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skróty
Poni¿sze skróty stosowane s¹ w niniejszej instrukcji obs³ugi. 
Wszystkie wymiary podane w instrukcji sa w mm. 
Tolerancje zgodne z DIN ISO 2768-m. 

A napêd

AK przewód przy³¹czeniowy/ przewód napêdu

AP pokrywa

BD zawias

Fxxx konsola skrzyd³owa

FAB szerokośæ skrzyd³a 

FAH wysokośæ skrzyd³a

FG waga skrzyd³a

FL skrzyd³o

FÜ grubośæ oście¿nicy

HSK g³ówna krawêdź zamykania

Kxxx konsola ramowa

L d³ugośæ obudowy napêdu

MB zawias centralny

NSK boczna krawêdź zamykania

RA rama

RAB zewnêtrzna szerokośæ ramy

RAH zewnêtrzna wysokośæ ramy

SL obci¹¿enie śniegiem

kierunek otwierania 

Niestosowanie siê do wskazówek
ostrzegawczych grozi nieodwracalny-
mi obra¿eniami lub śmierci¹.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych mo¿e skutkowaæ nieodwra-
calnymi obra¿eniami lub śmierci¹.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych mo¿e prowadziæ do niewiel-
kich, odwracalnych obra¿eñ.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych mo¿e prowadziæ do uszkod-
zenia mienia. 

OSTRZE¯ENIA I SYMBOLE BEZPIECZEÑSTWA 

W INSTRUKCJI:

Symbole u¿ywane w instrukcji powinny byæ ściśle przestrze-
gane i maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

Uwaga/Ostrze¿enie
Zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

Uwaga/Ostrze¿enie
Niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia i uwiêzie-
nia w trakcie pracy urz¹dzenia (oznakowanie 
dostarczane w formie naklejki z napêdem).

Uwaga/Ostrze¿enie
Ryzyko uszkodzenia / zniszczenia napêdów / 
lub okna.

! OSTRZE¿ENIE

!
NIEBEZPIEC-

ZEÑSTWO

! UWAGA

UWAGA

!

SKRÓTY

RA

FL

FAB

F
A
H

BD

HSK

NSK

NSK

RAB

R
A
H

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wyk-
walifi kowanego personelu oraz specjalistów  z 
dziedziny oddymiania i naturalnej wentylacji.

To urz¹dzenie nie jest przez-
naczone do u¿ytku przez osoby 

(w tym dzieci) z ograniczeniami fi zycznymi lub 
umys³owymi, chyba ¿e bêd¹ one nadzorowa-
ne przez osobê która jest odpowiedzialna za 
bezpieczeñstwo lub zostali pouczeni przez tê 
osobê w zakresie obs³ugi. Dzieci powinny byæ 
pod nadzorem, aby byæ pewnym, ¿e nie bawi¹ 
siê tym urz¹dzeniem. Czyszczenie i konserwac-
ja nie mog¹ byæ wykonywane przez dzieci bez 
nadzoru.

GRUPA DOCELOWA

! UWAGA

UWAGI WSTÊPNE
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Do³¹czaj¹c napêd do skrzyd³a 
okiennego tworzone jest okno 
elektrycznie sterowane podlega-
j¹ce Dyrektywie 2006/42/EG.

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby mo¿li-
we zagro¿enia w przypadku oki-
en uchylnych i rozwiernych, w 
których krawêdzie zamykania 
znajduj¹ siê poni¿ej 2,5 m od 
poziomu pod³ogi zosta³y wyeli-
minowane.

UWAGA

! OSTRZE¿ENIE

UWAGI WSTÊPNE

PRZEZNACZENIE

Zakres zastosowania / zakres stosowania
Napêd ten jest przeznaczony do otwierania i 
zamykania okien w ścianach pionowych oraz 
dachu.
G³ównym zadaniem tego produktu w po³¹c-
zeniu z oknem i centrala oddymiania jest usu-
wanie dymu oraz gor¹cych gazów pows-
ta³ych na skutek po¿aru w celu ochrony ¿ycia 
ludzkiego i mienia.
Ponadto urz¹dzenie mo¿e byæ wykorzystywane 
do naturalnej wentylacji budynku.

Zastosowanie wed³ug deklaracji zgodności
Napêd jest przeznaczony do instalacji stacjonar-
nej, po pod³¹czeniu do instalacji elektrycznej 
tworzy czêśæ budynku.

Zgodnie z za³¹czon¹ deklaracj¹ zgodności napêd  
w po³¹czeniu z central¹ fi rmy Aumüller zostaje 
dopuszczony do zastosowania w oknie bez do-
datkowej oceny ryzyka w poni¿szych przypad-
kach:
• Naturalna wentylacja
 �  wysokośæ monta¿u napêdu min. 2,5 m od
  poziomu pod³ogi lub
 �  szerokośæ otrwarcia pomiêdzy krawêdzi¹ 
  HSK i skrzyd³em <200 mm, przy prêdkoś-
  ci <15 mm / s na krawêdzi HSK w kierun-
  ku zamkniêcia.
• Zastosowanie jako NSHEV (natural smoke and
 heat exhaust ventilators) dla wentylacji bez
 podwójnej funkcji zgodnie z EN12101-2.

My jako producenci zdajemy sobie sprawê z 
naszych obowi¹zków i odpowiedzialności w 
zakresie rozwoju, produkcji oraz wprowadzan-
ia bezpiecznych napêdów okiennych na rynek i 
konsekwentnie je realizujemy.
Ostatecznie jednak nie mamy bezpośredniego 
wp³ywu na wykorzystanie naszych napêdów. 
W zwi¹zku z tym zwracamy uwagê na nastêpu-
j¹ce kwestie:

•  Konstruktor lub jego przedstawiciel (archi-
 tekt, specjalista, planista) s¹ zobowi¹zani
 przez prawo do oceny zagro¿enia dla ludzi,
 pochodz¹cego z u¿ytkowania, sposobu mon-
 ta¿u, parametrów otwarcia jak i planowanego
 rodzaju instalacji ju¿ w fazie planowania i podjê-
 cie niezbêdnych środków ostro¿ności.
•  Konstruktor / producent okna z napêdem 
 musi podj¹æ planowane środki ostro¿ności w 
 miejscu instalacji lub jeśli środków ostro¿ności 
 nie ustalono musi ustaliæ je na w³aśna odpow-
 iedzialności i zminimalizowaæ mo¿liwe ryzyko.

Potrzeba oceny ryzyka w miejscu instalacji w 
zwi¹zku z mo¿liwym do przewidzenia nie-
w³aściwym u¿yciem.
Ocena ryzyka zgodnie z Dyrektyw¹ 2006/42 / EG
dla naturalnej wentylacji jest aboslutnie
konieczna w nastêpuj¹cych warunkach:
•  wysokośæ monta¿u napêdu <2,5 m powy¿ej
 Poziomu pod³ogi
•  szerokośæ otwarcia na krawêdzi HSK> 200 mm
 lub
•  prêdkośæ zamykania na krawêdzi  HSK > 15 mm / s,
 lub
•  prêdkośæ otwierania na krawêdzi HSK > 50 mm / s,
 lub
•  si³a zamykania na krawêdzi HSK jest> 150 N

Poni¿szy schemat mo¿e byæ stosowany, co obe-
jmuje równie¿ środki ochrony zgodnie z EN 
60335-2-103/2016-05.
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Wymiary okna s¹ tylko w celu ori-
entacji. Konieczne jest sprawdze-
nie wykresu si³.

UWAGA

UWAGI WSTÊPNE

Dane okna
Fasada:   okno z zawiasami na dole (uchylne), 
      okno z zawiasami na górze
      (odchylne), okno z zawiasami z boku 
      (rozwierne).
Dach:   okno dachowe/świetlik
Kierunek otwarcia: do wewn¹trz/ na zewn¹trz
Materia³:  aluminium, stal, plastik, drewno

Podczas kontroli napêdów poni¿sze punkty mus-
z¹ byæ przestrzegane:
• ca³kowita waga skrzyd³a (szk³o+profi le),
• dodatkowe obci¹¿enie: obci¹¿enie śniegiem/
  obci¹¿enie wiatrem (ssanie/parcie),
• wymiar skrzyd³a (FAB x FAH),
• stosunek boków FAB/FAH,
• instalacja/pochylenie monta¿u,
• wymagana powierzchnia otwarcia (geomet-
 ryczna/aerodynamiczna),
• wp³yw wiatru bocznego,
• si³a napêdowa i wysuw napêdu,
• strona monta¿u na oknie rama i skrzyd³o.

Ocena ryzyka zgodnie z EN60335-2-10

U¿ycie napêdu
NSHEV zgodnie z EN12101-2 

bez funkcji wentylacji

NSHEV zgodnie z EN12101-2 
z funkcj¹ wentylacji  

(1.Z.109)

Naturalna wentylacja

Wysokośæ monta¿u napêdu:  
>2,5m nad pod³og¹  

(ZAA.20.1)

Otwieranie na krawêdzi HSK:<200 mm 
i prêdkośæ na krawêdzi HSK: 

ZAMYKANIE <15 mm/s 
OTWIERANIE <50mm/s (20.ZAA.2)

Bezdotykowe zabezpieczenie
przed przytrzaśniêciem 

(20.ZAA.8.1)

Pasywana ochrona przez 
czujnik podczerwieni lub mata 

ciśnieniowa 

Dotykowe zabezpieczenie przed 
przytrzaśniêciem 

(20.ZAA.8.2)

Paski z wy³¹cznikiem bezpieczeñst-
wa lub system monitorowania 

silnika (wewnêtrzny i zewnêtrzny)

Prze³¹cznik monostabilny: 
zatrzymuje ruch na krawêdzi 

HSK<20mm przy sile >150N na 
krawêdzi HSK (20.ZAA.5)

Tak

Tak

Nie

Nie

Trzymaæ ludzi z daleka 
podczas zamykania

Deklaracja W³aściwości U¿ytkowych 
+ oznakowanie CE

! UWAGA

Urz¹dzenie ochronne

! UWAGA

Ryzyko pokryte przez 
Deklaracjê Zgodności 

na napêd okienny

Element dzia³aj¹cy w zasiêgu bez-
pośredniego widzenia: 

a)  stacyjka lub 
b) inny prze³¹cznik w takim 

przypadku >1,5 m 
dostêpne publicznie (7.12.1)

Mo¿liwe niebezpieczeñstwo 
na krawêdzi NSK <2,5m 

od poziomu pod³ogi

! UWAGA

Ocena ryzyka nie jest wymagana!

