting, each time 
press the P2 button,Would be switching between 
the four patterns once

DC116W

DC116W

DC116W

DC116W

DC116W

Up

P2

Power on The green indicator 
flashing once and extinguish

Is in mode 1
(Launch dooya ordinary instruction 
code,Adapt to dooya all the com-
mon receiver)

Up

P2

Power on The green indicator 
flashing twice and extinguish

Is in mode 2
(Launch special instruction code,
With special receiver can open and 
close the receiver's light function)

Up

P2

Power on The green indicator 
flashing three times
and extinguish

Is in mode 3
(Retention function, not used)

Up

P2

Power on The green indicator 
flashing four times
and extinguish

Is in mode 4
(Launch dooya ordinary instruction 
code,To adapt to roller shutter 
mode receiver)

DC136

DC136

DC136

DC136

DC43DC136

DC136

Wind grade reference
1  grade 10km/h
2  grade
3  grade
4  grade

20km/h
30km/h
40km/h

When breeze, the awning 
is on the open status

When gale, the awning 
begins to close up

Awning has been 
completely closed 
avoid damage by the gale

When the sunlight is weak in the morning,
the awning is on the closed state.

When the sunlight is ample in the noon,
the awning will automatically open to protec you from the sun.

When the sunlight diminishes in the evening,
the awning will will rotate and fold automatically.

6:00-8:00 AM.

8:00-10:00 AM.

4:00-6:00 PM.

Wind-sun sensor working principleA
Additional
funct ion

Wind-sun sensor grade 
adjusting referenceA

Wind-sun sensor testing work modeA

The DC116W above grades equal to
①When the grade is “1”,the wind reaches over 
10km/h,the awning will fold,LED flashing.
②When the grade is “2”,the wind reaches over
20km/h,the awning will fold,LED flashing.
③When the grade is “3”,the wind reaches over
30km/h,the awning will fold,LED flashing.
④When the grade is “4”,the wind reaches over
40km/h,the awning will fold,LED flashing.

Light grade reference
0  grade Close
1  grade
2  grade
3  grade
4  grade

15KLUX
30KLUX
45KLUX
60KLUX

DC116W above grade is equal to
①When the grade is “0”,the light will close;
②When the grade is “1”,the light reaches over 
15KLUX,the awning will open,LED flashing; 
③When the grade is “2”,the light reaches over 
30KLUX,the awning will open,LED flashing; 
④When the grade is “3”,the light reaches over 
45KLUX,the awning will open,LED flashing;
⑤When the grade is “4”,the light reaches over 
60KLUX,the awning will open,LED flashing.

Up

P2

Up

P2

Power on The green indicator 
flashing three times
and extinguish
Enter standby mode

Press UP button and 
P2 button at the same
time 5 seconds,The green
indicator flashing,Enter
work mode setting state

Up

P2

Each time press 
the P2 button

Loop switch to the next mode,
light will do the instructions 
of the corresponding mode 

When the mode switch to the 
required mode, stop operation, 
keep the power on until the 
indicator  extinguish, mode set 
to complete

Additional
funct ion

Additional
funct ion

Additional
funct ion

Additional
funct ion

Additional
funct ion

Additional
funct ion

Doplňková 
funkce

Doplňková 
funkce

Doplňková 
funkce

Princip činnosti klimatického čidla 
(snímání síly větru a intenzity slunečního svitu)

Referenční stupnice klimatického čidla 
- síly větru a intenzity slunečního svitu

 Klimatické čidlo síly větru a intenzity 
slunečního svitu – pracovní režim testování

Při slabém větru je markýza 
vysunutá.

6:00 – 8:00 
Ráno, kdy slunce svítí jen málo, je markýza navinutá.

Když slunce začíná svítit více, markýza se automaticky 
vysune, aby poskytovala ochranu před sluncem.

Před použitím se ujistěte, že souhlasí pracovní režim čidla 
a funkce přijímače, jinak nebude možné přidat vysílač 
nebo provést nastavení.

Pro jednotlivé stupně větru DC116W platí následující:
1. Stupeň 1: Přesáhne-li rychlost větru 10 km/h, 
markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.
2. Stupeň 2: Přesáhne-li rychlost větru 20 km/h, 
markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.
3. Stupeň 3: Přesáhne-li rychlost větru 30 km/h, 
markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.
4. Stupeň 4: Přesáhne-li rychlost větru 40 km/h, 
markýza se složí, zabliká světelná LED kontrolka.

Pro jednotlivé intenzity 
slunečního záření DC116W platí následující:
1. Stupeň 0: Markýza je zavřená 
2. Stupeň 1: Přesáhne-li intenzita slunečního záření 
15 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED 
kontrolka.
3. Stupeň 2: Přesáhne-li intenzita slunečního záření 
30 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED 
kontrolka.
4. Stupeň 3: Přesáhne-li intenzita slunečního záření 
45 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED 
kontrolka.
5. Stupeň 4: Přesáhne-li intenzita slunečního záření 
60 kiloluxů, markýza se vysune, zabliká světelná LED 
kontrolka.

Když svit slunce začíná slábnout, markýza se 
automaticky svine a složí.

6:00 – 10:00 

16:00 – 18:00 

Při silném větru se markýza 
začíná navíjet.

