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Roszczenia gwarancyjne wymagaj¹ popraw-
nego i profesjonalnego monta¿u, instalacji i 
konserwacji zgodnie z lokalnymi wymagania-
mi oraz instrukcjami producenta.

Nale¿y przestrzegaæ instrukcji bezpieczeñstwa 
zamieszczonej w dokumentacji technicznej.

Bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ niniejszej 
instrukcji oraz instrukcji monta¿u i urucho-
mienia napêdów przy monta¿u napêdów z 
M-COM. Szczegó³y dostêpne s¹ na naszej 
witrynie internetowej
               www.aumueller-gmbh.de
Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ instrukcjê przez 
ca³y okres u¿ytkowania produktu.

Modu³ M-COM (G³ówna jednostka steruj¹ca) 24V

• M-COM ³¹czy 6 pojedynczych napêdów (napêdy

 otwieraj¹ce lub napêdy rygluj¹ce) w system kilku

 napêdów.

• W kilka sekund M-COM ³¹czy i programuje po³¹czone

 napêdy w jeden zestaw i zapewnia odpowiedni¹ sekwen-

 cje w przypadku napêdów rygluj¹cych. W przypadku zas-

 tosowania dwóch napêdów rygluj¹cych dzia³aj¹ one rów-

 nolegle. 

• Nie jest wymagane ¿adne dodatkowe programowanie

 napêdów. Wszystkie napêdy otwieraj¹ce i napêdy ryglu-

 j¹ce nie s¹ programowane przed dostaw¹. Napêdy nie

 posiadaj¹ specjalnych adresów jak Master, Slave 1, Slave 2 

 etc.

• W celu u³atwienia monta¿u ka¿dy napêd mo¿e zostaæ

 uruchomiony indywidualnie np. napêd rygluj¹cy mo¿na

 uruchomiæ w celu przeprowadzenia próby.

• Konfi guracjê zestawu napêdów nale¿y wykonaæ po

 kompletnym zamontowaniu napêdów.

• Uruchomienie zestawu napêdów mo¿e zostaæ wyko-

 nane tylko w przypadku, gdy napêdy zosta³y poprawnie

 zainstalowane i M-COM zosta³ pod³¹czony.  S¹ to pod-

 stawowe wymagania w celu unikniêcia zniszczenia / 

 zranienia powsta³ych na skutek niew³aściwego monta¿u.

• Przywrócenie ustawieñ fabrycznych (reset) urz¹dzeñ

 mo¿e zostaæ wykonany w dowolnym czasie przez

 wykorzystanie „UniPC”. Po przywróceniu ustawieñ

 fabrycznych mo¿liwe jest ponowne indywidualne

 uruchomienie napêdu.

• M-COM umo¿liwia wymianê napêdów w zestawie bez

 konieczności specjalnego programowania.

Instrukcja monta¿u i uruchomienia

M-COM

Napiêcie znamionowe:    24V DC +/- 20%, (max. 2 Vss)
Pobór pr¹du:       <12 mA
Typ mikroprocesora:     S12

Stopieñ ochrony:      IP30 ogumowany z os³on¹
Zakres temperatury pracy:   min. - 5 °C ... + 70 °C

Wymiary:         45 x 17 x 6 mm

¯y³y po³¹czeniowe:     3 przewody  0,5 mm2 x 50 mm

W³aściwości / wyposa¿enie: p³ytka drukowana z ¿y³ami przy³¹cze-
            niowymi do zabudowy w puszcze przy-
            ³¹czeniowej napêdów.

Numer produktu:  524177
Zastosowanie:   G³owna jednostka steruj¹ca w celu auto-
matycznej konfi guracji i monitoringu max.4 napêdów otwieraj¹cych i 
2 napêdów rygluj¹cych typu S12 / S3 zsynchronizowanych napêdów.



Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
M-COM

MONTA¯

MONTA¯ KROK 1: INSTALLATION

 ¢ Zamontowaæ napêdy zgodnie z za³¹czona in-
 strukcja do napêdów.

 ¢ Pod³¹czyæ napêdy z M-COM oraz lini¹ zasilaj¹c¹.

Upewniæ siê przed rozpoczêciem wyko-
nywania.
Po³¹czeñ elektrycznych, ¿e przewody nie 
znajduj¹ siê pod napiêciem!

Nie pod³¹czaæ bia³ej ¿y³y modu³u koñca 
linii do bia³ej ¿y³y napêdów!!