Trzymaæ ludzi z daleka 
podczas zamykania! 

Przy szerokości otwarcia >200 mm 
zamykania przez przycisk monostabilny!

! UWAGA

Środowisko z dzieæmi / osobami 
wymagaj¹cymi opieki
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INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

UWAGA

UWAGA

Niebezpieczne punkty w oknach

Rozwierne Uchylne Okno dachowe / odchylne Okno ¿aluzjowe

              Niebezpieczeñstwo: punkty zgniatania i punkty styczne zgodnie z DIN EN 60335-2-103             

! OSTRZE¿ENIE

! OSTRZE¿ENIE

!

Wszystkie napêdy musz¹ byæ stale za-
bezpieczone przed kurzem i wilgoci¹, 
jeśli napêd nie jest specjalnie przygo-
towany do pracy w wilgotnym środo-
wisku (patrz dane techniczne).

Ta instrukcja powinna zostaæ zatrzymana w bez-
piecznym miejscu przez ca³y okres u¿ytkowania 
produktu.
Niebezpieczeñstwo zmia¿d¿enia i uwiêzienia! 
Okno mo¿e zamkn¹æ siê automatycznie!
Zintegrowany wy³¹cznik przeci¹¿eniowy zatrzy-
ma napêd podczas zamykania i otwierania, gdy 
napêd zostanie przeci¹¿ony.

Si³a ściskaj¹ca mo¿e spowodowaæ zmia¿d¿enie 
palców w przypadku nie zachowania ostro¿-
ności.

Obszar zastosowania
Napêd powinien byæ u¿ywany zgodnie z jego pr-
zeznaczeniem. W przypadku innych zastosowaæ 
nale¿y skonsultowaæ siê z producentem lub jego 
autoryzowanym dystrybutorem. 

Materia³y monta¿owe
Wymagane materia³y monta¿owe musz¹ byæ 
przystosowane do napêdu i wystêpuj¹cych ob-
ci¹¿eñ, w razie potrzeby materia³y nale¿y odpo-
wiednio uzupe³niæ.

Instalacja
Ta instrukcja kierowana jest do ekspertów bez-
pieczeñstwa, elektryków i innego wykwalifi ko-
wanego personelu posiadaj¹cego wiedzê z za-
kresu elektryki, mechaniki i instalacji napêdów.

Nale¿y zawsze sprawdziæ czy system spe³nia ak-
tualne wymagania. Szczególn¹ uwagê nale¿y 
zwróciæ na szerokośæ otwarcia, powierzchniê ot-
warcia, czas otwarcia i szybkośæ otwarcia okna, 
zakres temperatur pracy napêdu/ zewnêtrzne 
urz¹dzenia oraz okablowanie. Nale¿y sprawd-
ziæ czy przekrój okablowania zosta³ poprawnie 
dobrany w zale¿ności od d³ugości przewodu 
oraz poboru energii.

Wszystkie mo¿liwości monta¿u musz¹ zostaæ 
sprawdzone niezale¿nie i w razie potrzeby dos-
tosowane w miejscu instalacji. Po³¹czenia elekt-
ryczne, zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) i 
wydajnośæ (patrz dane techniczne) wraz z inst-
rukcj¹ monta¿u musza byæ ściśle przestrzegane!

Nie dotykaæ okna i elementów ruchomych (³añ-
cuch, wrzeciono) podczas dzia³ania! 
Upewniæ siê, ¿e w zale¿ności od pozycji monta¿u 
oraz rodzaju otwarcia cz³owiek nie mo¿e zostaæ 
uwiêziony pomiêdzy ruchomymi i sta³ymi ele-
mentami okna.

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Wa¿ne jest przestrzeganie tej in-
strukcji dla bezpieczeñstwa ludzi. 

Nie wykorzystywaæ napêdu do 
innych zastosowañ. Zabrania siê 

dawania do zabawy dzieciom napêdu, centrali 
oraz pilota zdalnego sterowania.

Bezpieczna eksploatacja, unikniê-
cie urazów osób i uszkodzenia 
mienia jest zagwarantowana je-
dynie przez w³aściwy monta¿ i 
ustawienia zgodne z niniejsz¹ in-
strukcj¹.

Przed monta¿em napêdu nale¿y 
sprawdziæ poprawnośæ dzia³ania 
okna. Skrzyd³o okna powinno 
³atwo siê otwieraæ i zamykaæ.

Nigdy nie nale¿y pod³¹czaæ napêdów 
zasilanych napiêciem 24 V DC do na-
piêcia 230 V DC ! Zagro¿enie ¿ycia!
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no¿yce 
zabezpieczaj¹ce

! OSTRZE¿ENIE

! OSTRZE¿ENIE

Niebezpieczne punkty
W celu unikniêcia obra¿eñ niebezpieczne punk-
ty znajduj¹ce siê na oknie musz¹ byæ zabezpiec-
zone do wysokości 2,5 m od poziomu pod³ogi 
za pomoc¹ odpowiednich środków. Zabezpiec-
zenie mo¿e zostaæ wykonane przez np. zasto-
sowanie kontaktowych lub bezkontaktowych 
czujników zbli¿eniowych, które zatrzymaj¹ dzi-
a³anie urz¹dzenia. Przy sile wy¿szej ni¿ 150 N na 
g³ównej krawêdzi zamykania ruch musi zostaæ 
zatrzymany w odleg³ości 20 mm. Symbol ostrze-
gawczy na elemencie otwieranym musi o tym 
wyraźnie informowaæ.

Nieumyślne lub niezale¿ne otwieranie
Skrzyd³o mus byæ zainstalowane na zawiasach 
lub zabezpieczone w taki sposób, aby w przy-
padku uszkodzenia jednego z elementów skrzy-
d³o nie spad³o lub nie przemieści³o siê w niekon-
trolowany sposób np. przez zastosowanie no¿yc 
zabezpieczaj¹cych. 
Okna uchylne powinny zostaæ wyposa¿one w 
no¿yce zabezpieczaj¹ce lub podobne rozwi¹za-
nie w celu unikniêcia zniszczenia i ryzyka zra-
nienia na skutek niew³aściwego monta¿u i ek-
sploatacji. No¿yce zabezpieczaj¹ce musz¹ byæ 
dostosowane do d³ugości otwarcia stosowanego 
napêdu (patrz dane techniczne) w celu unikniê-
cia zablokowania. Szerokośæ otwarcia no¿yc za-
bezpieczaj¹cych musi byæ wiêksza ni¿ zastoso-
wany wysuw napêdu.

Prowadzenie okablowania i pod³¹czenia 
elektryczne
Prowadzenie instalacji elektrycznych i pod³¹cze-
nia elektryczne mog¹ byæ wykonywane wy³¹cz-
nie przez wykwalifi kowane fi rmy. Nigdy nie 
nale¿y wykonywaæ prac przy napêdach, cent-
ralach, elementach wykonawczych pod napiê-
ciem. Po³¹czenia musza byæ wykonane zgodnie 
ze specyfi kacj¹  producenta. 

Wszystkie odpowiednie instrukcje powinny byæ 
przestrzegane podczas instalacji, w szczególności:
• VDE 0100  Konfi gurowanie systemów wysok-
 iego napiêcia do 1000 V
• VDE 0815  Przewody instalacji elektrycznej
• niemieckie wytyczne dotycz¹ce przewodów
 (MLAR).

Rodzaj przewodów, d³ugośæ i przekroje powin-
ny zostaæ dobrane zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta. W niektórych przypadkach rodzaje 
przewodów powinny byæ zgodne z lokalnymi 
wymaganiami prawnymi. 
Linie niskiego napiêcia (24 VDC) powinny byæ 
odseparowane od linii wysokiego napiêcia. Elas-
tyczne przewody nie mog¹ byæ zabudowywane. 
Swobodnie zawieszone przewody nie powinny 
mieæ ¿adnego obci¹¿enia.

Punkty przy³¹czeniowe przewody, po³¹czenia i 
zakoñczenia przewodów powinny zostaæ spra-
wdzone. Dostêp do puszek przy³¹czeniowych, 
punktów przy³¹czeniowych oraz urz¹dzeñ ste-
ruj¹cych napêdami powinien byæ zapewniony w 
celu wykonywania prac konserwatorskich.

Uszkodzone przewody napêdów 
mog¹ byæ wymienione tylko pr-
zez producenta lub wykwalifi ko-
wany personel! 
Przewody zasilaj¹ce zamoco-
wane na sta³e w urz¹dzeniu nie 
mog¹ byæ wymienione. W przy-
padku uszkodzenia przewodu 
urz¹dzenie musi zostaæ zez³omo-
wane.

Skrzyd³o musi byæ zabezpieczone 
przed przypadkowym lub nieza-
le¿nym otwarciem i spadniêciem.

Wszystkie przewody powinny byæ 
zainstalowane w sta³ej instalacji elek-
trycznej lub zewnêtrznej centrali ste-
ruj¹cej napêdami. 
G³ówna linia zasilaj¹ca 230V / 400 V 
AC powinna byæ chroniona osobno!

Przewody nale¿y uk³adaæ w taki 
sposób, ¿eby nie by³y zgiête, skrêco-
ne podczas pracy. Przewody zasila-
j¹ce napêdy prowadzone w profi lach 
okiennych musz¹ byæ chronione pr-
zez izolacje. Przewody prowadzone 
przez otwory musza zostaæ zabez-
pieczone.

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
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UWAGA Znaki ostrzegawcze!

