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Uwagi wstępne

Niestosowanie się do wskazówek
ostrzegawczych grozi nieodwracalny-
mi obrażeniami lub śmiercią.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych może skutkować nieodwra-
calnymi obrażeniami lub śmiercią.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych może prowadzić do niewiel-
kich, odwracalnych obrażeń.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-
gawczych może prowadzić do uszkod-
zenia mienia. 

ostRzeŻenia i symBoLe BezpieczeÑstWa 
W instRUkcji:

Symbole używane w instrukcji powinny być ściśle przestrze-
gane i mają następujące znaczenie:

Uwaga/Ostrzeżenie
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Uwaga/Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uwięzienia 
w trakcie pracy urządzenia (oznakowanie 
dostarczane w formie naklejki z napędem).

Uwaga/Ostrzeżenie
Ryzyko uszkodzenia / zniszczenia napędów / 
lub okna.

! OstRzEżENIE

! NIEbEzPIEC-
zEÑstWO

! UWAGA

UWAGA

!

skRóty

RA
FL

FAB

FA
H

BD

HSK

NSK
NSK

RAB

R
A

H

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

To urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku przez osoby (w tym dzieci) 

z	ograniczeniami	fi	zycznymi	lub	umysłowymi,	chyba	
¿e	bêd¹	one	nadzorowane	przez	osobê	która	jest	od-
powiedzialna za bezpieczeństwo lub zostali pouczeni 
przez	 tê	 osobê	w	 zakresie	 obsługi.	 Dzieci	 powinny	
byæ	pod	nadzorem,	aby	byæ	pewnym,	¿e	nie	bawi¹	
się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie 
mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

gRUpa DoceLoWa

! UWAGA

Po	 zakończeniu	monta¿u	 i	 urucho-
mieniu instalator powinien przekazać 

niniejszą instrukcje dla użytkownika końcowego. 
U¿ytkownik	 końcowy	 powinien	 przechowywaæ	
instrukcjê	w	bezpiecznym	miejscu,	do	dalszego	wy-
korzystania i użycia w razie potrzeby. 

UWAGA!

Skróty
Poniższe skróty stosowane są w niniejszej instrukcji obsługi. 
Wszystkie wymiary podane w instrukcji sa w mm. 
Tolerancje zgodne z DIN ISO 2768-m. 

A napęd

AK przewód przyłączeniowy/ przewód napędu

AP pokrywa

BD zawias

Fxxx konsola skrzydłowa

FAB szerokość skrzydła 

FAH wysokość skrzydła

FG waga skrzydła

FL skrzydło

FÜ grubość ościeżnicy

HSK główna krawędź zamykania

Kxxx konsola ramowa

L długość obudowy napędu

MB zawias centralny

NSK boczna krawędź zamykania

NRWG NSHEV - natural smoke and heat exhaust ventilation

RA rama

RAB zewnętrzna szerokość ramy

RAH zewnętrzna wysokość ramy

RWA SHEV - smoke and heat exhaust ventilation

SL obciążenie śniegiem

kierunek otwierania 
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Doł¹czaj¹c	napêd	do	skrzydła	okien-
nego	 tworzone	 jest	 okno	 elektryc-
znie	 sterowane	 podlegaj¹ce	 Dyrek-
tywie 2006/42/EG.

Nale¿y	zwróciæ	uwagê,	aby	mo¿liwe	
zagrożenia w przypadku okien 
uchylnych	 i	 rozwiernych,	w	których	
krawędzie zamykania znajdują się 
poni¿ej	 2,5	m	od	 poziomu	podłogi	
zostały	wyeliminowane.

UWAGA

! OSTRZE¿ENIE

pRzeznaczenie
Zakres zastosowania / zakres stosowania
Napêd	ten	jest	przeznaczony	do	otwierania	i	zamyka-
nia	okien	w	ścianach	pionowych	oraz	dachu.
Głównym zadaniem tego produktu	w	poł¹czeniu	
z oknem i centrala oddymiania jest usuwanie dymu 
oraz gor¹cych gazów powstałych na skutek 
pożaru	w	celu	ochrony	¿ycia	ludzkiego	i	mienia.
Ponadto urządzenie może być wykorzystywane do 
naturalnej wentylacji budynku.

Zastosowanie według deklaracji zgodności
Napêd	 jest	 przeznaczony	 do	 instalacji	 stacjonarnej,	
po	podł¹czeniu	do	instalacji	elektrycznej	tworzy	czêśæ	
budynku.

Zgodnie	z	zał¹czon¹	deklaracj¹	zgodności	napêd		
w	poł¹czeniu	z	central¹	fi	rmy	AUMüLLER	zostaje	do-
puszczony do zastosowania w oknie bez dodatkowej 
oceny	ryzyka	w	poni¿szych	przypadkach:
• Naturalna wentylacja
    wysokośæ	 monta¿u	 napêdu	 min.	 2,5	 m	 od
	 	poziomu	podłogi	lub
   szerokośæ	 otrwarcia	 pomiêdzy	 krawêdzi¹	
	 	HSK	 i	 skrzydłem	 <200	 mm,	 przy	 prêdkoś-
	 	ci	 <15	 mm	 /	 s	 na	 krawêdzi	 HSK	 w	 kierun-
  ku zamknięcia.
• Zastosowanie jako NRWG (natural smoke and
	 heat	exhaust	ventilators)	dla	wentylacji	bez
	 podwójnej	funkcji	zgodnie	z	EN12101-2.

My	 jako	 producenci	 zdajemy	 sobie	 sprawê	 z	 nas-
zych	 obowi¹zków	 i	 odpowiedzialności	 w	 zakresie	
rozwoju,	produkcji	oraz	wprowadzania	bezpiecznych	
napêdów	okiennych	na	rynek	i	konsekwentnie	je	rea-
lizujemy.
Ostatecznie	 jednak	 nie	 mamy	 bezpośredniego	
wpływu	na	wykorzystanie	naszych	napêdów.	
W związku z tym zwracamy uwagę na następujące 
kwestie:

•  Konstruktor lub jego przedstawiciel	 (archi-
	 tekt,	 specjalista,	 planista)	 s¹ zobowi¹zani
 przez prawo do oceny zagrożenia 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 napędem 
	 musi	 podj¹æ	 planowane	 środki	 ostro¿ności	 w	
	 miejscu	 instalacji	 lub	 jeśli	 środków	 ostro¿ności	
	 nie	 ustalono	 musi	 ustaliæ	 je	 na	 właśna	 odpow-
	 iedzialności	i	zminimalizowaæ	mo¿liwe	ryzyko.

Potrzeba oceny ryzyka w miejscu instalacji w 
zwi¹zku z możliwym do przewidzenia nie-
właściwym u¿yciem.
Ocena	 ryzyka	 zgodnie	 z	 Dyrektyw¹	 2006/42	 /	 EG
dla naturalnej wentylacji jest aboslutnie
konieczna	w	nastêpuj¹cych	warunkach:
•		wysokośæ	 monta¿u	 napêdu	 na	 krawêdzi
	 <2,5	m	powy¿ej	Poziomu	podłogi
•		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
•		siła	zamykania	na	krawêdzi	HSK	jest>	150	N

Poni¿szy	schemat	mo¿e	byæ	stosowany,	co	obejmu-
je	 równie¿	 środki	 ochrony	 zgodnie	 z	 EN	 60335-2-
103/2016-05.

Uwagi wstępne
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Wymiary	okna	s¹	tylko	w	celu	orien-
tacji. Konieczne jest sprawdzenie 
wykresu	sił.

UWAGA

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
Materiał:		 aluminium,	stal,	plastik,	drewno

Podczas kontroli napędów poniższe punkty muszą 
byæ	przestrzegane:
• całkowita	waga	skrzydła	(szkło+profi	le),
• dodatkowe	obci¹¿enie:	obci¹¿enie	śniegiem/
		 obci¹¿enie	wiatrem	(ssanie/parcie),
• wymiar	skrzydła	(FAB	x	FAH),
• stosunek	boków	FAB/FAH,
• instalacja/pochylenie	monta¿u,
• wymagana	powierzchnia	otwarcia	(geomet-
	 ryczna/aerodynamiczna),
• wpływ	wiatru	bocznego,
• siła	napêdowa	i	wysuw	napêdu,
• strona	monta¿u	na	oknie	rama	i	skrzydło.

Ocena ryzyka zgodnie z DIN EN 60335-2-103

Użycie napędu
NRWG zgodnie z EN12101-2 

bez funkcji wentylacji

NRWG	zgodnie	z	EN12101-2	
z funkcją wentylacji  

(1.Z.109)

Naturalna wentylacja

Wysokośæ	monta¿u	napêdu	
na	krawêdzi:		

>2,5m	nad	podłog¹		(ZAA.20.2)

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	wył¹cznikiem	
bezpieczeństwa	lub	system	mo-

nitorowania silnika (wewnętrzny i 
zewnętrzny)

Przeł¹cznik	monostabilny:	
zatrzymuje	ruch	na	krawêdzi	
HSK<20mm	przy	sile	>150N	na	
krawêdzi	HSK	(20.ZAA.5)

Tak

Tak

Nie

Nie

Trzymać ludzi z daleka 
podczas zamykania

Deklaracja	Właściwości	
U¿ytkowych	+	

oznakowanie CE

! UWAGA

Urz¹dzenie	ochronne

! UWAGA

Ocena 
ryzyka 

niewymagana

Element	działaj¹cy	w	zasiêgu	
bezpośredniego	widzenia:	

a)  stacyjka lub 
b)	inny	przeł¹cznik	w	takim	

przypadku	>1,5	m	
dostêpne	publicznie	(7.12.1)

Możliwe niebezpieczeństwo 
na	krawêdzi	NSK	<2,5m	
od	poziomu	podłogi

! UWAGA

Trzymać ludzi z daleka 
podczas zamykania

! UWAGA

W	obecności	dzieci	/	
ludzi	wymagaj¹cych	opieki

Informacje	w	nawiasach	odnosz¹	siê	
do	DIN	EN	60335-2-103.

Wymagana ocena ryzyka zgod-
nie z Dyrektyw¹ Maszynow¹

Uwagi wstępne
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instRUKCJa BeZpieCZeŃstwa

UWAGA

UWAGA

Niebezpieczne punkty w oknach

Rozwierne Uchylne Okno dachowe / odchylne Okno żaluzjowe

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

! OSTRZE¿ENIE

! OSTRZE¿ENIE

!
Wszystkie	napêdy	musz¹	byæ	stale	zabez-
pieczone	 przed	 kurzem	 i	 wilgoci¹,	 jeśli	
napęd nie jest specjalnie przygotowany 
do	pracy	w	wilgotnym	środowisku	(patrz	
dane	techniczne).

Ta	 instrukcja	powinna	zostaæ	zatrzymana	w	bezpiec-
znym	miejscu	przez	cały	okres	u¿ytkowania	produktu.
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uwięzienia! 
Okno mo¿e zamknąć się automatycznie!
Zintegrowany	 wył¹cznik	 przeci¹¿eniowy	 zatrzyma	
napêd	 podczas	 zamykania	 i	 otwierania,	 gdy	 napêd	
zostanie przeciążony.

Siła ściskająca mo¿e spowodować zmia¿d¿enie 
palców w przypadku nie zachowania ostroż-
ności.

Obszar zastosowania
Napêd	powinien	byæ	u¿ywany	zgodnie	z	jego	przez-
naczeniem.	W	przypadku	 innych	zastosowaæ	nale¿y	
skonsultowaæ	siê	z	producentem	lub	jego	autoryzo-
wanym dystrybutorem. 