Synchronizacji napêdów z modu³em M-COM
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Wymagane napêdy 24V, wersja S12 
/ S3.

W przypadku instalacji oddymiania 
nale¿y w ostatnim elemencie linii 
wpi¹æ modu³ koñca linii.

LED

Modu³ koñca linii 

M-COM

Po³¹czenie kilku napêdów max. 4 napêdy 
otwieraj¹ce i 2 napêdy rygluj¹ce

Kostki po³¹czeniowe dostarczane przez 
wykonawcê instalacji. Rodzaje zale¿ne od 
ilości napêdów oraz przekrojów przewodów.

Modu³ koñca linii 
tylko w systemach oddymiania w celu 
monitorowania ci¹g³ości linii

24 V DC napiêcie z centrali

puszka przy³¹czeniowa
dostarczana przez wykonawcê instalacji
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M-COM

BK  = czarny

BN  = br¹zowy

BU  = niebieski

OG  = pomarañczowy

WH = bia³y

centrala 



Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
M-COM

URUCHOMIENIE / TEST / RESET / ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

MONTA¯ KROK 2: 
PIERWSZE URUCHOMIENIE

 ¢ Pod³¹czyæ napiêcie (24V DC) w kierunku
 ZAMYKANIE.

 ¢ Obserwowaæ diody LED na module M-COM.
 ¢ Dioda LED miga na czerwono (Ustawienia

 Fabryczne).
 ¢ Diody LED zaczynaj¹ migaæ na czerwono / zie-

 lono. Komunikacja z napêdami dzia³a poprawnie.
 ¢ Dioda LED miga na zielono, dla ka¿dego urz¹d-

 zenia zestawu proces zosta³ zakoñczony
 ¢ Porównaæ ilośæ urz¹dzeñ z ilości¹ zidentyfi ko-

 wanych urz¹dzeñ
 ¢ Sprawdziæ dzia³anie zestawu napêdów z in-

 strukcj¹ monta¿u napêdów. 

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW: 
Zestaw urz¹dzeñ nie dzia³a poprawnie

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW: 
Liczba urz¹dzeñ zosta³a b³êdnie zidenty-
fi kowana.

 ¢ Sprawdziæ po³¹czenia przewodów i system.
 ¢ Wyeliminowaæ mo¿liwe b³êdy.
 ¢ Zresetowaæ modu³ M-COM (patrz rozdzia³ „reset 

 modu³u M-COM”)

 ¢ Jeśli synchronizacja oraz sekwencja z napêdami
 rygluj¹cymi nie dzia³a poprawnie prosimy skon-
 taktowaæ siê z naszym serwisem w celu specjal-
 nego programowania.
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Wyświetlacz LED

Wyświetlacz Status

    3s

świeci na czerwono 

Ustawienia fabryczne
(M-COM jest gotowy).

    0,5s - 0,5s

miga na czerwono / 
zielono (10 razy)

Proces programowania napêdów. 

    0,5s - 0,5s - 3s

miga na zielono (X razy)

zidentyfi kowany X napêdów 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)
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MONTA¯ KROK 3:  TEST, UESTERKI, 
ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

 ¢ Pod³¹czyæ napiêcie (24V DC) w kierunku
 ZAMYKANIE

 ¢ Obserwowaæ diody LED na module M-COM.

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz Status

       0,5s - 0,5s - 4s

miga na zielono 
(1 raz na napêd)

System jest dobry 
(mo¿e zostaæ uruchomiony)
napêdy zidentyfi kowane 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)

    0,5s - 0,5s - 4s

miga na czerwono 
(X razy)
Liczba zaprogramowanych 
napêdów nie pokrywa 
siê z liczb¹ rozpoznanych 
napêdów.

B³¹d: System nie jest dobry
zidentyfi kowany X napêdów 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)

<
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RESTET MODU£U M-COM

 ¢ Pod³¹czyæ bia³¹ ¿y³ê (WH) modu³u M-COM.
 ¢ Uruchomiæ ponownie system z modu³em M-COM

 (patrz rozdzia³ „Pierwsze uruchomienie”).

 ¢ Od³¹czyæ napiêcie (24V DC).
 ¢ Od³¹czyæ bia³¹ ¿y³ê (WH) modu³u M-COM.
 ¢ Pod³¹czyæ napiêcie (24V DC) w kierunku

 ZAMYZKANIE.
 ¢ Obserwowaæ diody LED na module M-COM.
 ¢ Dioda LED zaczyna migaæ na czerwono i świeci 

 ci¹gle po prawid³owo przeprowadzonym resecie 
 na czerwono dopóki napêdy s¹ pod³¹czone.