Osoby postronne musz¹ byæ z da-
leka od elementów wykonawc-
zych w czasie, gdy uruchomiona 
jest funkcja otwierania skrzyd³a 
do wentylacji lub w przypadku 
uruchomienia oddymiania! 

U¿ywaj¹c przycisku wentylacji 
w celu otwarcia skrzyd³a pow-
inniśmy widzieæ okno. Jednoc-
ześnie przycisk wentylacji pow-
inien byæ zmontowany z daleka 
od elementów wykonawczych 
takich jak napêd czy skrzyd³o. 
Jeśli przycisk wentylacji nie jest 
zabezpieczony kluczykiem musi 
byæ zmontowany na minimalnej 
wysokości 1,5 m i powinien byæ 
niedostêpny dla osób postron-
nych

Dzieci nie powinny mieæ dostê-
pu do urz¹dzeñ. Urz¹dzenia do 
zdalnego sterowania nale¿y trzy-
maæ z dala od dzieci.

! UWAGA

! UWAGA

! UWAGA

Podczas czyszczenia, prac konser-
wacyjnych oraz podczas wymiany ele-
mentów napêd musi byæ od³¹czony 
od zasilania i zabezpieczony przed 
uruchomieniem.

Podczas prawid³owego monta¿u napêdów na 
oknie oraz pod³¹czenia do zewnêtrznej jednost-
ki steruj¹cej mechaniczne oraz elektryczne wy-
dajności urz¹dzeñ powinny byæ przestrzegane.

! OSTRZE¿ENIE

Nie u¿ywaæ napêdu i skrzyd³a po-
dczas naprawy lub wykonywania 
ustawieñ!

Czêści zamienne
Napêd powinien wspó³pracowaæ tylko z urz¹d-
zeniami steruj¹cymi tego samego producenta. W 
przypadku zastosowania elementów od innych 
producentów napêd nie jest objêty gwarancj¹. 
Tylko i wy³¹cznie oryginalne czêści zamienne od 
producenta musz¹ byæ stosowane.

Warunki otoczenia
Produkt nie mo¿e byæ nara¿ony na uderzenia, 
spadanie, wibracje, wilgoæ, agresywne opary lub 
inne szkodliwe czynniki. Chyba, ¿e producent 
deklaruje dzia³anie w jednym z tych warunków.

• Warunki: 
 Temperatura otoczenia:  -5 °C … +75°C
 Wilgotnośæ wzglêdna:  < 90% do 20°C;
          < 50% do 40°C;
 brak informacji na temat kondensacji

• Transport / magazynowanie:
 Temperatura magazynowania:  -5°C … +40°C
 Wilgotnośæ wzglêdna:    < 60%

Zasady bezpieczeñstwa 
Przy pracy na budynku, w budynku lub jego 
czêści nale¿y przestrzegaæ instrukcji zapobiega-
nia wypadkom. Przepisy BHP musz¹ byæ stoso-
wane i przestrzegane.

Deklaracja zgodnośc
Napêd jest produkowany i kontrolowany zgod-
nie z europejskimi wytycznymi. Deklaracja zgod-
ności jest czêści¹ niniejszej instrukcji. 
W przypadku, gdy zastosowanie napêdu ró¿ni 
siê od jego przeznaczenia powinno zostaæ wys-
tawione oświadczenie o zgodności z Dyrektyw¹ 
Maszynow¹ 2006 / 42 / EG.

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

Pierwsze uruchomienie, eksploatacja i 
konserwacja
Po instalacji oraz po ka¿dej zmianie nale¿y wy-
konaæ sprawdzenie dzia³ania systemu poprzez 
próbne uruchomienie. Nale¿y upewniæ siê, ¿e 
napêd oraz okno dzia³aj¹ poprawnie i ca³y sys-
tem dzia³a poprawnie. Po instalacji systemu 
u¿ytkownik musi zostaæ przeszkolony z podsta-
wowych funkcji dzia³ania systemu. 
Jeśli jest to konieczne u¿ytkownik powinien 
zostaæ poinformowanych o mog¹cych wyst¹piæ 
zagro¿eniach / ryzyku.  
U¿ytkownik koñcowy powinien zostaæ przeszko-
lony z zakresu u¿ytkowania napêdów i jeśli to 
konieczne z instrukcji bezpieczeñstwa.  
U¿ytkownik koñcowy powinien zostaæ przeszkl-
ony szczególnie, ¿e nie nale¿y powiêkszaæ ob-
ci¹¿enia napêdu z wyj¹tkiem si³ wystêpuj¹cych 
podczas otwieranie i zamykania skrzyd³a w przy-
padku napêdów wrzecionowych, ³añcuchowych 
lub ramieniowych.



9

Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

DANE DO ZAMÓWIENIA

Wersja Sztuk Numer produktu

OFV1 M-COM 1 513860

 n Wewnêtrzna inteligentna elektronika kontrolna i kontrola sekwencyjna do napêdów typu S2 / S3 / S12

 n Mo¿liwośæ ustawienia k¹ta obrotu: 90o / 180o

 n Mo¿liwośæ ustawienia kierunku obrotu: prawo / lewo

 n Dostosowywany prostok¹tny trzpieñ 7x55 mm

 n Kompatybilny z M-COM i kontrola sekwencyjna napêdów S3/ S12

 n Po³¹czenie w gwiazdê

 n Zasilanie napêdów nie przebiega przez napêd OFV1 M-COM

 n Kontrola sekwencyjna przez ¿y³ê komunikacyjn¹

DANE TECHNICZNE

U
N

Napiêcie znamionowe 24V DC (± 20 %), max. 2 Vpp

I
N

Pr¹d znamionowy 0,8 A

I
A

Pr¹d odciêcia 1,1 A

I
O

Pr¹d spoczynkowy < 28 mA (10 Nm)

Napêd otwieraj¹cy w wersji S3 / S12

P
N

Moc znamionowa 19 W

ED Cykl pracy 30 %  (ON: 3 min./OFF: 7 min.)

Stopieñ ochrony IP 32

Zakres temperatur pracy -5 °C ... +75 °C

M Moment obrotowy max. 10 Nm

F
H

Pocz¹tkowy moment obrotowy 22 Nm

Kierunek obrotu tak (samodzielne uczenie)

K¹t obrotu 90 ° / 180° (prawo / lewo)

t Czas pracy  90° - 4,5 s; 180° - 9,0 s

Przewód przy³¹czeniowy Bezhalogenowy, szary 3 x 0,5 mm², ~ 3 m

Obudowa ABS, grauweiß

Wymiary  (szerokośæ x g³êbokośæ x wysokośæ) 40 x 156 x 83,5 mm

Generowany hałas poziom A: ≤ 70 dB (A)

1
5
6

40

Vk7

83,5

93,5

2
1
,5

2
1
,5

1
5
6

1
0

9
2

40

M5
x2

Ø5,5
x3

3
8 5

5

Vk7

02

i

-5°C

+75°COFV1 M-COM (SW-V2 M-COM)

Made in Germany

  

U
N
: 24V       2 Vpp

I
N
: 0,8 A

IP: 32
ED: 3 min / 7 min (on/off)

D-86672 Thierhaupten
Gemeindewald 11
Tel. +49 8271 / 8185-0

DANE TECHNICZNE OFV1 M-COM 

DANE TECHNICZNE

OBJASNIENIE ETYKIETY PRODUKTU

Etykieta produktu zawiera nastêpuj¹ce infor-
macje:
• numer i nazwa produktu; 
• charakterystyka techniczna; 
• data produkcji z wersj¹ oprogramowania; 
• numer serii.

Nigdy nie instaluj i nie uruchami-
aj uszkodzonych produktów

W przypadku ewentualnych reklamacji nale¿y wskazaæ nu-
mer seryjny produktu (SN) (patrz tabliczka znamionowa).

UWAGA

Kompatybilnośæ z M-COM 
wy³¹cznik przeci¹¿eniowy

data produkcji z wersj¹ 
oprogramowania

numer seriiCykl pracy 
W³¹czony: 3 minuty 
Wy³¹czony: 7 minut

dane 
techniczne numer artyku³u
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

03

Ilośæ punktów rygluj¹cych zale¿y od:
• wymagañ obiektu
• wytycznych i instrukcji producenta
• EN 12101-2 NRWG (w zale¿ności od grypy
      profi lowej A, B, C i klasyfi kacji
      obci¹¿enia wiatrem WL)
• EN 12207(8)  Przepuszczalnośæ powietrza
• EN 12210   Odpornośæ na obci¹¿enie wiat-
      rem
• EN 1627   Odpornośæ na w³amania
• EN 14351-1  W³aściwości eksploatacyjne oki-
      en i drzwi 
• DIN 1055-4  Obci¹¿enie wiatrem w budyn-
      kach

Punktami rygluj¹cymi s¹ środki / osie nastêpu-
j¹cych elementów: 
Zawiasy / no¿yce (BD), punkty blokad okucia ob-
wiedniowego, punkty monta¿u napêdów (si³a 
dzia³ania napêdów prostopad³a do profi lu skr-
zyd³a przy zamkniêtym oknie).  

Napêdy stosowane w SHEV takich jak: RWA 
1000, RWA 1050, RWA 1100 nie s¹ wliczane, jako 
punkty rygluj¹ce. 

Wolny profi l jest to dystans pomiêdzy dwoma 
punktami rygluj¹cymi.
Naro¿niki i krawêdzie powinny byæ kalkulowane 
jako linie proste.

WYBÓR PUNKTÓW RYGLUJ¥CYCH 

Podstaw¹ doboru zawsze powinien 
byæ najbardziej niekorzystny przypa-
dek.!

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

Wolny profi l
pomiêdzy dwom punktami rygluj¹cymi

Wolny profi l dla ró¿nych grup profi li:
dane na podstawie momentów bezw³adności Ix4

 „A“
20-34 cm4

„B“
35-50 cm4

„C“
51-55 cm4

W
L 

1
0
0
0

1450 mm 1650 mm 1950 mm

W
L 

1
5
0
0

1300 mm 1500 mm 1750 mm

W
L 

2
0
0
0

1120 mm 1280 mm 1460 mm

W
L 

2
5
0
0

950 mm 1050 mm 1160 mm

W
L 

3
0
0
0

820 mm 900 mm 990 mm

Wartości maj¹ zastosowanie tylko dla 
AUMÜLLER ferralux NRWG.