Materiały montażowe
Wymagane	materiały	monta¿owe	musz¹	byæ	przysto-
sowane	do	napêdu	i	wystêpuj¹cych	obci¹¿eń,	w	razie	
potrzeby	materiały	nale¿y	odpowiednio	uzupełniæ.

Instalacja
Ta instrukcja kierowana jest do ekspertów 
bezpieczeństwa,	 elektryków	 i	 innego	 wykwalifi	ko-
wanego personelu posiadającego wiedzę z zakresu 
elektryki,	mechaniki	i	instalacji	napêdów.

Nale¿y	zawsze	sprawdziæ	czy	system	spełnia	aktual-
ne wymagania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
szerokośæ	otwarcia,	powierzchniê	otwarcia,	czas	ot-
warcia	 i	szybkośæ	otwarcia	okna,	zakres	temperatur	
pracy	napêdu/	 zewnêtrzne	urz¹dzenia	oraz	okablo-
wanie. Należy sprawdzić czy przekrój okablowania 
został	poprawnie	dobrany	w	zale¿ności	od	długości	
przewodu oraz poboru energii.

Wszystkie	mo¿liwości	monta¿u	musz¹	zostaæ	spraw-
dzone niezależnie i w razie potrzeby dostosowane 
w	 miejscu	 instalacji.	 Poł¹czenia	 elektryczne,	 zasila-
nie	(patrz	tabliczka	znamionowa)	i	wydajnośæ	(patrz	
dane	 techniczne)	wraz	 z	 instrukcj¹	monta¿u	musza	
byæ	ściśle	przestrzegane!

Nie	dotykaæ	okna	i	elementów	ruchomych	(łańcuch,	
wrzeciono)	podczas	działania!	
Upewniæ	siê,	¿e	w	zale¿ności	od	pozycji	monta¿u	oraz	
rodzaju	otwarcia	człowiek	nie	mo¿e	zostaæ	uwiêziony	
pomiêdzy	ruchomymi	i	stałymi	elementami	okna.

instRUkcja BezpieczeÑstWa
Wa¿ne	 jest	 przestrzeganie	 tej	 in-
strukcji dla bezpieczeństwa ludzi. 

Nie	 wykorzystywaæ	 napêdu	 do	 in-
nych	 zastosowań.	 Zabrania	 siê	 da-
wania	do	zabawy	dzieciom	napêdu,	
centrali	 oraz	 pilota	 zdalnego	 stero-
wania.

Bezpieczna	 eksploatacja,	 unikniêcie	
urazów osób i uszkodzenia mienia 
jest zagwarantowana jedynie przez 
właściwy	monta¿	i	ustawienia	zgod-
ne z niniejszą instrukcją.

Przed montażem napędu należy 
sprawdziæ	 poprawnośæ	 działania	
okna.	Skrzydło	okna	powinno	łatwo	
się otwierać i zamykać.

Nigdy	nie	nale¿y	podł¹czaæ	napêdów	za-
silanych	napiêciem	24	V	DC	do	napiêcia	
230	V	DC!	Zagrożenie życia!
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instRUKCJa BeZpieCZeŃstwa

nożyce 
zabezpieczaj¹ce

! OSTRZE¿ENIE

! OSTRZE¿ENIE

Niebezpieczne punkty
W celu uniknięcia obrażeń niebezpieczne punkty 
znajdujące się na oknie muszą być zabezpieczone 
do	wysokości	2,5	m	od	poziomu	podłogi	za	pomoc¹	
odpowiednich	środków.	Zabezpieczenie	mo¿e	zostaæ	
wykonane	 przez	 np.	 zastosowanie	 kontaktowych	
lub	bezkontaktowych	czujników	zbli¿eniowych,	któ-
re	zatrzymaj¹	działanie	urz¹dzenia.	Przy	sile	wy¿szej	
ni¿	150	N	na	głównej	krawêdzi	zamykania	ruch	musi	
zostaæ	zatrzymany	w	odległości	20	mm.	Symbol	os-
trzegawczy na elemencie otwieranym musi o tym 
wyraźnie	informowaæ.

Nieumyślne lub niezale¿ne otwieranie
Skrzydło	mus	byæ	zainstalowane	na	zawiasach	lub	za-
bezpieczone	w	taki	sposób,	aby	w	przypadku	uszkod-
zenia	 jednego	z	elementów	skrzydło	nie	spadło	 lub	
nie	 przemieściło	 siê	w	niekontrolowany	 sposób	np.	
przez	zastosowanie	no¿yc	zabezpieczaj¹cych.	
Okna	uchylne	powinny	zostaæ	wyposa¿one	w	no¿yce	
zabezpieczające lub podobne rozwiązanie w celu 
unikniêcia	 zniszczenia	 i	 ryzyka	 zranienia	 na	 sku-
tek	 niewłaściwego	 monta¿u	 i	 eksploatacji.	 No¿yce	
zabezpieczaj¹ce	musz¹	byæ	dostosowane	do	długości	
otwarcia	stosowanego	napêdu	 (patrz	dane	 technic-
zne)	w	celu	unikniêcia	zablokowania.	Szerokośæ	ot-
warcia	no¿yc	zabezpieczaj¹cych	musi	byæ	wiêksza	ni¿	
zastosowany wysuw napędu.

Prowadzenie okablowania i podł¹czenia elek-
tryczne
Prowadzenie	 instalacji	 elektrycznych	 i	 podł¹czenia	
elektryczne	mog¹	byæ	wykonywane	wył¹cznie	przez	
wykwalifi	kowane	fi	rmy.	Nigdy	nie	nale¿y	wykonywaæ	
prac	 przy	 napêdach,	 centralach,	 elementach	wyko-
nawczych	pod	napiêciem.	Poł¹czenia	musza	byæ	wy-
konane	zgodnie	ze	specyfi	kacj¹		producenta.	

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

	 			 	 	 	 	 Uszkodzone	 przewody	 napê-
        dów mogą być wymienione
	 			 	 	 	 	 tylko	 przez	 producenta	 lub	 wyk-
	 			 	 	 	 	 walifi	kowany	personel!	
Przewody	 zasilaj¹ce	 zamocowane	 na	 stałe	 w	
urz¹dzeniu	nie	mog¹	byæ	wymienione.	W	przypad-
ku uszkodzenia przewodu urządzenie musi zostać 
zezłomowane.
Rodzaj	 przewodów,	 długośæ	 i	 przekroje	 powinny	
zostać dobrane zgodnie z wytycznymi producenta. W 
niektórych	przypadkach	rodzaje	przewodów	powin-
ny być zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi. 
Linie	 niskiego	 napiêcia	 (24	 VDC)	 powinny	 byæ	 od-
separowane od linii wysokiego napięcia. Elastyczne 
przewody nie mogą być zabudowywane. Swobodnie 
zawieszone przewody nie powinny mieć żadnego 
obciążenia.

Skrzydło	 musi	 byæ	 zabezpieczone
przed	 przypadkowym	 lub	 nieza-
leżnym otwarciem i spadnięciem.

      Wszystkie przewody powinny być
	 			 	 	 zainstalowane	 w	 stałej	 instalacji
      elektrycznej lub zewnętrznej centrali
	 			 	 	 steruj¹cej	 napêdami.	 Główna	 linia	
zasilaj¹ca	230V	/	400	V	AC	powinna	byæ	chroniona	
osobno!	Napêdy	24	V	DC	mog¹	byæ	podł¹czane	tylko	
do	zasilania	spełniaj¹cego	specyfi	kacjê	SELV.

	 			 	 	 Przewody	 nale¿y	 układaæ	 w	 taki
	 			 	 	 sposób,	 ¿eby	 nie	 były	 zgiête,	 skrêco-
      ne podczas pracy. Przewody zasilające
	 			 	 	 napêdy	 prowadzone	w	profi	lach	 okien-
nych	musz¹	byæ	chronione	przez	 izolacje.	Przewody	
prowadzone	przez	otwory	musza	zostaæ	zabezpiec-
zone.
Punkty	 przył¹czeniowe	 przewody,	 poł¹czenia	 i	
zakończenia	 przewodów	 powinny	 zostaæ	 spraw-
dzone.	 Dostêp	 do	 puszek	 przył¹czeniowych,	 punk-
tów	 przył¹czeniowych	 oraz	 urz¹dzeń	 steruj¹cych	
napêdami	powinien	byæ	zapewniony	w	celu	wykony-
wania	prac	konserwatorskich.

W przypadku napędów tandem /
napêdów	 podł¹czonych	 szere-
gowo,	 przekrój	 zastosowanego	
przewodu	 musi	 byæ	 odpowied-
nio	 sprawdzony	 	w	 zale¿ności	 od	
całkowitego	 zu¿ycia	 pr¹du	 przez	
napędy.

UWAGA

01
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia

FVU

instRUKCJa BeZpieCZeŃstwa

UWAGA Znaki	ostrzegawcze!

Osoby	postronne	musz¹	byæ	 z	dale-
ka	od	elementów	wykonawczych	w	
czasie,	gdy	uruchomiona	jest	funkcja	
otwierania	skrzydła	do	wentylacji	lub	
w	przypadku	uruchomienia	oddymia-
nia!	

Używając przycisku wentylacji w 
celu	 otwarcia	 skrzydła	 powinniśmy	
widzieæ	 okno.	 Jednocześnie	 przycisk	
wentylacji	 powinien	byæ	 zmontowa-
ny	z	daleka	od	elementów	wykonaw-
czych	takich	jak	napêd	czy	skrzydło.	
Jeśli	przycisk	wentylacji	nie	jest	zabez-
pieczony	kluczykiem	musi	byæ	zmon-
towany	na	minimalnej	wysokości	1,5	
m i powinien być niedostępny dla 
osób	postronnych

Dzieci	nie	powinny	mieæ	dostêpu	do	
urządzeń. Urządzenia do zdalnego 
sterowania należy trzymać z dala od 
dzieci.

! UWAGA

! UWAGA

! UWAGA

Podczas	 czyszczenia,	 prac	 konserwacyj-
nych	 oraz	 podczas	 wymiany	 elementów	
napêd	musi	byæ	odł¹czony	od	 zasilania	 i	
zabezpieczony	przed	uruchomieniem.

Podczas	 prawidłowego	monta¿u	 napêdów	na	 oknie	
oraz	podł¹czenia	do	zewnêtrznej	 jednostki	steruj¹cej	
mechaniczne	 oraz	 elektryczne	 wydajności	 urz¹dzeń	
powinny być przestrzegane.

! OSTRZE¿ENIE
Nie	u¿ywaæ	napêdu	i	skrzydła	podczas	
naprawy	lub	wykonywania	ustawień!

Części zamienne
Napêd	powinien	współpracowaæ	tylko	z	urz¹dzeniami	
sterującymi tego samego producenta. W przypadku 
zastosowania	 elementów	 od	 innych	 producentów	
napêd	nie	jest	objêty	gwarancj¹.	Tylko	i	wył¹cznie	ory-
ginalne	 czêści	 zamienne	 od	 producenta	 musz¹	 byæ	
stosowane.

Warunki otoczenia
Produkt	nie	mo¿e	byæ	nara¿ony	na	uderzenia,	spada-
nie,	wibracje,	wilgoæ,	agresywne	opary	lub	inne	szkod-
liwe	czynniki.	Chyba,	¿e	producent	deklaruje	działanie	
w	jednym	z	tych	warunków.

• Warunki: 
	 Temperatura	otoczenia:			 -5	°C	…	+60°C
	 Wilgotnośæ	wzglêdna:		 	 <	90%	do	20°C;
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <	50%	do	40°C;
 brak informacji na temat kondensacji

	 			 	 	 	 	 Zwróciæ	 uwagê	 na	 zakres	 tem-
	 			 	 	 	 	 peratur	podczas	instalacji!

