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Mezirámeček NÁVOD 
pro jednotky SOMFY do programu ABB Tango K POUŽITÍ 
 

Mezirámeček obj. č. 9014826 umožňuje instalaci 
ovládačů a elektronických řídicích jednotek SOMFY do 
rámečků designové řady Tango výrobce ABB. 
Mezirámeček je univerzální pro všechny řídicí jednotky 
SOMFY s výjimkou spínacích hodin s rádiovým 
přenosem povelů Chronis Easy/Smart/Comfort RTS. 
Mezirámeček je vyroben z plastu ABS a dodává se 
v barvě bílé, odpovídající barvě krytek, s matným 
povrchem. 

 
1. Montáž pro ovládače Inis Uno / Inis Duo 
 
• Mezikus z příbalu krytky přišroubujte přiloženými samořeznými šroubky na strojek 

Inis Uno / Inis Duo. Pro zajištění správného odsazení použijte na každý šroub 2 ks 
podložek (součást dodávky), které se vkládají mezi strojek a mezikus, viz obrázek. 

• Strojek připevněte do rozvodné krabice pod omítku. 
• Vložte mezirámeček do rámečku ABB Tango. Rámeček s mezirámečkem přidržte na 

stěně a vložte krytku SOMFY. Mírným tlakem na krytku upevněte sestavu na strojku 
Inis Uno / Inis Duo. 

 

 
 
 

2. Montáž pro nástěnný vysílač Centralis RTS 
 
• Patici Centralis RTS upevněte na vybrané místo. Pro upevnění lze použít oboustrannou 

lepicí pásku o tloušťce min. 1mm nebo přiložené šrouby. Pokud použijete šrouby, vložte 
pod patici přiložené podložky (1 kus na každý šroub), viz obrázek. 

• Mírným tlakem upevněte Centralis RTS v patici (viz návod Centralis RTS). 
• Vložte mezirámeček do rámečku ABB Tango a přiložte je na upevněný Centralis RTS. 
• Vložte krytku a mírným tlakem ji namáčkněte na Centralis RTS, až se zachytí západky. 

Tím současně upevníte i mezirámeček s rámečkem ABB Tango. 
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3. Montáž pro ostatní řídicí jednotky Somfy 
 
• K objímce řídicí jednotky připojte kabely (řiďte se prosím příslušným návodem k řídicí 

jednotce). 
• Objímku upevněte do rozvodné krabice pod omítku a osaďte řídicí jednotku. 
• Vložte mezirámeček do rámečku ABB Tango. Rámeček s mezirámečkem přidržte na 

objímce řídicí jednotky SOMFY. 
• Vložte krytku a mírným tlakem ji namáčkněte na čelní panel řídicí jednotky, až se zachytí 

západky. Tím současně upevníte i mezirámeček s rámečkem ABB Tango. 
 

 
 
Objednací čísla krytek: Centralis IB 9709305 
 Centralis Uno IB / IB VB 9709245 
 Centralis Uno RTS 9709215 
 Chronis Easy Uno/IB 9709125 
 Chronis Smart Uno/IB 9709125 
 Chronis Comfort Uno/IB L 9709155 
 Soliris Uno/IB 9709275 
 Thermis Uno/IB 9008010 