FL
RA

HSK

wolny profi l wolny

wolny profi l

p
ro

fi 
l

wolnyprofi l

w
o

ln
y

 

p
ro

fi l

w
o

ln
y

 profi l

NSK

BD

Punkt rygluj¹cy

FAB

FA
H

S
ta

ty
cz

n
e
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b
ci

¹
¿e

n
ie

 s
tr

u
m

ie
n

ie
m

 
w
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a
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E
N

 1
2
1
0
1
-2

.
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

04

UWAGA

Zalecamy korzystanie z naszego 
zestawu testowego w celu kont-
roli napêdów o napiêciu znamio-
nowym 24 / 230V ~ (patrz tabela 
poni¿ej). Pod ¿adnym pozorem 
nie nal¿y eksploatowaæ uszkodz-
onych produktów.

Nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ 
sztywnośæ mechaniczna a tak¿e 
odpowiedni¹ przestrzeñ dla ele-
mentów obrotowych. Jeśli nie ma 
mo¿liwości zapewniania powy¿s-
zych, nale¿y zastosowaæ  inny typ 
mocowania lub inny typ napêdu.

!

Powierzchnia konsol ramowych i skr-
zyd³owych musi ca³kowicie przylegaæ 
do powierzchni ramy i skrzyd³a na 
której s¹ montowane. Nie mo¿e wys-
têpowaæ ruch elementów mocuj¹cych 
podczas pracy napêdu. Na profi lach 
okiennych musi zostaæ wykonany be-
zpieczny i solidny monta¿.

Przechowywanie napêdów na budowie
Urz¹dzenie musi byæ chronione przed uszkod-
zeniami, kurzem, wilgoci¹ i zanieczyszczeniami. 
Napêdy nale¿y przechowywaæ w suchych i wen-
tylowanych pomieszczeniach.

Kontrola napêdów przed instalacj¹  
Przed isntalacj¹ nale¿y sprawdziæ czy napêdy s¹ 
w dobrym stanie technicznym i czy s¹ komplet-
ne. Napêdy ³añcuchowe / napêdy wrzeconowe 
musz¹ dzia³aæ poprawnie.  Okno / drzwi musi 
dzia³aæ poprawnie,maksymalna waga skrzyd³a 
musi byæ przestrzegana.

Podczas wykonywania testu nie nale¿y ingero-
waæ w element wykonawczy. Kontrola urz¹d-
zenia mo¿e byæ wykonywana wy³¹cznie przez 
wykwalifi kowany personel. Napêdy ³añcuchowe 
musza byæ podczas testu wysuwane pod k¹tem 
ok. 90° do obudowy. Obudowy napêdów wrzeci-
onowych podczas testu musza zostaæ zabezpiec-
zone.

Kontrola u¿ytkowania
Zastosowanie napêdu musi byæ zgodne z przez-
naczeniem. W przypadku u¿ytkowania napêdu 
niezgodnie z jego przeznaczeniem gwarancja 
nie obejmuje roszczeñ.

Niew³aściwe u¿ytkowanie 
W celu unikniêcia niew³aściwego u¿ytkowania 
napêdu nale¿y unikaæ. Oto kilka przyk³adów:
• nie wolno pod³¹czaæ napêdów 24 VDC 
 do 230 V AC;
• stosowaæ napêdów bez synchronizacji na
 jednym skrzydle;
• napêdy nale¿y montowaæ wy³¹cznie
 wewn¹trz budynku;
• unikaæ dodatkowych si³ np. si³y poprzeczne.

Wymagania mechaniczne 
Przed rozpoczêciem instalacji sprawdź, czy:
• powierzchnia nośna i statyka profi li jest
 wystarczaj¹ca dla przewidywanych obci¹¿eñ;
• konstrukacja wsporcza na której mocowany
 jest napêd jest odpowiednia;
• mo¿na unikn¹æ powstawania mostków termic-
 znych spowodowanych monta¿em napêdu;
• jest wystarczaj¹co du¿o przestrzeni na ruch
 napêdu podczas pracy;
Jeśli nie nale¿y zastosowaæ odpowiednie środki 
zapobiegawcze!

Zestaw testowy do napêdów

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napiêcie:  

Typ napêdu:    

Pobór pr¹du :    

Wyświetlacz:  

Zakres temperatur 
pracy:  

Obudowa plastikowa:      

Waga:    

Opcje / 
wyposa¿enie:    

533981
Zestaw testowy do sprawdzania 
napêdów 24VDC lub 230VAC 
(³¹cznie z bateriami)

230V AC

24V DC / 230V AC

max. 3 A

Pr¹d napêdu, ³adowanie baterii 

-5 °C ... + 75 °C 

250 x 220 x 210 mm 

ca. 3,6 kg 

Elementy kontrolne: 
2prze³¹czniki + 1 przycisk

! UWAGA

MONTA¿ KROK 1: KONTROLA PRZED MONTA¿EM

! OSTRZE¿ENIE

Wa¿ne wskazówki dotycz¹ce be-
zpiecznej instalacji. Nale¿y prze-
strzegaæ wszystkich instrukcji, źle 
wykonany monta¿ mo¿e spowo-
dowaæ powa¿ne obra¿enia!

 

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

Akcesoria do napêdu ³añcuchowego

Instrukcja monta¿u i 
uruchomienia  

1x p³yta monta¿owa 

1x trzpieñ: Vk 7 x 55

2x  śruba z ³bem sto¿kowym  
      M 5 x 40
1x  śruba z ³bem sto¿kowym  
      M 5 x 16
1x  śruba spax z ³bem sto¿kowym
      4,5 x 30

2x śruba M 5 x 16
2x podk³adka sprê¿ysta

1x opaska zaciskowa

1x przewód przy³¹czeniowy

1x kostka pod³¹czeniowa 

Naklejka ostrzegawcza  (1x)

1
2
3

nach Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG (Anhang VI)

OFV1 M-COM - OLIVEN-FLÜGEL-VERRIEGELUNGSANTRIEBE FÜR FENSTER

M-COM

Anweisung für 
Montage und Inbetriebnahme

a
a

a

G

G

s

s

s
FAH

G

F

F F

FAH
FAH

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

MONTA¿ KROK 2: 

Wymagane narzêdzia
• Marker;
• M³otek;
• No¿;
• Wkrêtak (krzy¿, Torx)
• Klucz sześciok¹tny rozmiar;
• Klucz dynamometryczny;
• Wiertarka;
• Klej;
• Nitownica do nitonakrêtek.

Nastêpuj¹ce warunki musza zostaæ spe³nione pr-
zed przyst¹pieniem do instalacji napêdu w celu 
unikniêcia szkód oraz zagro¿enia dla zdrowia i 
¿ycia:

1.  Monta¿ napêdu musi zostaæ wykonany zgod-
  nie z wymaganiami instrukcji. 
2.  Akcesoria monta¿owe (konsole skrzyd³owe 
  i konsole ramowe) musz¹ byæ dopasowane do
  profi li okna; wszystkie otwory mocuj¹ce
  powinny zostaæ wykorzystane.
3.  Musi byæ wystarczaj¹co du¿o miejsca na ramie
  i skrzydle do monta¿u.
4.  Okno musi byæ w idealnym stanie technicz-
  nym przed monta¿em. Powinno siê lekko
  otwieraæ i zamykaæ.
5. Materia³ mocuj¹cy napêd musi byæ kompaty-
  bilny z materia³em okna (patrz tabela).

O
k
n

o
 d

re
w

n
ia

n
e wkrêty do drewna:

tj DIN 96, DIN 7996, DIN 571

z ³bem typu: 
³eb ze szczelin¹ 
³eb z krzy¿ykiem, 
z ³bem sześciok¹tnym, specjalny rodzaj

O
k
n

o
 a

lu
m

in
io

w
e
, 

st
a
lo

w
e
, 

ze
 s

ta
li

 
n

ie
rd

ze
w

n
e
j

wkrêty, śruby gwintowane, blachowkrêty
tj ISO 4762, ISO 4017, ISO 7049 , ISO 7085, 
    DIN 7500

z ³bem typu: 
z ³bem sześciok¹tnym (Torx) 
£eb Phillips lub zewnêtrzny ³eb sześciok¹tny

nitonakrêtki

O
k
n

o
 p

la
st

ik
o

w
e
 Wkrêty dla plastiku

tj DIN 95606, DIN 95607, ISO 7049, 
    ISO 7085, DIN 7500

z ³bem typu: 
okr¹g³y ³eb z krzy¿em, zewnêtrz-
ny ³eb sześciok¹tnym, Torx

Z
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PRZYGOTOWANIE DO MONTA¿U

Zawartośæ opakowania:  
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y spraw-
dziæ zawartośæ opakowania.

Sprawdzenie okna na budowie.
• Wymiary FAB i FAH.
• Sprawdziæ / obliczyæ ciê¿ar skrzyd³a. 
  Jeśli ciê¿ar nie jest znany mo¿e zostaæ oblicz-
  ony wed³ug poni¿szej formu³y:

• Sprawdź / oblicz wymagan¹ si³ê napêdu i 
porównaj z danymi napêdu. Jeśli si³a nie jest zn-
ana, mo¿esz j¹ obliczyæ wykorzystuj¹c poni¿sz¹ 
formu³ê:

a  =  dystans od napêdu do zawiasów
F  =  si³a napêdu
s  =  wysuw napêdu 

[kg] [m] [m] [mm] (waga
skrzyd³a)

G         =  FAB  *  FAH  *  Grubośæ szyb  *  2,5   *   1,1

F [N] =

Fassade Dach

F [N] =
5,4 * G [kg] * s [m] 5,4 * G [kg] * FAH [m] 

a [m] a [m] 

04
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

MONTA¿ KROK 3: : MONTA¯ NAPÊDU OTWIERAJ¥CEGO

 ¢ Zamontowaæ napêd otwieraj¹cy (patrz 
 „Instrukcja monta¿u i uruchomienia” dla
 poszczególnych napêdów).