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

Zasady bezpieczeństwa 
Przy	 pracy	 na	 budynku,	 w	 budynku	 lub	 jego	 czêści	
nale¿y	 przestrzegaæ	 instrukcji	 zapobiegania	 wypad-
kom.	Przepisy	BHP	musz¹	byæ	stosowane	i	przestrze-
gane.

Deklaracja zgodnośc i Deklaracja Inkorporacji
Napęd jest produkowany i kontrolowany zgodnie z 
europejskimi	 wytycznymi.	 Deklaracja	 zgodności	 and	
declaration	of	 Incorporation	 jest	czêści¹	niniejszej	 in-
strukcji. 
W przypadku, gdy zastosowanie napędu różni 
się od jego przeznaczenia powinno zostać wys-
tawione oświadczenie o zgodności z Dyrektywą 
Maszynową 2006 / 42 / EG.

Pierwsze uruchomienie, eksploatacja i konser-
wacja
Po instalacji oraz po każdej zmianie należy wykonać 
sprawdzenie	 działania	 systemu	poprzez	 próbne	 uru-
chomienie.	Nale¿y	upewniæ	 siê,	 ¿e	napêd	oraz	okno	
działaj¹	poprawnie	i	cały	system	działa	poprawnie.	Po 
instalacji systemu u¿ytkownik musi zostać prze-
szkolony z podstawowych funkcji działania sys-
temu. 
Jeśli	jest	to	konieczne	u¿ytkownik	powinien	zostaæ	po-
informowanych	o	mog¹cych	wyst¹piæ	zagro¿eniach	/	
ryzyku.  
Użytkownik końcowy powinien zostać przeszkolony z 
zakresu	u¿ytkowania	napêdów	 i	 jeśli	 to	 konieczne	 z	
instrukcji bezpieczeństwa.  
U¿ytkownik	 końcowy	 powinien	 zostaæ	 przeszklo-
ny	 szczególnie,	 ¿e	nie	nale¿y	powiêkszaæ	obci¹¿enia	
napêdu	 z	 wyj¹tkiem	 sił	 wystêpuj¹cych	 podczas	 ot-
wieranie	i	zamykania	skrzydła	w	przypadku	napêdów	
wrzecionowych,	łańcuchowych	lub	ramieniowych.

UWAGA
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia
FVU

Dane teChniCZne

	 Zastosowanie:	Naturalna	wentylacja,	oddymianie,	ferralux -NSHEV
	 	Monta¿	nawierzchniowy	lub	zintegrowany
	 Konsola	blokuj¹ca	(8	mm)	lub	konsola	blokuj¹ca	(6	mm)
	 Mo¿liwośæ	ustawienia	kierunku	pracy
	 Mo¿liwośæ	manualnego	przesuniêcia	napêdu
 Regulowany kierunek

Opcje
 Programowalne funkcje specjalne

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm] L [mm] Wersja Kolor Sztuk Numer produktu

18 415 FVUI E6/C-0 1 515910

Dane techniczne FVUi

16
26

5,
5

38
7,

5
s 

= 
18

 ±
1

30
3

41
5

26

(6
6,

5)

11
23

5
37

63

8

Zmiana kierunku zamykania / 
otwierania możliwa przez  
przyciśnięcie przycisku
(OTWARTE	=	pozycja	fabryczna)	

MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokuj¹ca jest dostarczana osobno (możliwa opcjonalna instalacja)

Konsola blokuj¹ca Konsola blokuj¹ca 

Przykład instalacji  
"Wersja - 2" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 1" 

	(M
o¿
liw
oś
æ	
m
an
ua
ln
eg
o	
pr
ze
su
ni
êc
ia
	n
ap
êd
u)

Ustawienie
fabryczne

DANE TECHNICZNE

UN
Napięcie znamionowe 24V	DC	(19	V	...	28	V)

IN Prąd znamionowy 0,6	A

IA
Prąd odcięcia ~	1,0	A

PN
Moc znamionowa 15	W

DC Cykl pracy 5	cykli	(ED	30	%	-	ON:	3	min.	/	OFF:	7	min.)

Stopień	ochrony IP	33C

Zakres temperatur pracy -5	°C	...	+60	°C

FA
Siła	pchania	max. ~ 600 N

FL
Siła	chwilowa	max. ~	1000	N

FH
Siła	trzymania		max. 1.500	N	

t Czas pracy ~	5,0	s

s Skok ~	18	mm	(±	1)

Przewód	przył¹czeniowy
Bezhalogenowy,	szary	 	6,2	mm, 
3	x	0,5	mm ,	~	3	m

Konsola blokująca Odlew cynkowy

Obudowa Aluminium	(E6/C-O)

L, (WxH) Wymiary L	=	415	mm,	26	x	26	mm	(W	x	H)

												Generowany	hałas	poziom	A ≤	70	dB	(A)

Klasa klimatyczna II

Kat.	środowiskowa wewnętrzny

dostarczana oddzielnie dostarczana oddzielnie

	 Kompatybilnośæ	z	M-COM,	wewnêtrzna	krańcówka	i	kontrola	sekwencyjna	do	napêdów	S3/S12
	 Poł¹czenie	w	gwiazdê
	 Zasilanie	napêdów	otwieraj¹cych	nie	przebiega	przez	FVUI
	 Kontrola	sekwencyjna	przez	¿yłê	komunikacyjn¹

od
bl

ok
ow

an
e 

O
TW

A
R

TE
ZA

M
K

N
IĘ

TE
 z

ab
lo

ko
w
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e

AKCESORIA (zamawiane osobno)

Konsola blokuj¹ca B31 (opcjonalna)
Numer produktu.:  515911
Materiał:	cynk	odlewany	ciśnieniowo
Konsola blokuj¹ca 6 mm  
w przypadku ograniczonego miejsca 

6

17
,511

37

30

02

FVUI
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia

FVU

Dane teChniCZne

Dane techniczne FVUB R

(pRawY)

	 Zastosowanie:	Naturalna	wentylacja,	oddymianie,	ferralux -NSHEV
	 	Monta¿	nawierzchniowy	na	głównej	lub	bocznej	krawêdzi	zamykania	na	ramie	okna	(RM) 

otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
	 Wymagana	ilośæ	miejsca	28	mm
 Napęd ryglujący przesuwający okucie okna
 Regulowany kierunek

Opcje
	 Konsola	blokuj¹ca	dostosowywana	do	projektu,	specyfikacji	i	wymagań	profili

16
26

5,
5

38
7,

5
s 

= 
18

 ±
1

30
3

41
5

2

16

26

63

24

40

DANE TECHNICZNE

UN
Napięcie znamionowe 24V	DC	(19	V	...	28	V)

IN Prąd znamionowy 0,6	A

IA
Prąd odcięcia ~	1,0	A

PN
Moc znamionowa 15	W

DC Cykl pracy 5	cykli	(ED	30	%	-	ON:	3	min.	/	OFF:	7	min.)

Stopień	ochrony IP	33C

Zakres temperatur pracy -5	°C	...	+60	°C

FA
Siła	pchania	max. ~ 600 N

FL
Siła	chwilowa	max. ~	1000	N

FH
Siła	trzymania		max. 1.500	N	

t Czas pracy ~	5,0	s

s Skok ~	18	mm	(±	1)

Przewód	przył¹czeniowy
Bezhalogenowy,	szary	 	6,2	mm, 
3	x	0,5	mm ,	~	3	m

Konsola blokująca Stal nierdzewna

Obudowa Aluminium	(E6/C-O)

L, (WxH) Wymiary L	=	415	mm,	26	x	26	mm	(B	x	H)

												Generowany	hałas	poziom	A ≤	70	dB	(A)

Klasa klimatyczna II

Kat.	środowiskowa wewnętrzny

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm] L [mm] Wersja Kolor Sztuk Numer produktu

18 415 FVUB	R E6/C-0 1 515930

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokuj¹ca dostarczana osobno
Akcesorium: konsola blokuj¹ca  

(zamawiana osobno)

zamawiana 
dodatkowo

11

25
30

22

40 11

19
24

16

40

	 Kompatybilnośæ	z	M-COM,	wewnêtrzna	krańcówka	i	kontrola	sekwencyjna	do	napêdów	S3/S12
	 Poł¹czenie	w	gwiazdê
	 Zasilanie	napêdów	otwieraj¹cych	nie	przebiega	przez	FVUB
	 Kontrola	sekwencyjna	przez	¿yłê	komunikacyjn¹

02

FVUB

Zmiana kierunku zamykania / 
otwierania możliwa przez  
przyciśnięcie przycisku
(OTWARTE	=	pozycja	fabryczna)	

Ustawienie
fabryczne

Akcesorium
 zamawiane opcjonalnie

Numer produktu:  
515931

Konsola blokuj¹ca Konsola blokuj¹ca

dostarczana oddzielnie

od
bl

ok
ow
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia
FVU

(LewY)

Dane teChniCZne

Dane techniczne FVUB L 
	 Zastosowanie:	Naturalna	wentylacja,	oddymianie,	ferralux -NSHEV
	 	Monta¿	nawierzchniowy	na	głównej	lub	bocznej	krawêdzi	zamykania	na	ramie	okna	(RM)		 

otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
	 Wymagana	ilośæ	miejsca	28	mm
 Napęd ryglujący przesuwający okucie okna
 Regulowany kierunek

Opcje
	 Konsola	blokuj¹ca	dostosowywana	do	projektu,	specyfikacji	i	wymagań	profili

16
26

5,
5

38
7,

5
s 

= 
18

 ±
1

30
3

41
5

2

16

26

63

24

40

DANE TECHNICZNE

UN
Napięcie znamionowe 24V	DC	(19	V	...	28	V)

IN Prąd znamionowy 0,6	A

IA
Prąd odcięcia ~	1,0	A

PN
Moc znamionowa 15	W

DC Cykl pracy 5	cykli	(ED	30	%	-	ON:	3	min.	/	OFF:	7	min.)

