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

Nale¿y przestrzegaæ instrukcji bezpieczeñst-
wa zamieszczonej w dokumentacji technicz-
nej.

Bezwzglêdnie nale¿y przestrzegaæ niniejszej 
instrukcji oraz instrukcji monta¿u i urucho-
mienia napêdów przy monta¿u napêdów z 
M-COM® Click. 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® Click (G³ówna jednostka steruj¹ca) 24V

• M-COM® Click programuje 6 napêdów (napêdy
³añcuchowe lub rygluj¹ce) w jedn¹ grupê.

• W ci¹gu kilku sekund M-COM® Click programuje
i synchronizuje napêdy. W przypadku zastoso-
wania dwóch napêdów rygluj¹cych dzia³aj¹ one 
równolegle. 

• Dioda LED na M-COM® Click sygnalizuje stan
programowania napêdów, liczbê komponentów
pod³¹czonych w grupie i awarie w przypadku ich 
wyst¹pienia.

• Magazynowanie niezaprogramowanych napêdów
pozwala na zoptymalizowanie magazynu.

• Dodatkowy lub wymieniony element systemu
adresowany jest programowany i adresowany w 
prosty sposób.

INSTRUKCJA MONTA¯U I URUCHOMIENIA

M-COM® CLICK

Numer produktu:    524167
Zastosowanie:    G³owna jednostka steruj¹ca w celu automatyc-
           znej konfi guracji i monitoringu max. 4 napê-
           dów otwieraj¹cych i 2 napêdów rygluj¹cych typu
           S12 / S3 zsynchronizowanych napêdów.

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

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

Wymiary:       40 x 26 x 15 mm

Pod³¹czenie:      Do napêdów ³añcuchowych AUMÜLLER z roz-
           wi¹zaniem AUMÜLLER-Click.

W³aściwości:      Konfi guruje napêdy po pod³¹czeniu w ostatnim
           napêdzie w grupie lub pojedynczym napêdzie.
           Zastosowanie w napêdach 24V lub 230V.
           Pod³¹czenie zawsze po stronie 24V.

Wyposa¿enie:       Szczypce do wyci¹gania M-COM® Click.



Instrukcja monta¿u
M-COM® Click

URUCHOMIENIE / TEST

MONTA¯ KROK 1: PIERWSZE URUCHOMIENIE

MONTA¯ KROK 2: 
TEST, UESTERKI, ROZWI¥ZYWANIE PROB-
LEMÓW

  Pod³¹czyæ napiêcie w kierunku ZAMYKANIE.
  Obserwowaæ diodê LED na module M-COM® 
Click.

  Zamontowaæ M-COM® Click  w napêdzie.
  Pod³¹czyæ zasilanie w kierunku ZAMYKANIE.
  Obserwowaæ diodê LED na M-COM® Click .
  Dioda LED miga na czerwono (ustawienie fabry-
czne).

  Dioda LED miga czerwono / zielono. Programo-
wanie napêdów.

  Dioda LED miga na zielono, jedno migniêcie na 
jeden napêd. Programowanie zakoñczone.

  Porównaæ rzeczywist¹ ilośæ napêd z ilości¹ ziden-
tyfi kowan¹.

  Sprawdziæ. 

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW: 
Dioda LED miga na czerwono.

  Sprawdziæ po³¹czenia przewodów i system.
  Wyeliminowaæ mo¿liwe b³êdy.
  Zresetowaæ modu³ M-COM® Click (patrz
rozdzia³ „reset i ponowna instalacja modu³u 
M-COM® Click”).

Po³¹czenie szeregowe z M-COM® Click
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NAPÊD

M-COM® Click

UWAGA

W celu poprawnego monta¿u M-COM® 
Click  zwróciæ uwagê na śruby  w 
napêdzie i w M-COM® Click . Obró-
ciæ M-COM® Click  i napêd tak aby 
śruby  by³y widoczne jak wy¿ej.
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LED

Śruby  w górnej czêści napêdu.
Śruby  w M-COM® Click do góry.

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz Status

    3s

świeci na czerwono 

Ustawienia fabryczne
(M-COM® Click 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)

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz 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)

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

miga na czerwono 
(X-razy) Liczba zapro-
gramowanych 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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Instrukcja monta¿u
M-COM® Click

RESET / DEMONTA¯

RESET I PONOWNA INSTALACJA   
M-COM® CLICK

DEMONTA¯ M-COM® CLICK W CELU 

WYMIANY USZKODZONEGO NAPÊDU

W przypadku wymiany uszkodzonego napêdu,
zdemontowaæ i zresetowaæ M-COM® Click.

  Od³¹czyæ zasilanie. 
  Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy od uszkodzonego 
napêdu.

  Zdemontowaæ uszkodzony napêd.

  Zdemontowaæ M-COM® Click  z napêdu.
ścisn¹æ zaczepy w M-COM® Click  i wyci-
¹gn¹æ M-COM® Click  z napêdu u¿ywaj¹c
szczypiec .

  W celu zresetowania systemu przycisn¹æ przycisk 
 przez ok 5 sekund – u¿ywaj¹c drutu (max. Ø 1 
mm). Napiêcie jest pod³¹czone.

  Dioda LED zaczynie migaæ na czerwono i świeciæ 
na czerwono po poprawnie przeprowadzonym 
resecie.

  Ustawienie fabryczne zosta³o przywrócone, proces 
programowania rozpocznie siê automatycznie.

  Zamontowaæ nowy / naprawiony napêd i pod-
³¹czyæ.

  M-COM® Click  zamontowaæ w napêdzie.
  Pod³¹czyæ zasilanie – w kierunku ZAMYKANIE.
  Zresetowaæ M-COM® Click  (patrz rozdzia³ 
„reset i ponowna instalacja modu³u M-COM® 
Click”)

  Utylizacja zu¿ytego sprzêtu zgodnie i instrukcj¹ 
monta¿u i uruchomienia napêdu.
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NAPÊD

NAPÊD

M-COM® Click

UWAGA
Szczypce  s¹ dostarczane razem z 
M-COM® Click .

1

  4

  1   3

drut max. Ø 1 mm
g³êbokośæ wsadzenia 14 mm

Wyświetlacz LED

Wyświetlacz Status

     0,5s - 0,5s

miga na czerwono 
( 6 razy)

M-COM® Click czeka.

     świeci 

na czerwono 

M-COM® Click jest zreseto-
wany (ustawienie fabryczne).

ścisn¹æ z obu stron zaczepy
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ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW: 
Wymiana uszkodzonego napêdu w 
zestawie.

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW: 
M-COM® Click od³¹czyæ od napiêcia.

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.

  Od³¹czyæ napiêcie. 
  Od³¹czyæ przewód od uszkodzonego napêdu.
  Zdemontowaæ uszkodzony napêd.
  Zamontowaæ nowy / naprawiony napêd i pod³¹c-
zyæ go.

  Pod³¹czyæ napiêcie - w kierunku ZAMYKANIE.
  Zresetowaæ M-COM® Click (patrz rozdzia³ „reset 
i ponowna instalacja modu³u M-COM® Click”).

Jeśli M-COM® Click jest usuniêty pod napiêciem i 
napêdy pracuj¹, napêdy zatrzymaj¹ siê natychmiast.

  Zamontowaæ M-COM® Click ponownie w 
napêdzie.

  Przywróciæ system do pracy. 
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