 ¢ Pod³¹czyæ zasilanie do napêdu otwieraj¹cego 
 (patrz rozdzia³ „PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE”). 

 ¢ Od³¹czyæ ³añcuch / wrzeciono od skrzyd³a
 okna, aby mo¿na by³o skrzyd³o otworzyæ
 manualnie.

OFV1 M-COM (z oprogramowaniem SW-V2)

Napêd otwieraj¹cy musi mieæ wewnêtrzna zintegro-
wan¹ krañcówkê i/lub wy³¹cznik przeci¹¿eniowy.

• Kompatybilny z M-COM, wewnêtrzna krañcówka
 i kontrola sekwencyjna. Do napêdów z wewnêtrzna
 krañcówka S3 / S12
• Po³¹czenie w gwiazdê. Kontrola sekwencyjna przez 
 ¿y³ê komunikacyjna. Zasilanie napêdu nie przebiega
 przez napêd OFV1 M-COM.

04

 

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

Przyk³ady zastosowania

Napêdy ³añcuchowe – okna otwierane do wewn¹trz

KS2 monta¿ na ramie KS2 monta¿ na ramie KS2 monta¿ na skrzydle KS2 monta¿ na ramie

zawiasy na dole zawiasy na dole

Napêdy wrzecionowe – okna otwierane do wewn¹trz

PL10 monta¿ na ramie PL10 monta¿ na ramie PL6 monta¿ na ramie PL6 monta¿ na ramie
                                                                    

zawiasy na dole zawiasy z boku

PL6 monta¿ na ramie PL6 monta¿ na ramie PL6 monta¿ na ramie PL6 monta¿ na ramie
                                                                    

zawiasy z boku zawiasy z boku

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

PL6 PL6

PL6

PL6

PL6

PL6

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

PL10

PL10

PL10

PL6 PL6

OFV1

M-COM

KS2 KS2

KS2 KS2 KS2

KS2
OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

Solo

Solo Tandem

Tandem

Tandem Tandem

Solo

TandemSolo

Solo

TandemSolo
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
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MONTA¿ KROK 4: DEMONTA¯ OBUDOWY I POD£¥CZENIE PRZEWODU

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

04

1

O
N

1

2
3

2

 ¢ Pod³¹czyæ przewód � do zacisków w kostce
 �. 

 ¢ Poluzowaæ śruby � i zdj¹æ obudowê � z 
 napêdu rygluj¹cego OFV1 M-COM.

 ¢ Pod³¹czy kostkê � z przewodem do bloku
 zacisków � w napêdzie rygluj¹cym OFV1
 M-COM.

 ¢ Przeprowadziæ przewód � pod p³yt¹ g³ówn¹ 
 ¢ Przymocowaæ przewód � do obudowy silni-

 ka dostarczona opaska zaciskow¹ �.
 ¢ Obci¹æ nadmiar opaski zaciskowej �.
 ¢ Przeprowadziæ przewód � przez otwór w

 obudowie .

3

4

1

5

6

2

2

otwarta 
obudowa

52

6

1

pływa główna

obudowa 
silnika

otwór na przewód �

Pod³¹czenie OFV1 M-COM

BN

BU

WH

1
2
3

1
2
3

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

1
2
3

1

zacisk 1 BU  = niebieski

zacisk 2 BN  = br¹zowy

zacisk 3 WH = bia³y

zacisk 1 BU  = niebieski

zacisk 2 BN  = br¹zowy

zacisk 3 WH = bia³y

Konfi guracja przez M-COM. 
Do napêdów z oprogramo-
waniem S3 / S12.
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

 

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

MONTA¿ KROK 5: PRZE£¥CZNIKI DIP SWITCH I DIODY LED 

Prze³¹czniki DIP switch i diody LED

Prze³¹czniki DIP switch diody LED

ON

1 2

BU

BN

WH

1
2

3

k
ie

ru
n

e
k

 o
b

ro
tu

pozycja zablokowana
ZAMKNIETA pozycja

kierunek obrotu: 
prawo
DIP-1 = OFF

DIP-1 OFF kierunek obrotu: prawo  (okno prawe)
  ON kierunek obrotu: lewo   (okno lewe)

DIP-2 OFF k¹t obrotu  180°
  ON k¹t obrotu  90°

kierunek 
obrotu: 
lewo
DIP-1 = ON

LED-1 OFF    gotowy do pracy
  zielony   OFV1 M-COM pracuje
  zielony: miga  napêd otwieraj¹cy pracuje
  czerwony   b³¹d OFV1 M-COM 
  czerwony: miga b³¹d napêdu otwieraj¹cego 

LED-2 OFF    zasilanie: brak
  zielony   zasilanie:  w  kierunku 
                                                   ZAMYKANIE
  czerwony   zasilanie:  w  kierunku 
                                                   OTWIERANIE

LED-3 OFF    OFV1 M-COM nie pracuje
  zielony   OFV1 M-COM obracanie w  prawo
  czerwony   OFV1 M-COM obracanie w  lewo

ustawienie 
fabryczne

Ustawiaæ prze³¹czniki DIP switch w 
stanie beznapiêciowym.

04

 ¢ Ustawiaæ prze³¹czniki DIP switch, kiedy napêd
 OFV1 M-COM jest niezamontowanylen. 

OFV1

M-COM

DIP switch: 1
DIP switch: 2

LED-1 LED-2 LED-3

W przypadku z³ego kierunku obro-
tu zmieniæ polaryzacje przewodów 
z napêdu otwieraj¹cego.

UWAGA
BN   = br¹zowy

BU   = niebieski

WH = bia³y
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

MONTA¿ KROK 6: OTWOROWANIE POD NAPÊD OFV1 M-COM

Monta¿ na skrzydle – okno otwierane do wewn¹trz

Przyk³ady zastosowania

Okno z zawiasami na dole, otwierane do 
wewn¹trz, monta¿ na skrzydle

Otwory na p³ycie monta¿owej �

okno aluminiowe

PRZYGOTOWANIE DO MONTA¯U

24 V DC

  
 

F
A

H
 /

 2
 b

z
w

. 
m

in
. 

H
u
b

1
2
5
,5

1
2

1
2

8

3
2

K129 = 36

K94   = 24

8

min. 3

RA

KS2

NSK

FAB

HSK

FL

BD

156

4
0

156
4
0

43

Ø5,5 (3x)

21,5

9238

>
 F

A
H

 /
 2

 l
u

b
  
m

in
.w

ys
u

w

2
3

4
0

83,510

RA
RA

FL

FL

Jeśli FAB > 1200 mm 
wymagany napêd rygluj¹cy!!

Typ okna uchylne do wewn¹trz
odchylne do wewn¹trz

rozwierne do wewn¹trz

05

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

1 krawêdź 
odniesienia

krawêdź 
odniesienia

krawêdź 
odniesienia
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

 ¢ U¿yæ klamki do rêcznego zamkniêcia i
 zablokowania okna.

 ¢ Zdemontowaæ klamkê.
 ¢ Przykrêciæ śrubami � p³ytê monta¿ow¹ � do

 okna. Wykorzystaæ istniej¹ce otwory klamki.
 ¢ Dokrêciæ p³ytê monta¿ow¹ � dodatkowymi

 śrubami �. Wywierciæ odpowiednie otwory.

 ¢ W³o¿yæ trzpieñ Vk7x55 � w otwór po
 trzpieniu klamki (okucie okna). Zwróciæ
 uwagê na prawid³owa pozycjê szczeliny
 (pozycja ZAMKNIÊTE).

 ¢ Jeśli potrzebne dostosowaæ d³ugośæ trzpienia
 Vk7x55 �.

 ¢ W³o¿yæ napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM w
 rowek trzpienia Vk7x55 � i dokrêciæ dwiema
 śrubami � z podk³adkami � do p³yty mon-
 ta¿owej �. 

 ¢ W celu zabezpieczenia śrub przed polu-
 zowaniem stosuj np. preparat „Loctite”.

Ostro¿nie usuñ opi³ki po wierceniu w 
celu zapobiegniêcia uszkodzeniu us-
zczelki. 
Unikaæ zarysowaæ powierzchni np. 
stosuj¹c taśmê zabezpieczaj¹c¹.

Zamontowaæ p³ytê monta¿ow¹ � 
tak, aby otwór na trzpieñ Vk7x55 � 
znajdowa³ siê w górnej czêści p³yty 
monta¿owej �.  

£eb trzpienia Vk7x55 � musi byæ zli-
cowany z p³yt¹ monta¿ow¹ �. Nie 
mo¿e w ¿adnym wypadku trzpieñ 
wystawaæ.

Zamontowaæ trzpieñ Vk7x55 � i 
napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM w po-
zycji ZAMKNIÊTE.

L
O
C
T
I T
E

 
MONTA¯: NAPÊD RYGLUJ¥CY  OFV1 M-COM

MONTA¿ KROK 7: MONTA¯ NAPÊDU OFV1 M-COM 

2
1
,5

9
2

4
3

06

Otwór na trzpieñ Vk7x55 

� jest w górnej czêści p³yty 
monta¿owej �.

trzpieñ Vk7x55 � 
nie mo¿e w ¿adnym 
wypadku wystawaæ. 

Otwór na trzpieñ Vk7x55 � 

Zwróciæ uwagê na pozycjê 
szczeliny (pozycja ZAMKNIÊTE)

M5x40

M5x16 lub 
Spax z ³bem sto¿kowym  4,5x30

1

65

4

1
2

3

4

1

2

OFV1

M-COM

FL

FL

FL
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

 ¢ Zamontowaæ napêd otwieraj¹cy na oknie-
 ¢ Wykonaæ monta¿ zgodnie z „Instrukcja mon-

 ta¿u i uruchomienia“ napêdu.

Instalacja M-COM bez napiêcia.
Konfi guracja zawsze w kierunku 
ZAMYKANIE.!