Stopień	ochrony IP	33C

Zakres temperatur pracy -5	°C	...	+60	°C

FA
Siła	pchania	max. ~ 600 N

FL
Siła	chwilowa	max. ~	1000	N

FH
Siła	trzymania		max. 1.500	N	

t Czas pracy ~	5,0	s

s Skok ~	18	mm	(±	1)

Przewód	przył¹czeniowy
Bezhalogenowy,	szary	 	6,2	mm, 
3	x	0,5	mm ,	~	3	m

Konsola blokująca Stal nierdzewna

Obudowa Aluminium	(E6/C-O)

L, (WxH) Wymiary L	=	415	mm,	26	x	26	mm	(W	x	H)

												Generowany	hałas	poziom	A ≤	70	dB	(A)

Klasa klimatyczna II

Kat.	środowiskowa wewnętrzny

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm] L [mm] Wersja Kolor Sztuk Numer produktu

18 415 FVUB	L E6/C-0 1 515940

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokuj¹ca dostarczana osobno
Akcesorium: konsola blokuj¹ca  

(zamawiana osobno)

11

25
30

22

40 11

19
24

16

40

Zmiana kierunku zamykania / 
otwierania możliwa przez  
przyciśnięcie przycisku
(OTWARTE	=	pozycja	fabryczna)	

Ustawienie
fabryczne

	 Kompatybilnośæ	z	M-COM,	wewnêtrzna	krańcówka	i	kontrola	sekwencyjna	do	napêdów	S3/S12
	 Poł¹czenie	w	gwiazdê
	 Zasilanie	napêdów	otwieraj¹cych	nie	przebiega	przez	FVUB
	 Kontrola	sekwencyjna	przez	¿yłê	komunikacyjn¹

od
bl

ok
ow

an
e 
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02

FVUB

Akcesorium
 zamawiane opcjonalnie

Numer produktu:  
515931

zamawiana dodatkowo

Konsola blokuj¹ca Konsola blokuj¹ca

dostarczana oddzielnie
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia

FVU

Dane teChniCZne

Dane techniczne FVUR

	 Zastosowanie:	Naturalna	wentylacja,	oddymianie,	ferralux -NSHEV
	 	Monta¿	nawierzchniowy	na	głównej	lub	bocznej	krawêdzi	zamykania	na	ramie	okna	(RM)

 otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
	 Wymagana	ilośæ	miejsca	26	mm
 Napęd ryglujący przesuwający okucie okna
 Regulowany kierunek

Opcje
	 Konsola	blokuj¹ca	dostosowywana	do	projektu,	specyfikacji	i	wymagań	profili

16
26

5,
5

38
7,

5
s 

= 
18

 ±
1

30
3

(6
6,

5)
63

41
5

2,5

28,5

26

11

40

DANE TECHNICZNE

UN
Napięcie znamionowe 24V	DC	(19	V	...	28	V)

IN Prąd znamionowy 0,6	A

IA
Prąd odcięcia ~	1,0	A

PN
Moc znamionowa 15	W

DC Cykl pracy 5	cykli	(ED	30	%	-	ON:	3	min.	/	OFF:	7	min.)

Stopień	ochrony IP	33C

Zakres temperatur pracy -5	°C	...	+60	°C

FA
Siła	pchania	max. ~ 600 N

FL
Siła	chwilowa	max. ~	1000	N

FH
Siła	trzymania		max. 1.500	N	

t Czas pracy ~	5,0	s

s Skok ~	18	mm	(±	1)

Przewód	przył¹czeniowy
Bezhalogenowy,	szary	 	6,2	mm, 
3	x	0,5	mm ,	~	3	m

Konsola blokująca Stal nierdzewna

Obudowa Aluminium	(E6/C-O)

L, (WxH) Wymiary L	=	415	mm,	26	x	26	mm	(B	x	H)

												Generowany	hałas	poziom	A ≤	70	dB	(A)

Klasa klimatyczna II

Kat.	środowiskowa wewnętrzny

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm] L [mm] Wersja Kolor Sztuk Numer produktu

18 415 FVUR	 E6/C-0 1 515920

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokuj¹ca jest dostarczana osobno (możliwa opcjonalna instalacja)

Konsola blokuj¹caKonsola blokuj¹ca

dostarczana oddzielnie dostarczana oddzielnie

Przykład instalacji  
"Wersja - 2" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 1" 

	 Kompatybilnośæ	z	M-COM,	wewnêtrzna	krańcówka	i	kontrola	sekwencyjna	do	napêdów	S3/S12
	 Poł¹czenie	w	gwiazdê
	 Zasilanie	napêdów	otwieraj¹cych	nie	przebiega	przez	FVUR
	 Kontrola	sekwencyjna	przez	¿yłê	komunikacyjn¹

02

FVUR

Zmiana kierunku zamykania / 
otwierania możliwa przez  
przyciśnięcie przycisku
(OTWARTE	=	pozycja	fabryczna)	

Ustawienie
fabryczne
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Instrukcja monta¿u i uruchomienia
FVU

DANE DO ZAMÓWIENIA

s [mm] L [mm] Wersja Kolor Sztuk Numer produktu

18 415 FVUE E6/C-0 1 515915

Konsola blokuj¹caKonsola blokuj¹ca

dostarczana oddzielnie dostarczana oddzielnie

Przykład instalacji  
"Wersja - 2" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 1" 

	 Zastosowanie:	Naturalna	wentylacja,	oddymianie,	ferralux -NSHEV
	 		Monta¿	nawierzchniowy	na	głównej	lub	bocznej	krawêdzi	zamykania	na	ramie	okna	(RM)		 

otwieranego na zewnątrz lub na skrzydle (FM) okna otwieranego do wewnątrz
	 Wymagana	ilośæ	miejsca	28	mm
	 Napêd	rygluj¹cy	skrzydło	odpowiedni	do	zastosowań	bez	listwy	rygluj¹cej
	 Mo¿łiwośæ	wybrania	kierunku	ryglowania

Opcje
 Programowalne funkcje specjalne

Dane techniczne FVUe

DANE TECHNICZNE

UN
Napięcie znamionowe 24V	DC	(19	V	...	28	V)

IN Prąd znamionowy 0,6	A

IA
Prąd odcięcia ~	1,0	A

PN
Moc znamionowa 15	W

DC Cykl pracy 5	cykli	(ED	30	%	-	ON:	3	min.	/	OFF:	7	min.)

Stopień	ochrony IP	33C

Zakres temperatur pracy -5	°C	...	+60	°C

FA
Siła	pchania	max. ~ 600 N

t Czas pracy ~	5,0	s

s Skok ~	18	mm	(±	1)

Przewód	przył¹czeniowy
Bezhalogenowy,	szary	 	6,2	mm, 
3	x	0,5	mm ,	~	3	m

Konsola blokująca Odlew cynkowy

Obudowa Aluminium	(E6/C-O)

L, (WxH) Wymiary L	=	415	mm,	26	x	26	mm	(W	x	H)

												Generowany	hałas	poziom	A ≤	70	dB	(A)

Klasa klimatyczna II

Kat.	środowiskowa wewnętrzny

	 Kompatybilnośæ	z	M-COM,	wewnêtrzna	krańcówka	i	kontrola	sekwencyjna	do	napêdów	S3/S12
	 Poł¹czenie	w	gwiazdê
	 Zasilanie	napêdów	otwieraj¹cych	nie	przebiega	przez	FVUE
	 Kontrola	sekwencyjna	przez	¿yłê	komunikacyjn¹

od
bl

ok
ow

an
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Dane teChniCZne

02

WYMIARY KONSOLI BLOKUJĄCEJ

Konsola blokuj¹ca jest dostarczana osobno (możliwa opcjonalna instalacja)

16

26

5,
5

38
7,

5
s 

= 
18

 ±
1

30
5

(6
4,

5)

63

41
5

3

26

9

K¹t blokowania B18  
(w zestawie)

Zmiana kierunku 
zamykania / 
otwierania  
możliwa przez  
przyciśnięcie 
przycisku
(OTWARTE	=	 
pozycja fabryczna) 

FVUE
Ustawienie
fabryczne
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OPCJE

Model specjalny Sztuk
Numer  

produktu

Ryczałt na lakierowanie

Ryczałt na lakierowanie 516030

Określiæ	na	etapie	zamówienia:

1 –  20 516004

21 –  50 516004

51 – 100 516004

od 101 516004

Specjalna długość przewodu przyłączeniowego

		5	m	–	bezhalogenowy,	szary	–	3	x	0,5	mm² 501034

10	m	–	bezhalogenowy,	szary	–	3	x	0,5	mm² 501036

Programowanie mikroprocesora S12

Programowanie	napêdów	24V/230V	S12 524180

Dodatkowe akcesoria Sztuk
Numer  

produktu

M-COM	Moduł	do	synchronizacji	kilku	napêdów 1 524177

Konsola blokuj¹ca   dla FVUI                      (6	mm,	w	przypadku	niewystarczaj¹cej	ilości	miejsca)
B31                                                                             odlew cynkowy

1 515911

Konsola blokuj¹ca    dla FVUB                          (16	mm	w	przypadku	mniejszej	odległości	do	okucia) 
FVUB-16 mm                                                             stal nierdzewna

1 515931

Dekle końcowe         dla FVUR i FVUB i FVUE					(2	sztuki)	plastikowy,	RAL	7035	(jasnoszary) 2 515921

Konsola blokuj¹ca     dla FVUE                      Kątownik ze stali nierdzewnej  
																																																																															 (w	tym	śruba	Ø	8x30,	nakrêtka	M6,	podkładka	A6.4)		

1 301595

Dane teChniCZne

02

FVUx

data produkcji z wersj¹ 
oprogramowania

oBjasnienie etykiety pRoDUktU
Etykieta produktu zawiera następujące infor-
macje:
• adres producenta;
• numer i nazwa produktu; 
• charakterystyka techniczna; 
• data produkcji z wersją oprogramowania; 
• certyfi kacja
• numer serii

Nigdy nie instaluj i nie uruchami-
aj uszkodzonych produktów

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

UWaga
numer seriidane techniczne

Przykładowe oznaczenie produktu

Przykładowa etykieta produktu

Autoryzacja

numer artykułu

i

-5°C

+60°C
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Ilość punktów ryglujących zależy od:

• wymagania	specyficzne	dla	obiektu
• wytyczne dotyczące przetwarzania i dozwolone  
 zakresy zastosowanie producenta
• EN	12102-2		 NRWG	(w	zale¿ności	od	grupy	profili 
	 	 i	klasyfikacja	obci¹¿enia	wiatrem	WL)
• EN	12207		 Przepuszczalnośæ	powietrza
• EN	12208		 Odpornośæ	na	deszcz	
• EN	12210		 Odpornośæ	na	obci¹¿enie	wiatrem
• EN	1627		 Odpornośæ	na	włamanie
• EN	14351-1		 Standard	okien	lub	drzwi
• DIN	1991-1-3		Obci¹¿enia	śniegiem
• DIN	1991-1-4		Obci¹¿enia	wiatrem

Punktami rygluj¹cymi są środki / osie następu-
jących elementów: 
Zawiasy / nożyce (BD), punkty blokad okucia ob-
wiedniowego, punkty montażu napędów (siła 
działania napędów prostopadła do profilu skr-
zydła przy zamkniętym oknie).  

Napędy stosowane w SHEV takich jak: RWA 
1000, RWA 1050, RWA 1100 nie są wliczane, jako 
punkty ryglujące. 

Wolny profil jest to dystans pomiędzy dwoma 
punktami ryglującymi.
Narożniki i krawędzie powinny być kalkulowane 
jako linie proste.

WyBóR pUnktóW RygLUjĄcych

Podstawą doboru zawsze powinien 
być najbardziej niekorzystny przypa-
dek.

FL
RA

HSK

wolny profil wolny

wolny profil

p
ro

fi
l

wolnyprofil

w
o

ln
y 

p
ro

fi
l

w
o

ln
y 

profil

NSK

BD

Punkt rygluj¹cy

FAB

FA
H

03

UWaga

Liczba punktów ryglujących lub 
długośc wolnego profilu pomięd-
zy punktami ryglującymi jest 
sprecyzowana w dokumentacji 
systemowej profili okna.
Taka informacja musi być podana. 
Wymagania dotyczące szczelnoś-
ci okna zgodnie z EN 14351-1 
muszą zostać spełnione!

pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

Wolny profil
pomiędzy dwom punktami rygluj¹cymi

Długość wolnego profilu skrzydła dla Ix4 
w zale¿ności od obcią¿enia wiatrem

20-34 cm4 35-50 cm4 51-55 cm4 56-99 cm4

St
at
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e 
ob

ci
ąż

en
ie

 s
tr

um
ie

ni
em

 w
ia

tr
u 

na
	S
H
EV
	–
	z
go
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ie
	z
	E
N
	1
21
01
-2
. W

L 
10

00 1300 mm 1500 mm 1700 mm 1900 mm

W
L 

15
00 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm

W
L 

20
00 1100 mm 1275 mm 1450 mm 1650 mm

W
L 

25
00 900 mm 1025 mm 1150 mm 1275 mm

W
L 

30
00 800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm

Wartości mają zastosowanie tylko dla  
aUmüLLeR ferralux NRWG.