Zapnutí napájení

Zapnutí napájení

Zapnutí napájení

Zapnutí napájení

Zelená kontrolka jednou 
blikne a zhasne

Zelená kontrolka dvakrát 
blikne a zhasne

Zelená kontrolka třikrát 
blikne a zhasne

Zelená kontrolka čtyřikrát 
blikne a zhasne

V režimu 1
(spuštění kódu obyčejné instrukce dooya, 
přizpůsobeno všem běžným přijímačům 
dooya)

V režimu 2
(spuštění kód speciální instrukce dooya, 
se speciálním přijímačem lze otevřít 
a zavřít podle funkce světla přijímače)

V režimu 3
(funkce uchování, není používána)

 V režimu 4
(spuštění obyčejné instrukce dooya, 
přizpůsobené režimu přijímače navíjecí 
rolety)

Stupnice síly větru

Stupnice intenzity 
slunečního záření

Stupeň 1

Stupeň 0 zavřená
Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Stupeň 2

Stupeň 3

Stupeň 4

Markýza je zcela 
navinutá, 
aby nemohlo dojít 
k jejímu poškození.

Doplňková 
funkce

Doplňková 
funkce

Doplňková 
funkce

Doplňková 
funkce

Klimatické čidlo větru a slunečního svitu 
– přepnutí pracovního režimu

 Sdružený trubkový motor R/E/ED 
– postup přidání vysílače (emitoru)

 Sdružený DC43 – postup 
přidání vysílače (emitoru)

Sdružený DC136 – 
postup přidání vysílače 
(emitoru)

Vstoupením do stavu nastavení pracovního režimu dojde 
každým stisknutím tlačítka P2 k jednomu přepnutí mezi 
čtyřmi vzory.

1. Při nastavování musí být doba mezi dvěma úkony nejdéle 6 sekund, 
jinak se systém vrátí do původního stavu.
2. Jeden přijímač uchovává nejvýše 20 kanálů vysílačů.
3. Jeden kanál vysílače může řídit nejvýše 20 přijímačů.
4. Před použitím se ujistěte, že tlačítkem Nahoru vysílače dojde k zavření 
markýzy. Ujistěte se, že pracovní režim klimatického čidla odpovídá funkci 
přijímače, jinak nebude možné vysílač přidat.

1. Při nastavování musí být doba mezi dvěma úkony nejdéle 10 sekund, jinak se systém vrátí 
do původního stavu.
2. Jeden přijímač uchovává nejvýše 20 kanálů vysílačů.
3. Jeden kanál vysílače může řídit nejvýše 20 přijímačů.
4. Před použitím se ujistěte, že tlačítkem Nahoru vysílače dojde k zavření markýzy. Ujistěte se, 
že pracovní režim klimatického čidla odpovídá funkci přijímače, jinak nebude možné vysílač přidat.

1. Při nastavování musí být doba mezi dvěma operacemi nejdéle 10 sekund, jinak se systém vrátí 
do původního stavu.
2. Jeden přijímač uchovává nejvýše 20 kanálů vysílačů.
3. Jeden kanál vysílače může řídit nejvýše 20 přijímačů.
4. Před použitím se ujistěte, že tlačítkem Nahoru vysílače dojde k zavření markýzy. Ujistěte se, 
že pracovní režim čidla větru/slunečního záření odpovídá funkci přijímače, jinak nebude možné 
přidat vysílač.

Zapnutí napájení

Trubkový motor
Zapnuté napájení

DC43 i DC116W jsou 
ve stavu zapnutého 
napájení

DC136 i DC116W 
jsou ve stavu 
zapnutého napájení

Stiskněte tlačítko 
programování 
přijímače

Zelená kontrolka 
bliká

Stiskněte tlačítko 
Stop přijímače

Zelená kontrolka 
bude dlouze blikat

Stiskněte tlačítko 
Nahoru 
na DC116W

Zelená kontrolka 
bliká 
a zhasne.

Stiskněte tlačítko 
programování 
přijímače

Zelená kontrolka 
bliká

Stiskněte tlačítko 
Stop přijímače

Zelená kontrolka 
bude dlouze blikat

Nastavení 
je 
dokončeno.

Nastavení 
je 
dokončeno.

Stiskněte tlačítko 
Nahoru 
na DC116W

Zelená kontrolka bliká 
a zhasne.

Pokračujte dvojím 
stisknutím tlačítka 
nastavení na vysílači 
(P2)

Stiskněte tlačítko 
nastavení 
na klimatickém čidle

Nastavení je 
dokončeno.

Časový interval 
kratší než 6 s

Zelená kontrolka třikrát 
blikne a zhasne
Vstup do režimu Standby

Stiskněte současně tlačítka 
NAHORU a P2 na dobu 5 
sekund, zelená kontrolka 
bliká, Vstup do stavu 
nastavení pracovního režimu 

Každým stisknutím tlačítka P2 
myčka se přepne do následu-
Sjícího režimu, světlo provede 
instrukce příslušného režimu.

Každým stisknutím tlačítka P2

Smyčka se přepne 
do následuSjícího režimu, 
světlo provede instrukce 
příslušného režimu.

Po přepnutí do požadovaného režimu 
zastavte činnost, napájení nechte zapnuté, 
dokud kontrolka nezhasne, tak bude 
nastavení režimu dokončeno.