 ¢ Pod³¹czyæ zasilanie do napêdu rygluj¹cego 
 OFV1 M-COM i napêdu otwieraj¹cego w
 kierunku ZAMYKANIE.

 ¢ M-COM jest skonfi gurowany (patrz diody 
 LED).

 ¢ Sprawdziæ kontrolê sekwencyjn¹
 ¢ Upewniæ siê ¿e okno dzia³a poprawnie.

Instalacja: M-COM
 ¢ Zamontowaæ M-COM (patrz „Instrukcja mon-

 ta¿u” M-COM) i wykonaæ po³¹czenia elek-
 tryczne – zgodnie z rozdzia³em „MONTA¯ KROK

 11A: PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE”.

MONTA¯ I URUCHOMIENIE TESTOWE

Napêd otwieraj¹cy oraz napêd rygluj¹cy OFV1 
M-COM musz¹ byæ testowane osobno.

MONTA¿ KROK 8A:  MONTA¯ I URUCHOMIENIE TESTOWE - MONTA¯ Z M-COM

Podczas uruchomienia napêdu ryg-
luj¹cego OFV1 M-COM napiêcie 24V 
mo¿e byæ pod³¹czone tylko przy nie-
zamontowanym napêdzie otwiera-
j¹cym. 

Uruchomienie testowe: 
napêd otwieraj¹cy 

 ¢ Pod³¹czyæ zasilanie do napêdu otwieraj¹cego 
 ¢ Uruchomiæ napêd w kierunku OTWIERANIE
 ¢ Uruchomiæ napêd w kierunku ZAMYKANIE
 ¢ Upewniæ, ¿e skrzyd³o funkcjonuje prawi-

 d³owo

 ¢ Od³¹czyæ zasilanie od napêdu otwieraj¹cego.

Uruchomienie testowe: 
napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM

 ¢ Pod³¹czyæ zasilanie do napêdu rygluj¹cego
 OFV1 M-COM (patrz rozdzia³: „MONTA¯ KROK 

 11A: PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE”).

 ¢ Uruchomiæ napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM
 w kierunku ZAMYKANIE.

 ¢ Uruchomiæ napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM
 w kierunku OTWIERANIE.

 ¢ Sprawdziæ poprawne dzia³anie napêdu
 rygluj¹cego OFV1 M-COM.

 ¢ Jeśli potrzebne ustawiæ prze³¹czniki DIP
 switch (patrz rozdzia³: „PRZE£¥CZNIKI DIP SWITCH 

 I DIODY LED”).
 ¢ Od³¹czyæ zasilanie od napêdu rygluj¹cego

 OFV1 M-COM.

 ¢ Napêd otwieraj¹cy  niezamontowany.

0606

Kontrola sekwencyjna:

24V DC

M

24V DC

M

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OTWIE-
RANIE

Napêd rygluj¹cy

Napêd 
otwieraj¹cy

ZAMY-
KANIE

Napêd rygluj¹cy

Napêd 
otwieraj¹cy
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

UWAGA   
Napêdy z zaprogramowanego zesta-
wu nie dzia³aj¹ osobno!

UWAGA

Jeśli wymagane jest programowanie 
poprzez UniPC nale¿y przestrzegaæ 
instrukcji do UniPC.

MONTA¯ I URUCHOMIENIE TESTOWE

Podczas uruchomienia napêdu ryg-
luj¹cego OFV1 M-COM napiêcie 24V 
mo¿e byæ pod³¹czone tylko przy nie-
zamontowanym napêdzie otwiera-
j¹cym. 

Napêd otwieraj¹cy i niezamontowany napêd
rygluj¹cy OFV1 M-COM musz¹ byæ testowane ra-
zem. 

MONTA¿ KROK 8B: 
MONTA¯ I URUCHOMIENIE TESTOWE – 
MONTA¯ ZAPROGRAMOWANEGO ZESTAWU

 ¢ W³¹czyæ zasilanie napêdu rygluj¹cego OFV1 
 M-COM i napêdu otwieraj¹cego w kierun-
 ku ZAMYKANIE i OTWIERANIE. Sprawdziæ
 poprawnośæ dzia³ania napêdu rygluj¹cego
 OFV1 M-COM i kontroli sekwencyjnej.

 ¢ Jeśli potrzebne ustawiæ prze³¹czniki DIP
 switch (patrz rozdzia³: „PRZE£¥CZNIKI DIP SWITCH 

 I DIODY LED”).
 ¢ Uruchomiæ napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM i

 napêd otwieraj¹cy w kierunku OTWIERANIE.
 ¢ Upewniæ siê, ¿e okno funkcjonuje prawi-

 d³owo.
 ¢ Od³¹czyæ zasilanie od napêdu rygluj¹cego

 OFV1 M-COM i od napêdu otwieraj¹cego.
 ¢ Zamontowaæ napêd otwieraj¹cy na oknie.
 ¢ Monta¿ wykonaæ zgodnie z „instrukcja

 monta¿u i uruchomienia” napêdu.
 ¢ W³¹czyæ zasianie napêdu rygluj¹cego OFV1 

 M-COM i napêdu otwieraj¹cego – w kierunku
 ZAMYKANIE i OTWIERANIE.

 ¢ Sprawdziæ kontrole sekwencyjn¹
 ¢ Upewniæ siê, ¿e okno funkcjonuje prawi-

 d³owo.

 ¢ Napêd otwieraj¹cy jest niezamontowany.

Uruchomienie testowe: 
napêd rygluj¹cy OFV1 M-COM zamonto-
wany, napêd otwieraj¹cy niezamonto-
wany.

 ¢ Pod³¹czyæ zasilanie do napêdu rygluj¹cego
 OFV1 M-COM (patrz rozdzia³ „MONTA¯ KROK

 11B: PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE”).

06

Kontrola sekwencyjna:

24V DC

M

24V DC

M

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OTWIE-
RANIE

Napêd rygluj¹cy
Napêd 

otwieraj¹cy

ZAMY-
KANIE

Napêd rygluj¹cy

Napêd 
otwieraj¹cy
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

PROWADZENIE PRZEWODÓW

Prowadzenie przewodu 
na skrzydle lub w skrzydle 

Przewód na skrzydle
Przewód w listwie 

przyszybowej

Prowadzenie przewodu na skrzydle:
• Przewód musi byæ chroniony przed uszkodzeniem za
 Pomoc¹ przepustu.

Po usuniêciu listwy przyszybowej
szyba mo¿e wypaśæ.

Przejście przewodu
bez os³ony ochronnej

Przejście przewodu z
os³on¹ ochronn¹

Przeprowadzenie przewodu po stronie zawiasów:
• upewniæ siê, ¿e podczas otwierania i zamykania
 skrzyd³a przewód nie zostanie uszkodzony
• nale¿y zabezpieczæ przewód w odpowiedni sposób
 np. przez zastosowanie specjalnych przepustów.

RARA FL

BDBD AK

FL

MONTA¿ KROK 10: PROWADZENIE PRZEWODÓW

Prowadzenie przewodu na oście¿nicy

 ¢ W przypadku prowadzenia przewodu na
 oście¿nicy lub s³upie/ryglu przewód musi byæ 
 zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Listwa na przewód 
(dodatkowo nale¿y zabez-
pieczyæ ³by śrub w celu 
unikniêcia uszkodzenia).

AKRA

FL

AK AK

RA RA

FL

Listwa na przewód
(dodatkowo nale¿y zabe-
zpieczyæ ³by śrub w celu
unikniêcia uszkodzenia).

Otwór w listwie przy-
szybowej  (przepust 
kablowy chroni przewód 
przed uszkodzeniem).

MONTA¿ KROK 9: MONTA¯ OBUDOWY OFV1 

Uwaga prowadzenie przewodów!
(patrz rozdzia³ „PROWADZENIE PRZEWODÓW“)

Sprawdziæ funkcje (PATRZ ROZDZIA£ „MONTA¯ I 

URUCHOMIENIE TESTOWE”)

 ¢ U¿ywaj¹c śrub � zamontowaæ obudowê �
 na napêdzie rygluj¹cym OFV1 M-COM.

1

2

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

0707

Os³ona ochronna
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia 
OFV1 M-COM

Opis przewodów napêdu 
otwieraj¹cego

M
BN

VT

WH

GN

BU

AK

BN +

-BU

-

+

Opis przewodów napêdu 
otwieraj¹cego

S3 = Wewnêtrzna krañcówka 

Opis przewodów napêdu 
otwieraj¹cego

S12 = Wewnêtrzna krañcówka, programowalna 

S3

S12

S12

BN +

-BU

-

+

BN +

-BU

-

+

AK bezhalogenowy, 
3 x 1,0 mm2

24 V DC 24 V DC

Napêd otwieraj¹cy Napêd otwieraj¹cy

BN BN

BU BU

AK bezhalogenowy, 
3 x 1,0 mm2

Kierunek pracy

OTWIERANIE

ZAMYKANIE

Zmiana polaryzacji

+ 

+

-

- 

Kolory ¿y³ przewodu

Kolor DIN IEC 757

bia³y WH

br¹zowy BN

niebieski BU

zielony GN

fi oletowy VT

szary GY

MONTA¿ KROK 11: PO³¥CZENIA ELEKTRYCZNE

Upewniæ siê przed rozpoczêciem wy-
konywania po³¹czeñ elektrycznych, 
¿e przewody nie znajduj¹ siê pod na-
piêciem. Przewody niewykorzystywa-
ne musza zostaæ odizolowane.

Kierunek pracy napêdów mo¿e zostaæ zmienio-
ny przez zmianê polaryzacji przewodów „BN - 
(br¹zowy)“ - „BU - (niebieski)“. 