FVUx
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pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

UWAGA

Zalecamy korzystanie z naszego 
zestawu testowego w celu kon-
troli napędów o napięciu znamio-
nowym 24 / 230V ~ (patrz tabela 
poniżej). Pod żadnym pozorem 
nie nalży eksploatować uszkod-
zonych produktów.

Należy zapewnić wystarczającą 
sztywność mechaniczna a także 
odpowiednią przestrzeń dla ele-
mentów obrotowych. Jeśli nie 
ma możliwości zapewniania 
powyższych, należy zastosować  
inny typ mocowania lub inny typ 

!

Powierzchnia konsol ramowych 
i skrzydłowych musi całkowicie 
przylegać do powierzchni ramy i 
skrzydła na której są montowane. 
Nie może występować ruch ele-
mentów mocujących podczas pracy 
napędu. Na profi lach okiennych musi 
zostać wykonany bezpieczny i solidny 

Przechowywanie napędów na budowie
Urządzenie musi być chronione przed uszkod-
zeniami, kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami. 
Napędy należy przechowywać w suchych i wen-
tylowanych pomieszczeniach.

Kontrola napędów przed instalacj¹  
Przed isntalacją należy sprawdzić czy napędy są 
w dobrym stanie technicznym i czy są komplet-
ne. Napędy łańcuchowe / napędy wrzeconowe 
muszą działać poprawnie.  Okno / drzwi musi 
działać poprawnie,maksymalna waga skrzydła 
musi być przestrzegana.

Podczas wykonywania testu nie należy ingerować 
w element wykonawczy. Kontrola urządzenia 
może być wykonywana wyłącznie przez wykwa-
lifi kowany personel. Napędy łańcuchowe musza 
być podczas testu wysuwane pod kątem ok. 90° 
do obudowy. Obudowy napędów wrzeciono-
wych podczas testu musza zostać zabezpieczo-
ne.

Kontrola użytkowania
Zastosowanie napędu musi być zgodne z przez-
naczeniem. W przypadku użytkowania napędu 
niezgodnie z jego przeznaczeniem gwarancja 
nie obejmuje roszczeń.

Niewłaściwe u¿ytkowanie 
W celu uniknięcia niewłaściwego użytkowania 
napędu należy unikać. Oto kilka przykładów:
• nie wolno podłączać napędów 24 VDC 
 do 230 V AC;
• stosować napędów bez synchronizacji na
 jednym skrzydle;
• napędy należy montować wyłącznie
 wewnątrz budynku;
• unikać dodatkowych sił np. siły poprzeczne.

Wymagania mechaniczne 
Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy:
• powierzchnia nośna i statyka profi li jest
 wystarczająca dla przewidywanych obciążeń;
• konstrukacja wsporcza na której mocowany
 jest napęd jest odpowiednia;
• można uniknąć powstawania mostków termic-
 znych spowodowanych montażem napędu;
• jest wystarczająco dużo przestrzeni na ruch
 napędu podczas pracy;
Jeśli nie należy zastosować odpowiednie środki 
zapobiegawcze!

Zestaw testowy do napędów

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napięcie:  

Typ napędu:    

Pobór pr¹du :    

Wyświetlacz:  

Zakres temperatur 
pracy:  

Obudowa plastikowa:      

Waga:    

Opcje / 
wyposażenie:    

533981
Zestaw testowy do sprawdzania 
napędów 24VDC lub 230VAC 
(łącznie z bateriami)

230V AC

24V DC / 230V AC

max. 3 A

Prąd napędu, ładowanie baterii 

-5 °C ... + 75 °C 

250 x 220 x 210 mm 

ca. 3,6 kg 

Elementy kontrolne: 
2przełączniki + 1 przycisk

! UWAGA

MONtAż KROK 1: kontRoLa pRzeD montażem

! OstRzEżENIE

Ważne wskazówki dotyczące 
bezpiecznej instalacji. Należy 
przestrzegać wszystkich in-
strukcji, źle wykonany montaż 
może spowodować poważne 

FVUx

03
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FVUxmontaż kRok 2: 

Wymagane narzędzia
• Marker;
• Młotek;
• Noż;
• Wkrętak (krzyż, Torx)
• Klucz sześciokątny rozmiar 2 / 2,5 / 3 / 4;
• Klucz dynamometryczny;
• Wiertarka;
• Klej;
• Nitownica do nitonakrętek.

Następujące warunki musza zostać spełnione 
przed przystąpieniem do instalacji napędu w 
celu uniknięcia szkód oraz zagrożenia dla zdro-
wia i życia:

1.  Montaż napędu musi zostać wykonany zgod-
  nie z wymaganiami instrukcji. 
2.  Akcesoria montażowe (konsole skrzydłowe 
  i konsole ramowe) muszą być dopasowane do
  profi li okna; wszystkie otwory mocujące
  powinny zostać wykorzystane.
3.  Musi być wystarczająco dużo miejsca na ramie
  i skrzydle do montażu.
4.  Okno musi być w idealnym stanie technicz-
  nym przed montażem. Powinno się lekko
  otwierać i zamykać.
5. Materiał mocujący napęd musi być kompaty-
  bilny z materiałem okna (patrz tabela).

O
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 d
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n
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n
e wkręty do drewna:

tj DIN 96, DIN 7996, DIN 571

z łbem typu: 
łeb ze szczeliną 
łeb z krzyżykiem, 
z łbem sześciokątnym, specjalny rodzaj
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wkręty, śruby gwintowane, blachowkręty 
tj  ISO 4762, ISO 4017, ISO 7049 , ISO 7085, 
 DIN 7500

z łbem typu: 
z łbem sześciokątnym (Torx) 
£eb Phillips lub zewnętrzny łeb sześciokątny

nitonakrętki

O
kn

o
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w
e Wkręty dla plastiku

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

z łbem typu: 
okrągły łeb z krzyżem, zewnętrzny 
łeb sześciokątnym, Torx
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pRzygotoWanie Do montażU

Zawartość opakowania:  
Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić zawartość opakowania.

Sprawdzenie okna na budowie.
• Wymiary FAB i FAH.
• Sprawdzić / obliczyć ciężar skrzydła. 
  Jeśli ciężar nie jest znany może zostać oblicz-
  ony według poniższej formuły:

• Sprawdź / oblicz wymaganą siłę napędu i po-
równaj z danymi napędu. Jeśli siła nie jest zna-
na, możesz ją obliczyć wykorzystując poniższą 
formułę:

a  =  dystans od napędu do zawiasów
F  =  siła napędu
s  =  wysuw napędu 

[kg] [m] [m] [mm] Gêstoś-
cszkła	

(waga
skrzydła)

G         =  FAB  *  FAH  *  Grubość 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] 

a
a

a

G

G

s

s

sFAH

G

F

F F

FAH
FAH

a
a

a

G

G

s

s

sFAH

G

F

F F

FAH
FAH

a
a

a

G

G

s

s

sFAH

G

F

F F

FAH
FAH

 
pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

03

Akcesoria do napędu FVU

Instrukcja montażu i  
uruchomienia		

1x		Konsola	blokuj¹ca	 
	 ze	śrubami

• W	zale¿ności	od	wersji,	
jedna	z	pokazanych	opcji	
zawarta w dostawie.

2x		Dekiel	końcowy

2x		Zaślepki	do	mechanizmu 
	 odblokowu- 
     jącego

1x  Naklejka ostrzegawcza

FVUB

FVUB

FVUE

FVUE

FVUI

FVUI

FVUR

FVUR
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MONtAż KROK 3: montaż konsoLi BLokUjĄcej 
 � Zamontować dostarczona osobno konsole 

 blokującą  w zależności od potrzeb:
 � Przy pomocy śrub  przykręcić konsolę 

 blokujacą  do napędu FVUx.
 � Dobrze dokręcić śrubami  (4 Nm).

Przykład	zastosowania,	patrz	rozdział:	
"montaŻ kRok 7 - otWoRoWanie".UWaga

 
pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

FVUx

Montaż konsoli blokuj¹cej

FVUI FVUR

FVUB FVUE

1
1

1

1

2

2

22

4 Nm

4 Nm

4 Nm4 Nm

04
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pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

Mo¿liwości monta¿u konsoli blokującej

Konsola blokuj¹ca dostarczana jest osobno (możliwa jest opcjonalna instalacja)

Przykład instalacji  
"Wersja - 1" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 1" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 1" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 2" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 2" 

Przykład instalacji  
"Wersja - 2" 

Przykład instalacji  
"FVUB R" 

Przykład instalacji  
"FVUB L" 

Numer  
produktu

515910

Numer  
produktu

515910

Numer  
produktu

515920

Numer  
produktu

515920

Numer  
produktu

515940

Numer  
produktu

515930

Numer  
produktu

515915

Numer  
produktu

515915

Kierunek	wchodzenia	/	
wychodzenia	okucia

krawêdź	odniesienia 
(krawêdź	skrzydła)

krawêdź	odniesienia 
(krawêdź	skrzydła)

Kierunek	wchodzenia	/	
wychodzenia	okucia

krawêdź	odniesienia 
(krawêdź	skrzydła)

krawêdź	odniesienia 
(krawêdź	skrzydła)

krawêdź	odniesienia 
(krawêdź	skrzydła)

krawêdź	odniesienia 
(krawêdź	skrzydła)

04

FVUI

FVUR

FVUB

FVUE

FVUI

FVUR

FVUB

FVUE
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Zmiana kierunku pracy

Ustawienie fabryczne Kierunek pracy zmienił się (ponownie nauczony)

Zmiana kierunku pracy

MONtAż KROK 4: zmiana kieRUnkU zamykania / otWieRania

04

pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

FVUx

FVUx

38
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5
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41
5
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= 
18
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41
5

66
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63

zmiana kierunku pracy zmiana kierunku pracy

wewnętrzny  
przycisk

wewnętrzny  
przycisk

Przycisnąć 
wewnętrzny 
przycisk

pozycja OTWARTA 

(odblokowane) 

(ustawienie fabryczne) 

pozycja ZAMKNIETA 

(zablokowane)

(ponownie nauczony)

pozycja ZAMKNIETA 

(zablokowane)

pozycja OTWARTA 

(odblokowane) 

(ponownie nauczony) 

Przycisk  w napędzie FVUx jest używany do 
zmiany kierunku pracy.

 � Podłączyć zasilanie do napędu FVUx przed  
 jego zamontowaniem (patrz rozdział: 
 "POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE").

 � W celu zmiany kierunku pracy podłączyć 
 napięcie w kierunku ZAMYKANIE.

 � Używając drutu (max.  1 mm) delikatnie 
 wcisnąć wewnętrzny przycisk w otworze 	
	(na ok 1 sekundę).
 Napęd FVUx automatycznie zacznie pracować  
 w kierunku zmienionej pozycji ZAMKNIĘTEJ. 

1 1

63

drut max.	 1	mm
wsadzić na ok 5 mm

1
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Napęd otwierający i niezamontowany napęd 
ryglujący FVUx muszą być sprawdzone osobno.

Okucie okna musi zostać przygoto-
wane przez Klienta  do współpracy z 
napędem ryglującym FVUx. Sworzeń 
okucia musi być dopasowany do kon-
soli blokującej napędu.