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz Status

     0,5s - 0,5s

miga na czerwono 
(6 razy)

M-COM czeka.

     ci¹gle

świeci na czerwono 
dopóki napêdy s¹ 
pod³¹czone

M-COM jest zresetowany
(ustawienia fabryczne)
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW: 
Wymiana uszkodzonego napêdu w 
zestawie:

 ¢ Od³¹czyæ napiêcie (24V DC).
 ¢ Od³¹czyæ przewód od uszkodzonego napêdu. Nie 

 usuwaæ modu³u M-COM.
 ¢ Zamontowaæ nowy / wymieniony napêd i pod-

 ³¹czyæ go
 ¢ Pod³¹czyæ napiêcie (24V DC) w kierunku

 ZAMYKANIE.
 ¢ Obserwowaæ diody LED na module M-COM.
 ¢ W ci¹gu 10 sekund modu³ M-COM sygnalizuje

 gotowośæ skonfi gurowanego systemu.

 ¢ Jeśli dioda LED miga na czerwono, sygnalizuje
 b³¹d.

 ¢ Zresetowaæ modu³ M-COM (patrz rozdzia³ „Reset
 modu³u M-COM”)

 ¢ Sprawdziæ po³¹czenia przewodów i system.
 ¢ Wyeliminowaæ mo¿liwe b³êdy.
 ¢ Uruchomiæ ponownie system z modu³em M-COM

 (patrz rozdzia³ „Pierwsze uruchomienie”).

Nie ma zastosowania w przypadku wymi-
any napêdu ze specjalnym programowa-
niem (np. wysuw, prêdkośæ)!

W przypadku naprawy proszê zamówiæ dodatkowy 
napêd z takimi samymi parametrami jak uszkodzony.

!

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW 
Z U¯YCIEM UNIPC

 ¢ Pod³¹czyæ UniPC do systemu (zgodnie z in-
 strukcj¹ u¿ytkowania UniPC).

 ¢ Ustaliæ przy pomocy UniPC adres uszkodzonego 
 napêdu.

 ¢ Indywidualnie od³¹czyæ bia³¹ ¿y³ê (WH) napêdu w 
 celu znalezienia uszkodzonego napêdu.

 ¢ Od³¹czyæ napiêcie (24V DC).
 ¢ Od³¹czyæ i wymieniæ uszkodzony napêd.
 ¢ Pod³¹czyæ napiêcie (24V DC) w kierunku

 ZAMYKANIE.
 ¢ Obserwowaæ diody LED na module M-COM.
 ¢ W ci¹gu 10 sekund modu³ M-COM sygnalizuje

 gotowośæ skonfi gurowanego systemu.

 ¢ Jeśli dioda LED miga na czerwono, sygnalizuje 
 b³¹d.

 ¢ Zresetowaæ modu³ M-COM (patrz rozdzia³ „Reset 
 modu³u M-COM”).

 ¢ Sprawdziæ po³¹czenia przewodów i system.
 ¢ Wyeliminowaæ mo¿liwe b³êdy.
 ¢ Uruchomiæ ponownie system z modu³em M-COM

 (patrz rozdzia³ „Pierwsze uruchomienie”).

Wyświetlacz LED Status

   0,5s - 0,5s - 3s

miga na zielono 
(1 raz na napêd)

System jest dobry 
(mo¿e zostaæ uruchomiony)
napêdy zidentyfi kowane 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)

Wyświetlacz LED Status

   0,5s - 0,5s - 3s

miga na czerwono (x razy)
Liczba zaprogramowanych 
napêdów nie pokrywa 
siê z liczb¹ rozpoznanych 
napêdów.

B³¹d: System nie jest dobry
zidentyfi kowany X napêdów 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)

<
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Wyświetlacz LED Status

   0,5s - 0,5s - 3s

miga na zielono 
(1 raz na napêd)

System jest dobry 
(mo¿e zostaæ uruchomiony)
napêdy zidentyfi kowane 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)

Wyświetlacz LED Status

   0,5s - 0,5s - 3s

miga na czerwono (x razy)
Liczba zaprogramowanych 
napêdów nie pokrywa 
siê z liczb¹ rozpoznanych 
napêdów.

B³¹d: System nie jest dobry
zidentyfi kowany X napêdów 
(1 raz migniêcie = jeden napêd)

<
<