Wersja Z: kontakt max. 24V, 
500 mA (min. 10mA)
w napêdzie KS4: 
standard „ZAMKNIÊTY”
opcjonalnie „OTWARTY”

 PO³¹CZENIA ELEKTRYCZNE

07

Opis przewodów napêdu rygluj¹cego

BN

WH

BU

AK

BN +

-BU

-

+

OFV1

M-COM

Napêd ot-
wieraj¹cy

WH jest u¿ywany do komu-
nikacji (w urz¹dzeniach z 
synchronizacj¹)

WH jest u¿ywany do komu-
nikacji (w urz¹dzeniach z 
synchronizacj¹)

WH jest u¿ywany do komu-
nikacji (w urz¹dzeniach z 
synchronizacj¹)

WH jest u¿ywany do komu-
nikacji (w urz¹dzeniach z 
synchronizacj¹)
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OFV1 M-COM

 
PO³¹CZENIA ELEKTRYCZNE

07

MONTA¿ KROK 11A: MONTA¿ KROK 11B: 

Synchronizacji napêdów otwieraj¹cych 
(Master / Slave) i napêdu rygluj¹cego

MM

+ 

+

-

- 

master slave 

BN BU

WH

AKAK

Opcjonalnie:  1 do 4 napêdów  i max. 2 napêdy rygluj¹ce.

Programowanie napêdów wykonywane jest na etapie 
produkcji lub na budowie wykorzystuj¹c UniPC

+ -

Synchronizacji napêdów otwieraj¹cych i 
napêdu rygluj¹cego z modu³em M-COM

MM

+ 

+

-

- 

Napêd 1 Napêd 2

BN BU

WH

M
-COM

AKAK

WH w napêdach 

WH w napêdach   
  

WH w napêdach 

WH w napêdach   
  

jest u¿ywany do komunikacji w 
urz¹dzeniach z synchronizacj¹.
jest u¿ywany do komunikacji 
(monitoring pracy/synchronizacja)

jest u¿ywany do komunikacji w 
urz¹dzeniach z synchronizacj¹.
jest u¿ywany do komunikacji 
(monitoring pracy/synchronizacja)

-

-

-

-

Opcjonalnie:  1 do 4 napêdów  i max. 2 napêdy rygluj¹ce.

+ -

S12 S3 S12 S3S12

S12S12

S3

S3S3

S12 S3

UniPC z interfejsem parametryzacji

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napiêcie 
znamionowe:      

Programowalne 
napêdy: 

Zawartośæ:   

524178
Oprogramowanie do konfi guracji 
napêdów produkowanych przez 
Aumüller Aumatic GmbH

24V DC +/-20%

24V DC typ S3, S12, S12 V.2
230V AC typ S12, S12 V.2

Oprogramowanie UniPC (Download-

link*), interfejs „Parint”, przwód 
USB, przewód po³¹czeniowy

* http://www.aumueller-gmbh.de/Downloads

W³aściwości/ 
wyposa¿enie:
Nie zawiera zasi-
lacza 24V DC! 
dodatkowe 
funkcje wymagaj¹ 
licencjonowanej 
wersji programo-
wania.

Ka¿da rekonfi guracja napêdu jest 
wykonywana na ryzyko w³asne i 
odpowiedzialnośæ u¿ytkownika. 

Modu³ M-COM (G³ówna jednostka steruj¹ca)

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napiêcie znamionowe:  

Pobór pr¹du:    

Typ mikroprocesora:   

Stopieñ ochrony:    

Zakres temperatury :  

Wymiary:  

¯y³y po³¹czeniowe:    

524177
G³owna jednostka steruj¹ca w 
celu automatycznej konfi guracji 
i monitoringu max.4 napêdów 
otwieraj¹cych i 2 napêdów 
rygluj¹cych typu S12 / S3 
zsynchronizowanych napêdów.

24V DC +/- 20%, (max. 2 Vss)

<12 mA

S12

IP30 ogumowany z os³on¹
 

0 °C ... + 70 °C

45 x 17 x 6 mm
 

3 przewody 0,5 mm2 x 50 mm

W³aściwości / 
wyposa¿enie:    
p³ytka drukowana z 
¿y³ami przy³¹czeniowy-
mi do zabudowy w 
puszcze przy³¹czenio-
wej napêdów. 

Napêd ot-
wieraj¹cy

Napêd ot-
wieraj¹cy

puszka przy³¹czeniowa
dostarczana przez
wykonawcê instalacji

puszka przy³¹czeniowa
dostarczana przez 
wykonawcê instalacji

24V DC napiêcie
24V DC napiêcie

z centrali
z centrali

07

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

Napêd ot-
wieraj¹cy

Napêd ot-
wieraj¹cy

Po³¹czenia 
Napêdy nie dzia³aj¹, 
jeśli nie po³¹czone

Po³¹czenia 
Napêdy nie dzia³aj¹, 
jeśli nie po³¹czone

Zmiana
polaryzacji

Zmiana
polaryzacji
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OFV1 M-COM

07

 PO³¹CZENIA ELEKTRYCZNE

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE KONFIGRACJA Z M-COM

Synchronizacja napêdów z M-COM oraz napêdem rygluj¹cym – po³¹czenie w gwiazdê

BN

BN

BU

BU

WH

B
N

B
U

W
H

235 235

+/- +/-

-

+

M
-C

O
M

Opcje:
Programowalne funkcje specjalne i kontrola sekwencyjna z napêdem rygluj¹cym. 
Maksymalnie cztery pojedyncze napêdy i dwa napêdy rygluj¹ce. 
Konfi guracja jest wykonana przez M-COM.

Synchronizacja napêdów z M-COM oraz napêdem rygluj¹cym – po³¹czenie szeregowe

235 235 235

+ 

+

-

- 

M-COM

BN

+

BU

-

WH

Maksymalnie trzy indywidualne 
napêdy i jeden napêd rygluj¹cy 
mo¿liwe w po³¹czeniu szeregowym.
Konfi guracja przez M-COM.

KS4KS4KS4

Usun¹æ wtyczkê zaślepiaj¹ca i zastosowaæ 
rozwi¹zanie Aumüller-Click plug

1
2
3

OFV1

M-COM

Napêd Napêd Napêd 

Napêd 
rygluj¹cy

Napêd rygluj¹cy 24V

puszka przy³¹czeniowa
dostarczana przez
wykonawcê instalacji

zasilanie
zacisk 1 = BU
zacisk 2 = BN
zacisk 3 = WH

OFV1

M-COM

OFV1

M-COM

1x M-COM

Indywidualne 
po³¹czenia

Indywidualne 
po³¹czenia

BN  = br¹zowy

BU  = niebieski

WH = bia³y

BN  = br¹zowy

BU  = niebieski

WH = bia³y

Zmiana
polaryzacji
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Prowadzenie i po³¹czenia przewo-
dów napêdu
• Unikaæ ekstremalnych ró¿nic temperatur 
 (niebezpieczeñstwo kondensacji)
• Wykonaæ punkt po³¹czeniowy blisko okna i 
 zapewniæ do niego dostêpnośæ
• Zapewniæ mo¿liwośæ ruchu napêdu i prze-
 wodu
• Dostosowaæ odpowiednio d³ugośæ przewodu
 napêdu.

Wzór do obliczeñ 
wymagany przekrój przewodu zasilaj¹cego

Przyk³ad obliczeñ
Dane do obliczeñ:
• Pobór pr¹du przez napêd (np. 2 x4,0A) z danych
 technicznych
• d³ugośæ linii pomiêdzy ostatnim oknem i central¹ 
 (np. 10 m)

A
I L 2

2,0 56
mm2  =

(³¹czny) *

*

*(d³ugośæ linii)

(spadek napiêcia)V 

A m

m / (Ω*mm2)

(2 * 4,0A) * 10m * 2
A =

2,0V * 56m / (Ω*mm2)

A =  1,42mm2  ->  1,5mm2 dobór

NAPÊDÓW DO CENTRALI ODDYMIANIA

ZALECENIE

Nale¿y przestrzegaæ aktualnych przepisów i za-
leceñ np. DIN 4102-12 w odniesieniu do „Za-
chowanie materia³ów budowlanych podczas 
po¿aru-utrzymanie integralności instalacji elekt-
rycznych” (E30, E60, E90) i „Wytyczne dotycz¹ce 
przewodów niemieckie oznaczenie – MILAR”, a 
tak¿e przepisy prawa budowlanego!

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa 
nale¿y wybraæ przewód o wiêks-
zym przekroju.

MONTA¿ KROK 12: PO³¥CZENIE LINII 

24V

Dzia³anie elektrycznie sterowanych 
okien
Podczas obs³ugi elektrycznie sterowanych okien 
musi byæ przestrzegana instrukcja bezpieczeñst-
wa, szczególnie w odniesieniu do rozruchu, eks-
ploatacji i konserwacji.

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa nale¿y wy-
konaæ sprawdzenie zamontowanego system po-
przez test i próbne uruchomienie.

Test bezpieczeñstwa:
• Pod³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce.
• Sprawdziæ mocowania (konsola ramowa,
  konsola skrzyd³owa).

Testowe uruchomienie:
• Kontrola wizualna ruchu skrzyd³a
• W przypadku awarii zatrzymaæ natychmiast!
• Zwróciæ uwagê czy nie wyst¹pi kolizja z
 elementami konstrukcyjnymi budynku.

Ocena ryzyka:
Przed uruchomieniem okna, do którego zosta³y 
zamontowane napêdy, które zosta³y sprzedane 
przez producenta, jako nieintegralny element 
okna nale¿y wykonaæ ocenê ryzyka i zminimali-
zowaæ je przez podjêcie odpowiednich środków 
technicznych zgodnie z Dyrektyw¹ Maszynow¹. 
Dokumenty do wykonania oceny ryzyka mog¹ 
zostaæ pobrane ze strony g³ównej fi rmy 

Firma AUMÜLLER Aumatic GmbH
(www.aumueller-gmbh.de).