MONtAż KROK 5: montaŻ napĘDU otWieRajĄcego 

MONtAż KROK 6: test pRzeD montaŻem

WaRUnki WstĘpne Do DaLszych kRokóW montaŻU

 � Zamontować napęd otwierający (patrz 
 "Instrukcja montażu i uruchomienia" napędu 
 otwierającego)

 � Podłaczyć zasilanie do napędu otwierającego  
 (patrz rozdział: "POŁĄCZENIA ELKTRYCZNE")

Podczas uruchamiania napędów ryg-
lujących FVUx napięcie może być po-
dłączone tylko w przypadku:

• otwartego okna 
• niezamontowanego napędu

Napędy otwierajace muszą mieć 
zinztegrowany wyłącznik przeciąże-
niowy.
• M-COM	 współpracuje	 z	 napêdami	 z	 we-

wnętrzną krańcówką i kontrolą sekwency-
jn¹.	Dla	napêdów	z	wewnêtrzn¹	krańcówk¹	
przeciążeniową S3 / S12. 

	 -	kontrola	sekwencyjna	przez	¿yłê	komuni- 
  kacyjną
	 -	poł¹czenie	z	napêdami
	 -	pr¹d	 zasilaj¹cy	 napêdy	 otwierajace	 nie 
	 	 przechodzi	przez	napêd	FVUx.

Uruchomienie testowe: Napęd otwieraj¹cy
 � Podłączyć zasilanie do napędu otwierającego 
 � Uruchomić napęd otwierający w kierunku  

 ZAMYKANIE
 � Uruchomić napęd otwierający w kierunku 

 OTWIERANIE i sprawdzić czy skrzydło otwiera  
 się poprawnie bez oporów.
asdf

 � Zdjąć napęd otwierajacy.
 � Odłączyć zasilanie od napędu otwierającego.

Uruchomienie testowe: Napęd rygluj¹cy
 � Podłączyć zasilanie do niezamontowanego  

 napędu ryglującego FVUx (patrz rozdział:  
 "PODŁACZENIA ELEKTRYCZNE")

 � Podłaczyć napięcie do napędu ryglującego 
 FVUx w kierunku zamykanie.

 � Sprawdzić czy napęd ryglujący oraz okucie 
 okna sa dobrze dopasowane i działają 
 poprawnie.

 � Jeśli to potrzebne zmienić kierunek ruchu 
 napędu (patrz rozdział: "ZMIANA KIERUNKU  

 PRACY").
 � Uruchomoć napęd ryglujący FVUx w kierunku 

 OTWIERANIE
 � Odłączyć zasilanie od napędu ryglującego  

 FVUx.
 � Zamontować napęd ryglujący FVUx (patrz 

 montaż krok 7 - 10).

04

 
pRZYgOtOwanie DO MOntaŻU

FVUx

FVUx

FVUx
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FVU

MONtAż KROK 7A: otWoRoWanie poD napĘD FVUi

 
OtwOROwanie pOD napęD FVUx

Przykłady zastosowania

Montaż zintegrowany w ramie okna 
okno otwierane na zewn¹trz

Montaż zintegrowany w ramie okna 
okno otwierane do wewn¹trz

Montaż zintegrowany w ramie okna 
okno otwierane do wewn¹trz

Montaż zintegrowany w ramie okna 
okno otwierane do wewn¹trz

A

podkładka

FVUI

FVUI

FVUI

05

FVUI

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

okucie dostarczane 
przez producenta okna

okucie dostarczane 
przez producenta okna

Zwrócic uwagę na 
głêbokośæ	wejścia	

okucia ( 	10)!	

okucie dostarczane 
przez producenta okna

okucie dostarczane 
przez producenta okna

Zwrócic uwagę na 
głêbokośæ	wejścia	

okucia ( 	10)!	

Zwrócic uwagę na 
głêbokośæ	wejścia	

okucia ( 	10)!	

Zwrócic uwagę na 
głêbokośæ	wejścia	

okucia ( 	10)!	

podkładka

FVUI

HSK



23
Instrukcja monta¿u i uruchomienia
FVU

 
OtwOROwanie pOD napęD FVUx

otWoRoWanie poD napĘD FVUi

Otworowanie - montaż zintegrowany w ramie

Otworowanie - montaż zintegrowany w ramie

Patrz:
MONtAż KROK 9AA Typ otwarcia 

okna
Zawiasy	na	dole		-	otwierane	do	wewn¹trz
Zawiasy	na	górze		 -	otwierane	na	zewn¹trz
Zawiasy z boku

Patrz:
MONtAż KROK 9A

s 
= 

18
~1

4
38

7,
5

41
5

23
5

30
3

~1
4

84
,5

13

s = 18

~14
387,5

415

235

303 ~1484,5

13

05

UWaga
Mo¿liwości monta¿u napędu 

rygluj¹cego
Konsola blokująca zależy od zastosowania 
i może zostać obrócona przez co moża 
stworzyć  lustrzane odbicie napędu.

FL

RA

konsola 
blokuj¹ca

punkt  
rygluj¹cyFVUI

mechanizm  
odblokowania 
manualnego

FLRA

NSK

listwa okuciowa

punkt rygluj¹cy

FVUI

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

KS4

NSK

 listwa okuciowa

punkt rygluj¹cy

mechanizm 
odblokowania 
manualnego

konsola blokuj¹ca

FVUI

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

Zwrócic uwagę na 
głêbokośæ	wejścia	

okucia ( 	10)!	

Zwrócic uwagę na 
głêbokośæ	wejścia	

okucia ( 	10)!	

HSK

NSK
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FVU

Przykłady zastosowania

Zawiasy na dole - okno otwierane 
do wewn¹trz - montaż na skrzydle

Zawiasy na dole - okno otwierane 
do wewn¹trz - montaż na skrzydle

Okno z zawiasami nożycowymi  
- otwierane na zewn¹trz                                  

montaż na ramie

Okno z zawiasami do góry  
- otwierane na zewn¹trz                                  

montaż na ramie

MONtAż KROK 7b: otWoRoWanie poD napĘD FVUR 

 
OtwOROwanie pOD napęD FVUx

B

C

B

C05

FVUR

FVUR

FVUR

FVUR

FVUR

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

Sworzeń ryglujący  
( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	

Sworzeń ryglujący  
( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	

Sworzeń ryglujący  
( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	

Sworzeń ryglujący  
( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

okucie dostarczane 
przez producenta okna

okucie dostarczane 
przez producenta okna

okucie dostarczane 
przez producenta okna

okucie dostarczane 
przez producenta okna

HSK

HSK

HSK

HSK
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OtwOROwanie pOD napęD FVUx

otWoRoWanie poD napĘD FVUR

Otworowanie pod napęd FVUR - montaż na skrzydle, okno otwierane do wewn¹trz

Otworowanie pod napęd FVUR - montaż na ramie, okno otwierane na zewn¹trz

Patrz:
MONtAż KROK 9b

Patrz:
MONtAż KROK 9bC

B

Typ  
otwarcia 
okna

Zawiasy	na	dole			 -	otwierane	na	zewn¹trz
Zawiasy	na	górze		 -	otwierane	na	zewn¹trz

Zawiasy	z	boku	 	 -	otwierane	na	zewn¹trz
Zawiasy	no¿ycowe	 -	otwierane	na	zewn¹trz

05

FVUR

2,
5 

m
in

.

5 713

415
~14 8 ~684,5 303

s = 18

 Ø5,5 x16

387,5

5 x 66 279

FAB

FA
H

5 7

387,5

 Ø5,5 x16

5 x 66 279

~6
303

s = 18

415

~14 84,5

13

8

2,
5 

m
in

.

FL

RA

NSK

listwa okuciowa

napęd

HSK

 8 do AK
tylko	kiedy	przewód	(AK)	
zostanie zainstalowanmy 
w	profilu	skrzydła

punkt rygluj¹cy

otwór

FVUR

FLRA

NSK

punkt rygluj¹cy

HSK

listwa 
okuciowa

otwór FVUR

DB

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

 8 do AK
tylko	kiedy	przewód	(AK)	
zostanie zainstalowanmy 
w	profilu	skrzydła

FAB

AK

AK

Typ otwarcia 
okna

Zawiasy	na	dole			 -	otwierane	do	wewn¹trz
Zawiasy	na	górze		 -	otwierane	do	wewn¹trz 
Zawiasy	z	boku	 	 -	otwierane	do	wewn¹trz

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

Wyfrezować otwór w skrzydle pod  
konsole blokującą.

HSK

HSK
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FVU

MONtAż KROK 7C: otWoRoWanie poD napĘD FVUB

  Otworowanie pod napęd FVUB - montaż na ramie, okno otwierane do wewn¹trz

  

Patrz:
MONtAż KROK 9CD

Przykłady zastosowania

   Zawiasy na dole - okno otwierane do wewn¹trz - montaz na ramie

D D D

 
OtwOROwanie pOD napęD FVUx

HSK

HSK

13

415
~1484,5303

s = 18

 Ø5,5 x16

387,5

8~6

FAB

FA
H

05

FVUB

FL

RA

NSK

listwa okuciowa

napęd

HSK

punkt rygluj¹cy

wyciąć lokalnie uszczelkę

przy montażu

FVUB

DB

krawędź  
odniesienia

 8 do AK
tylko	kiedy	przewód	(AK)	
zostanie zainstalowanmy 
w	profilu	skrzydła

AK

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

FVUB

FVUB

FVUB

Typ otwarcia 
okna

Zawiasy	na	dole			 -	otwierane	do	wewn¹trz
Zawiasy	na	górze		 -	otwierane	do	wewn¹trz 
Zawiasy	z	boku	 	 -	otwierane	do	wewn¹trz

Wyci¹æ	uszczelkê	w	zalêzności	od	potrzeby	 
w miejscu pracy konsoli blokującej

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

Sworzeń ryglujący  
( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napędokucie dostarczane 

przez producenta okna
okucie dostarczane 

przez producenta okna
okucie dostarczane 

przez producenta okna
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MONtAż KROK 7C: otWoRoWanie poD napĘD FVUe

  Otworowanie pod napęd FVUB - montaż na ramie, okno otwierane do wewn¹trz

  

Patrz:
MONtAż KROK 9DE

Przykłady zastosowania

   Zawiasy na dole - okno otwierane do wewn¹trz - montaz na ramie

E

FAB

FA
H

s = 18

67,5~14 ~22

15

415
~14 67,5 320

s = 18

 Ø5,5 x16

387,5

8 ~6

299
16

Ø6,5x17,5

16

10

28

FÜ = 0 - 28 mm

48

14
2

10

28

46

FVUE

HSK

HSK

05

FVUE

B18

FL

RA

NSK

napęd

HSK

 8 do AK
tylko	kiedy	przewód	(AK)	
zostanie zainstalowanmy 
w	profilu	skrzydła

FVUEB18

DB

FVUE

B18

AK

 
OtwOROwanie pOD napęD FVUx

krawędź  
odniesienia

krawędź  
odniesienia

Typ otwarcia 
okna

Zawiasy	na	dole			 -	otwierane	do	wewn¹trz
Zawiasy	na	górze		 -	otwierane	do	wewn¹trz 
Zawiasy	z	boku	 	 -	otwierane	do	wewn¹trz

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

śruba	( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd
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FVU

  Otworowanie pod napęd FVUB - montaż na ramie, okno otwierane do wewn¹trz

otWoRoWanie poD napĘD FVUe
Przykłady zastosowania

   Zawiasy na dole - okno otwierane do wewn¹trz - montaz na ramie

15

41
5

~1
4

82
,5

30
5

s 
= 

18
 Ø

5,
5 

x1
6

38
7,

5

8
~6

32
7

16

Ø
6,

5x
17

,5

16

10

28

s 
= 

1882
,5

~2
2

~1
4

NSK

FÜ
 =

 0
 - 

28
 m

m

48

142 10
28

46

Patrz:
MONtAż KROK 9D

E

FVUE

FVUE

NSK

RA

FL

B18

FVUE

NSK

KS4

 
OtwOROwanie pOD napęD FVUx

05

krawędź  
odniesienia

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

punkt wejścia/wyjścia 
okucia w napęd

śruba	( 10)	wchodzi	cały	 
w	konsolê	blokuj¹c¹!	
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MOnta¿

 � Przy pomocy szczypiec  wykonać otwory 	
	w naznaczonych miejscach dekla .

MONtAż KROK 8A: oTWOROWANIE W ZALEŻNOŚCI OD WaRiantU montaŻU

(WYJŚCIE PRZEWODU)
poDŁĄczenie pRzeWoDU z BokU MONtAż KROK 8b:

 � Zabezpieczyć śruby przed poluzowaniem np.  
 przez zastosowanie środka "Loctite".

Ostrożnie usuń opiłki po wierceniu 
w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu 
uszczelki. 
Unikać zarysować powierzchni np. 
stosując taśmę zabezpieczającą.

1.)
2.)

3.)

4.)

5.)

FL RA

Do podłączenia przewodu z boku 
dekiel  posiada przygotowane 
miejsca do wybicia otworów.

Zwrócić uwage sworzeń okucia 
wchodzący / wychodzący w kon-
solę blokującą !

Jeśli konieczne wykonaj frezo-
wanie (przestrzeń) pod konsolę 
blokującą. Patrz rozdział "MONTAŻ 
KROK 9 - MONTAŻ ZINTEGROWANY W 

PROFILU RAMY LUB MONTAŻ NA RAMIE".

FVUB FVUE

Wykonanie otworu w naznaczonym miejscu

FVUEFVUBFVUR

1

2

3

33 2

FVUR

FVUB

FVUE

FVUR

wyjście przewodu 
z boku

06

UWaga

UWaga

UWaga

FVUx

 � Ustalić pozycję napędu blokującego FVUx na 
 skrzydle.

 � Ustalić kierunek blokowania. Prawdopod- 
 obnie zobacz rozdział

 � „MONTAŻ KROKI 4 - ZMIANA ZAMYKANIA /  
 OTWIERANIA”.

 � Ustalićl mocowanie.
 � Przygotować otwory o odpowiedniej śred- 

 nicy. Wymiary montażowe patrz rysunki z 
 otorowaniem (patrz rozdział "MONTAŻ KROK 7"  
 lub dokumentacja projektowa i rysunki).
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FVU

Wymiary otoru pod napęd rygluj¹cy FVUI - monta¿ zintegrowany w profilu ramy.

(8,25) (8,25)
153

66,5 (303)

371

387,5
425

27

s = 18

R3

÷÷

06

    listwa okuciowa

sworzeń okucia

4 Nm1 2

FVUI

MONtAż KROK 9A: montaŻ zinztegRoWany WeWnĄtRz pRoFiLU Ramy 

! Wygładziæ	otwory.	
Powierzchnia	musi	byæ	wyrównana

widok bez FVUI

Widok: FVUI zainstalowany w przygotowanym otworze

nitonakrętka M5

nawiercenie

nitonakrętka M5

mechanizm  
odblokowuj¹cy

Głębokość otworu jest uzale¿niona 
od rodzaju profilu 

FVUI

Sworzeń (  10 mm) okucia musi 
znajdować się centralnie w konsoli 
blokującej  napędu ryglującego 
FVUI. Możliwa potrzeba regulacji 
sworznia. 

MOnta¿

Uszkodzenie okna:
Jeśli okno się nie otwiera, napęd ryg-
lujący FVUI posiada możliwość odblo-
kowania manualnego.
Patrz roddział "AWARYJNE ODBLOKOWY- 

WANIE OKNA".

UWaga

06

 � Wykonać odpowiedni otwór montażowy na 
 napęd ryglujący FVUI z konsolą blokującą 
 właściwy dla profilu oraz okucia. 

Napędy  
otwierający 

3

4

FVUI

RA

 � Zamontować napęd ryglujący FVUI śrubami 
  z podkładkami  we wcześniej przygoto- 
 wanym otworze w ramie okna.

FVUI

punkt wejścia / 
wyjścia okucia w konsolę blokującą

punkt wejścia / 
wyjścia okucia w 
konsolę blokuj¹c¹
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 � Sprawdzić wolne miejsce (otwór) dla konsoli 
 blokującej zgodnie z profilem i skokiem 
 listwy okuciowej. 

MONtAż KROK 9b: FVUR
- montaŻ na skRzyDLe 
- okno otWieRane Do WeWnĄtRz

Otwór dla FVUR - przykłady montażu
okno stalowe okno aluminiowe okno drewniane

Wyfrezować profil skrzydła - w zależności od potrzeby w miejscu pracy konsoli blokującej.

Pozycja napędu rygluj¹cego FVUR - przykład montażu

5 5 5

Upewnić się, że listwa okuciowa oraz 
konsola blokująca działąją prawidłowo

MOnta¿: FVUR

FVUR

524

66

 +/-118 s    =    
ot

w
ór

otwór w profilu skrzydła
FL

RA

konsola 
blokuj¹ca

o
tw

ó
r

o
tw

ó
r

o
tw

ó
r

FLFL FL

RA

RA RA

FVUR FVUR

FVUR

FVUR

FVUR

÷÷

sworzeń 
okucia

listwa  
okuciowa

FVURSworzeń (  10 mm) okucia musi zna-
jdować się centralnie w konsoli blo-
kującej  napędu ryglującego FVUR. 
Może być potrzebna regulacji sworz-
nia. 

zm
ie

nn
a 

w
 

za
le
¿n
oś
ci
	

od
	p
ro
fil
a

06

punkt wejścia / wyjścia okucia 
w konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia / wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia / wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia / wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

Wyfrezować otwór w skrzydle zgodnie z  
potrzebą w miejscu konsoli blokującej.

Sworzeń ryglujący ( 10)	
wchodzi	cały	w	konsolê	

blokuj¹c¹!
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FVU

Zaczep: zablokowane

Sworzeń pow-
ienien	całko-
wicie	wejśæ	w	
zaczep okucia 
gdy zabloko-
wane.

Zaczep: odblokowane

Sworzeń pow-
ienien	całko-
wicie	wyjśæ	z	
zaczepu okucia 
gdy odbloko-
wane

Sprawdzenie ruchu napędu FVUR i listwy okuciowej

 � Sprawdzić czy mechanizm napędu FVUR oraz  
 listwa okuciowa porusza się synchronicznie.

 � Wyregulować odpowiednio konsolę bloku- 
 jąca i sworzeń okucia podczas montażu .

 � Przykręcić napęd ryglujący FVUR do skrzydła  
 okna (M5)

Upewnić się że napęd jest równoleg-
le do krawędzi skrzydła. Obudowa 
napędu musi cała przyglegać do płas-
zczyzny profilu skrzydła.

FVUR

FL RA

zaczep sworzeń 
okucia

FVUR

listwa  
okuciowa

konsola 
blokuj¹ca

narożnik 
transmisyjny

na zewn¹trz

wewn¹trz

FVUR

min. 3

sworzeń 
okucia

sworzeń 
okucia

zaczep

zaczep

M5

FL RA

punkt wejścia/ wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia / wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia/ wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

AK

 � W zależności od potrzeb przygotować po- 
 dłączenie przewodu (AK) (patrz rozdział  
 "PROWADZENIE PRZEWODU").

 � Założyć dekiel  na napęd ryglujący FVUR.
 � Zwrócić uwagę na odciążenie przewodu .

MOnta¿: FVUR

Sprawdziæ	działanie!	(patrz	rozdział	
"KONTROLA	I	URUCHOMIENIE TESTOWE").

FVUR

FL RA

1

2

AK

0606 Napęd  OTWARTY (odblokowany)

Napęd OTWARTY (odblokowany)

zablokowane

zablokowane

OTWARTE 

OTWARTE 

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

odblokowane

odbloko-

wane
FVUR

FVUR

Ustawienie
fabryczne

Zmiana kierunku  
pracy oatrz

montaż kRok 4 

krawędź  
odniesienia
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Wycięcie uszczelki dla FVUB - przykład zastosowania
okno stalowe okno aluminiowe okno PVC okno drewniane

Pozycja napędu rygluj¹cego FVUB - przykład montażu

 � Sprawdzić wolne miejsce (otwór) dla konsoli 
 blokującej zgodnie z profilem i skokiem 
 listwy okuciowej. 

Upewnić się, że listwa okuciowa oraz 
konsola blokująca działąją prawidłowo

sworzeń 
okucia

listwa  
okuciowa

Sworzeń (  10 mm) okucia musi zna-
jdować się centralnie w konsoli blo-
kującej  napędu ryglującego FVUB. 
Może być potrzebna regulacji sworz-
nia. 

MONtAż KROK 9C: FVUB 
- montaŻ na Ramie 
- okno otWieRane Do WeWnĄRtz

MOnta¿: FVUB

06

FVUB

s=18 +/-1

66
wyciąć uszczelkę 

FL

RA
konsola 
blokuj¹ca

÷÷

m
in

. 1
8

min. 6

25

m
in

. 1
8

25

min. 6
min. 6

m
in

. 1
8

25

m
in

. 1
8

min. 6

25

FVUB

FVUB

FVUB FVUB FVUB

FVUB

FVUB

Jeśłi	konieczne	pod- 
frezować ramę okna

Wyci¹æ	uszczelkê	w	zalêzności	od	potrzeby	 
w miejscu pracy konsoli blokującej.

Sworzeń ryglujący ( 10)	
wchodzi	cały	w	konsolê	

blokuj¹c¹!punkt wejścia / wyjścia okucia 
w konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia /  
wyjścia okucia w  
konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia /  
wyjścia okucia w  
konsolę blokuj¹c¹

punkt wejścia /  
wyjścia okucia w  
konsolę blokuj¹c¹
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Sprawdzenie ruchu napędu FVUB i listwy okuciowej

 � Sprawdzić czy mechanizm napędu FVUR oraz  
 listwa okuciowa porusza się synchronicznie.

 � Wyregulować odpowiednio konsolę bloku- 
 jąca i sworzeń okucia podczas montażu .

 � W zależności od potrzeb przygotować po- 
 dłączenie przewodu (AK) (patrz rozdział  
 "PROWADZENIE PRZEWODU").

 � Założyć dekiel  na napęd ryglujący FVUR.
 � Zwrócić uwagę na odciążenie przewodu .

Sprawdziæ	działanie!	(patrz	rozdział	
"KONTROLA	I	URUCHOMIENIE TESTOWE").

punkt wejścia/ wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹

MOnta¿: FVUB

0606

FVUB

FVUB

M5

FL

FL

RA

RA

FVUB

Zaczep: zablokowane

Sworzeń pow-
ienien	całko-
wicie	wejśæ	w	
zaczep okucia 
gdy zabloko-
wane.