KONTROLA I URUCHOMIENIE TESTOWE

MONTA¿ KROK 13:

 
PO³¹CZENIA ELEKTRYCZNE / KONTROLA

0707
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 SERWIS I NAPRAWY

Problem
Mo¿liwe 
przczyny

Mo¿liwe 
rozwi¹zania

Napêd 
rygluj¹cy nie 
startuje

• Zbyt krótkie podanie
  napiêcia

• Napêd otwieraj¹cy 
 pracuje w z³ym kie-
 runku (zamykanie)

• Niepod³¹czony prze-
 wód zasilaj¹cy

• Źle ustawione prze-
 ³¹czniki DIP switch

• Regulacja napiecia za-
 silaj¹cego zgodnie z
 dokumentacja tech-
 niczn¹

• Sprawdziæ przewód
 napêdu, zmieniæ po-
 laryzacjê

• Sprawdziæ wszystkie
 po³¹czenia

• Ustawiæ prawid³owo 
 prze³¹czniki DIP 
 switch

Napêd ry-
gluj¹cy nie 
odryglowuje 
w kierunku 
OTWIERANIE i/
lub nie rygluje 
w kierunku 
ZAMYKANIE

• Źle ustawione 
 prze³¹czniki DIP 
 switch

• Ustawiæ prawid³owo 
 prze³¹czniki DIP 
 switch

Dioda LED 1 
czerwona

Dioda LED 1 
czerwona miga

Dioda LED 2 
wy³¹czona

• B³¹d OFV1 M-COM
 Zbyt krótkie napiêcie /
 uszkodzony przewód 
 zasilaj¹cy lub uszkod-
 zenie elektroniki

• B³¹d napêdu otwiera-
 j¹cego

• Brak zasilania

• Sprawdziæ po³¹czenie 
 OFV1 M-COM

• Sprawdziæ po³¹czenie 
 napêdu otwieraj¹cego
 i  napêd otwieraj¹cy

• Sprawdziæ po³¹czenie 

POMOC W ROZWI¥ZYWANIU PROB-
LEMÓW, NAPRAWY I KONSERWACJA

W celu zapewnienia poprawnego i bezawaryjnego dzi-
a³ania napêdy musz¹ podlegaæ okresowej kontroli wyk-
onywanej przez wykwalifi kowan¹ fi rmê minimum raz w 
roku (zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi dla 
systemów ppo¿). Poprawnośæ dzia³ania systemu musi byæ 
regularnie sprawdzana. Nale¿y kontrolowaæ stan zu¿ycia 
elementów mocuj¹cych, uszkodzenia przewodów. Podczas 
przeprowadzania konserwacji nale¿y z napêdów usun¹æ 
wszelkie zanieczyszczenia. Nale¿y przeprowadziæ proce-
durê otwierania i zamykania napêdu. Napêd jest urz¹dze-
niem bezobs³ugowym. Wady urz¹dzenia mog¹ byæ usuwa-
ne tylko w zak³adzie produkcyjnym. Nale¿y stosowaæ tylko 
oryginalne czêści zamienne. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego nale¿y go wymieniæ. 
Wymiana przewodu musi zostaæ przeprowadzona przez 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 
Zaleca siê zawarcie umowy serwisowej z producentem lub 
jego upowa¿nionym przedstawicielem. Wzór umowy ser-
wisowej mo¿e zostaæ pobrany ze strony producenta.

Firma Aumüller Aumatic GmbH 
(www.aumueller-gmbh.de). 

Podczas czyszczenia okien/drzwi napêdy nie mog¹ mieæ 
bezpośredniego kontaktu z wod¹ lub detergentami. Napê-
dy musza zostaæ zabezpieczone przed brudem i kurzem w 
trakcie budowy lub remontu.

SERWIS I MODYFIKACJE

Proces konserwacji :
1. Otworzyæ napêd ca³kowicie
2. Od³¹czyæ system ca³kowicie od zasilania g³ównego i
 awaryjnego i zabezpieczyæ przed automatyczna i rêczn¹
 aktywacj¹
3. Sprawdziæ stan okna/drzwi oraz okuæ
4. Sprawdziæ wszystkie mechaniczne elementy (jeśli pot-
 rzebne sprawdziæ informacje w instrukcji monta¿u)
5. Sprawdziæ czy napêdy elektryczne nie s¹ uszkodzone i
 zanieczyszczone
6. Sprawdziæ po³¹czenia przewodów (przewody napêdów)
 na:
 - poprawnośæ mocowania przewodu
 - odkszta³cenia
 - zniszczenia
7. Sprawdziæ poprawnośæ funkcjonowania zawiasów, 
 okuæ, w razie potrzeby ponownie wyregulowaæ i
 nasmarowaæ np. silikonem w sprayu (przestrzegaæ inst-
 rukcji producenta okna)
8. Sprawdziæ uszczelnienia na obwodzie okna, usun¹æ zan-
 ieczyszczenia w razie potrzeby wymieniæ 
9. Przeprowadziæ czyszczenie w celu zapewnienia popraw-
 nego funkcjonowania (np. czyszczenie elementów 
 napêdu, takich jak ³añcuch lub wrzeciono poprzez
 wytarcie wilgotn¹ ściereczk¹, wysuszenie i w razie pot-
 rzeby nasmarowanie np. Ballistol)
10. W³¹czyæ napiêcie robocze
11. Otworzyæ i zamkn¹æ okno napêdzane napêdem elektry-
 cznym (test funkcjonalności)
12. Jeśli to mo¿liwe sprawdziæ dzia³anie systemu zabez-
 pieczaj¹cego
13. Sprawdziæ etykietê CE (np. NSHEV/Natural smoke and 
 heat exhaust  ventilators).
14. Sprawdziæ instrukcjê bezpieczeñstwa i wymagane etyki-
 ety na napêdach
15. Przeprowadziæ ocenê ryzyka zgodnie z Dyrektyw¹ Mas-
 zynow¹ 2006 / 42 / EG, jeśli jest to wymagane np. po
 modyfi kacjach systemu.

Profesjonalna naprawa uszkodzonych napêdów mo¿e byæ 
wykonana tylko przez producenta lub specjalistyczn¹ fi rmê 
certyfi kowan¹ przez producenta. Ingerencja w napêd przez 
niewykwalifi kowan¹ osobê powoduje utratê gwarancji.

1.  Wymiana uszkodzonych napêdów mo¿e byæ wyko-
 nana tylko przez producenta.
2.  W przypadka wyst¹pienia problemów podczas instalacji 
 lub u¿ytkowania poni¿sza tabela mo¿e okazaæ siê
 pomocna.
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POSTÊPOWANIE / GWARANCJA

ODPOWIEDZIALNOŚC
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania pro-
dukcji napêdów w dowolnym momencie bez uprzedniego 
powiadomienia. Ilustracje mog¹ ulec zmianie. 
Jednak¿e do³o¿ymy wszelkich starañ w celu zapewnienia 

dok³adności.

DEMONTA¯ I USUWANIE GWARANCJA I OBS£UGA KLIENTA

Napêdy s¹ demontowane przez wykonanie odwrotnych 
czynności do monta¿u napêdów.

1.  Kompletnie od³¹czyæ system od zasilania przed zde-
 montowaniem napêdu.
2.  Po zdemontowaniu napêdu okno nale¿y zabezpieczyæ
 przed samoczynnym otwarciem.

Usun¹æ czêści systemu zgodnie z lokalnymi wymaganiami 
prawnymi.

Zasadniczo obowi¹zuj¹ nasze: 

„Ogólne warunki dla dostaw produktów i us³ug pr-
zemys³u elektrycznego (ZVEI)“.

Gwarancja odpowiada przepisom prawnym i odnosi siê do 
Kraju, w którym produkt zosta³ nabyty.  
Gwarancja obejmuje materia³ i wady produkcyjne wykryte 
podczas normalnego u¿ytkowania.

Okres gwarancji na produkty wynosi dwanaście miesiêcy.

Gwarancja i odpowiedzialnośæ nie obejmuje zranieñ osób, 
szkód materialnych powsta³ych i roszczeñ wynik³ych na 
skutek nastêpuj¹cych czynności:

• Niew³aściwe u¿ycie produktu
• Nieprawid³owy monta¿, rozruch, eksploatacja, utrzyma-
 nie lub naprawa produktu
• Obs³uga produktu z wad¹ i niew³aściwie zainstalowane-
 go lub w przypadku nie funkcjonowania systemu bez-
 pieczeñstwa i ochrony
• Ignorowanie wskazówek i wymagañ instalacyjnych w
 niniejszej instrukcji
• Nieautoryzowane konstrukcyjne zmiany w produkcie
 lub akcesoriach
• Katastrofy spowodowane dzia³aniem cia³ obcych i zdar-
 zeñ losowych
• Zu¿ycie.

W przypadku roszczeñ reklamacyjnych, czêści zamiennych i 
akcesoriów prosimy o kontakt z 

AUMÜLLER Aumatic GmbH. 
Dane kontaktowe dostêpne na naszej witrynie interneto-
wej:

(www.aumueller-gmbh.de)

08
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T³UMACZENIE INSTRUKCJI Z JÊZYKA ANGIELSKIEGO (NIEMCY)

Po zakoñczeniu monta¿u i uruchomieniu instalator powinien przekazaæ niniejsz¹ instrukcje dla u¿ytkownika koñcowego. U¿ytkownik koñcowy 
powinien przechowywaæ instrukcjê w bezpiecznym miejscu, do dalszego wykorzystania i u¿ycia w razie potrzeby. 

Wa¿na uwaga:
Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, wynikaj¹cej z produkcji urz¹dzeñ przeznaczonych do ratowania ¿ycia ludzkiego, które wykonu-
jemy z najwiêksza sumienności¹. 
Pomimo do³o¿enia wszelkich starañ, aby dane i informacje by³y poprawne i aktualne nie mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e nie zawieraj¹ one b³êdów. 
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rozpowszechnianie i pow-
ielanie tego dokumentu, jak równie¿ wykorzystanie i ujawnienie jego treści nie jest dozwolone, chyba ¿e wyraźnie zatwierdzone. 
Niestosowanie siê do niniejszych zasad spowoduje poci¹gniêcie do odpowiedzialności. 
Wszelkie prawa zastrze¿one, w przypadku patentu lub wzoru u¿ytkowego zarejestrowanego.  
Zasadniczo Ogólne Warunki Aumüller Automatic GmbH zastosowane do wszystkich ofert, dostaw i us³ug.

Publikacja tej instrukcji monta¿u i uruchomienia zastêpuje wszystkie poprzednie wersje. 
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