Zaczep: odblokowane

Sworzeń pow-
ienien	całko-
wicie	wyjśæ	z	
zaczepu okucia 
gdy odbloko-
wane

 � Przykręcić napęd ryglujący FVUB do skrzydła  
 okna (M5)

Upewnić się że napęd jest równoleg-
le do krawędzi skrzydła. Obudowa 
napędu musi cała przyglegać do płas-
zczyzny profilu skrzydła.

min. 3

sworzeń 
okucia

sworzeń 
okucia

zaczep

zaczep

Napęd  OTWARTY (odblokowany)

Napęd OTWARTY (odblokowany)

zablokowane

zablokowane

OTWARTE 

OTWARTE 

ZAMKNIĘTE

ZAMKNIĘTE

odblokowane

odbloko-

wane
FVUR

FVUR

Ustawienie
fabryczne

Zmiana kierunku  
pracy oatrz

montaż kRok 4 

krawędź  
odniesienia

AK

AK

FL

RA

FVUB

1

2

zaczep sworzeń 
okucia

listwa  
okuciowa

konsola 
blokuj¹ca

narożnik 
transmisyjny

na zewn¹trz

wewn¹trz

punkt wejścia / wyjścia  
okucia w konsolę blokuj¹c¹
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7,5 - 39 mm

16Ø6,5x17,5

Ø8

16

10

2 26
26

12
,5

38
,5

~22

s = 18

 � Przykręcić napęd ryglujący FVUE do skrzydła  
 okna (M5)

FVUE

 � Przykręcić konsolę  - dopasować do okna.
 � Sworzeń blokujący  musi być na środku 

 konsoli blokującej napędus FVUE. 

Upewnić się że napęd jest równoleg-
le do krawędzi skrzydła. Obudowa 
napędu musi cała przyglegać do płas-
zczyzny profilu skrzydła.

Sprawdziæ	działanie!	(patrz	rozdział	
"KONTROLA	I	URUCHOMIENIE TESTOWE").

FVUE

FVUE

FLRA

 � Dopasować sworzeń ryglujący . Powinien 
 cały wejść do napędu ryglującego FVUE.

 � Mocno dokręcić sworzeń ryglujący  uży- 
 wając klucza  SW10.

FVUE

FLRA

3

4

06

M5

AKM6 SW101 2

FVUE

B18 B18

B18

B18

B18 2

FL

MONtAż KROK 9C: FVUe 
- montaŻ na Ramie 
- okno otWieRane Do WeWnĄRtz

 � W zależności od potrzeb przygotować po- 
 dłączenie przewodu (AK) (patrz rozdział  
 "PROWADZENIE PRZEWODU").

 � Założyć dekiel  na napęd ryglujący FVUR.
 � Zwrócić uwagę na odciążenie przewodu .

MOnta¿: FVUe

krawędź  
odniesienia



36
Instrukcja monta¿u i uruchomienia

FVU

Demontaż wtyczki z przewodem

W celu ochrony dekla  przed zgu-
bieniem jest on mocno zapięty na 
napędzie ryglującym FVUR / FVUB / 
FVUE.

W przypadku zastosowania zbyt 
dużej siły dekiel  może zostać us-
zkodzony!

pociągnąć dekiel  
do góy.

ostrożnie podważyć dekiiel  za  
pomoca noża.

UWaga

Zmontuj napęd ryglujący FVUx. Mon-
ta¿	odbywa	siê	w	odwrotnej	kolejności	
do	opisanych	czynności.

UWaga

MONtAż KROK 10:  zMIANA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO (ZDJĘCIE DEKLA)

ZMiana pRZewODU ZasiLaJĄCegO

FVUx

Wymiana kabla może być konieczna w przypad-
ku uszkodzenia na budowie.

 � W tym celu usuń dekiel  z napędu 
 ryglującego FVUR / FVUB / FVUE - zgodnie z 
 poniższym opisem:

 � Ciągnąc dekiel  do góry równocześnie pod- 
 ważając dekiel  od napęu ryglującego FVUR 
 / FVUB / FVUE nożem lub śrubokrętem.

 � Wcisnąć na bokach plastikowe zaślepki . 
  W tym samym momencie wyciągnąć wtyczkę  
   razem z przewodem  z napędu ryglu- 
  jącego FVUx. 

 � Wykręcić dwie śruby .
 � Zdjąc górną część  z wtyczki .
 � Wymienić przewód zasilający.

Zdejmij dekle

Zmiana przewodu zasilaj¹cego

wcisnąć dwie  
zaślepki	  
jednocześnie

BU
BN
WH

wcisnąć dwie  
zaślepki	  
jednocześnie

wyciągnąć 
wtyczkę  z 
przewodem  

FVUx

FVUx

FVUx

3

3

4

6

4

5

Poł¹czenia
funkcja kolor żyły DIN IEC 757

OTWÓRZ	/	ZAMKNIJ niebieski BU

OTWÓRZ	/	ZAMKNIJ brązowy BN

Dane biały WH

AK
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Podłączać M-COM w stanie bez 
napięcia. Konfiguracja przebiega 
zawsze przy napięciu w kierunku 
ZAMYKANIE.

M-COM

Kontrola sekwencyjna:

24V DC

M

24V DC

MOtwieranie

Napęd rygluj¹cy Napęd ot-
wieraj¹cy

Zamykanie

Napęd rygluj¹cyNapęd  
otwieraj¹cy

FVUx

FVUx

Uruchomienie testowe: Napęd rygluj¹cy
 � Zamknij ręcznie okno. Podczas testu zabez- 

 pieczyc okno (skrzydło przy ramie).
 � Podłączyć napięcie do napędu ryglującego 

 FVUx w kierunku ZAMYKANIE.
 � Sprawdzić maualnie czy skrzydło jest popr- 

 awnie zamknięte. W przypadku niepopra- 
 wnego zamknięcia skrzydła istnieje możli- 
 wość wystąpienia uszkodzenia.

 � Uruchomić napęd ryglujący FVUx w kierunku 
  OTWIERANIE

 � Upewnić się że skrzydło otwiera się i zamyka  
 bez oporów

 � Otworzyć okno manulanie
 � Odłączyć napięcie od napędu ryglującego 

 FVUx.

 � Podłączyć napięcie do napędu ryglującego 
 FVUx i do napędu otwierającego w kierunku 
 ZAMYKANIE

 � M-COM jest konfigurowany (patrz dioda LED)
 � Sprawdzić kontrolę sekwencyjną.
 � Upewnić się że skrzydło otwiera się i zamyka 

 bez oporów.
 � Sworzeń okucia musi być cały w śroku konsoli  

 blokującej napędu ryglującego.

Instalacja M-COM
 � Zainstalować M-COM (patrz "Instrukcja in- 

 stalacji" do M-COM) i połączenia elek- 
 tryczne zgodnie z rozdziałem "POŁĄCZENIA 

 ELEKTRYCZNE".

 � Zamontować napęd otwierający na oknie.
 � Wykonaj ustawienia zgodnie z "Instrukcja 

 montażu i urchomienia" napędu.

MONtAż KROK 11: URUchomienie testoWe i instaLacja m-com. FVUx
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Przewód w przyklejonej listwie

Listwa na przewód
(dodatkowo należy zabezpieczyć
łby	śrub	w	celu	unikniêcia	uszkodzenia).

Przewód w listwie przyszybowej

Otwór w listwie przyszybowej
(przepust	kablowy	chroni	przewód	przed	uszkodzeniem).

Prowadzenie przewodu na skrzydle:
• Przewód musi być chroniony przed uszkodzeniem za 
 pomocą przepustu. 

Prowadzenie przewodu na skrzydle

Przejście przewodu
bez osłony ochronnej

Przejście przewodu z
osłon¹ ochronn¹

Przeprowadzenie przewodu po stronie zawiasów:
• Upewnić się, że podczas otwierania i zamykania 
 skrzydła przewód nie zostanie uszkodzony
• Należy zabezpieczć przewód w odpowiedni sposób 
 np. przez zastosowanie specjalnych przepustów.  

RARA FL

Osłona
ochronna

FL

MONtAż KROK 12: pRoWaDzenie pRzeWoDU

Prowadzenie przewodu na oście¿nicy

 � W przypadku prowadzenia przewodu na 
 ościżnicy lub słupie/ryglu przewód musi być  
 zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Listwa na przewód
(dodatkowo należy zabezpieczyć
łby	śrub	w	celu	unikniêcia	uszkodzenia).

RA

FVUR

FVUR

FL RA

RA

Po usunięciu listwy przyszybowej
szyba może wypaść.

AK

AK

AKBD BD
AK

 pROwaDZenie pRZewODU

FVUx
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Opis przewodów

Napędy otwieraj¹ce Napędu Rygluj¹cy

 pOŁĄCZenia eLeKtRYCZne

Upewnić się przed rozpoczęciem wy-
konywania połączeń elektrycznych, 
że przewody nie znajdują się pod na-
pięciem. Przewody niewykorzystywa-
ne musza zostać odizolowane.

MONtAż KROK 13: poŁĄczenia eLektRyczne

M
BN BN

VT

WH
WH

GN

BU BU

AK

AK

Napędy 
otwiera-

j¹ce

WH  jest używany do 
    komunikacji WH  jest używany do  

   komunikacji  
   (w urządzeniach z 
   synchronizacją)

Wersja Z: 
kontakt max. 24V, 500 mA 
(min. 10mA)

BN

BU

BN

BU

Kierunek pracy

OTWARTE

ZAMYKANIE

Zmiana polaryzacji

+ 
+
-

- 

Kolory żył przewodu
Kolor DIN IEC 757

biały WH

brązowy BN

niebieski BU

zielony GN

fioletowy VT

szary GY

Synchronizacji napędów: Napędy otwierające i Napędu Ryglujący
Synchronizacji napędów otwierających  

i napędu ryglującego z modułem M-COM
Synchronizacji napędów otwierających  
(Master / Slave) i napędu ryglującego

Programowanie napędów wykonywane jest na etapie  
produkcji lub na budowie wykorzystując UniPC

WH:       jest używany do komunikacji w urządzeniach z synchronizacją.  
                  Poł¹czenia: napędy nie działają, jeśli nie połączonen.
Opcjonalnie:  1 do 4 napędów  i max. 2 napędy ryglujące.

NIE PODŁĄCZAĆ NAPIĘCIA NA BIAŁĄ  
ŻYŁĘ (WH) NAPĘD MOŻE ZOSTAĆ 
USZKODZONY!

+ 
+
-

- 

FVUx

FVUx

Napędy otwierające Napędy otwierające

Zmiana  
polaryzacji

+ 
+
-

- 

Napędy otwierające
Slave

Napędy otwierające
Master

Zmiana  
polaryzacji

puszka	przył¹czeniowa
dostarczana przez
wykonawcę instalacji

puszka	przył¹czeniowa
dostarczana przez
wykonawcę instalacji
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pOŁĄCZenia eLeKtRYCZne

poŁĄczenia eLektRyczne konFigRacja z m-com

Synchronizacja napędów z M-COM oraz napędem rygluj¹cym – poł¹czenie w gwiazdę

BN
BU

BU

BN

WH

B
N

B
U

W
H

+/- +/-

-
+

M
-C

O
M

24V

FVUx

Synchronizacja napędów z M-COM oraz napędem rygluj¹cym – poł¹czenie szeregowe

Napęd Napęd Napęd Napęd  
rygluj¹cy

Opcje:
Programowalne funkcje specjalne i kontrola sekwencyjna z napędem ryglującym. 
Maksymalnie cztery pojedyncze napędy i dwa napędy rygluj¹ce. 
Konfiguracja	jest	wykonana	przez	M-COM.

Indywidualne 
poł¹czenia

KS4KS4KS4FVUx

Usun¹æ	wtyczkê	zaślepiaj¹ca	i	zastosowaæ	
rozwi¹zanie	Aumüller-Click	plug.

1x M-COM

+ 
+
-

- 

Napęd rygluj¹cy

Opcje:
Programowalne funkcje specjalne i kontrola 
sekwencyjna z napędem ryglującym. 
Maksymalnie cztery pojedyncze napędy i 
dwa napędy rygluj¹ce. 
Konfiguracja	jest	wykonana	przez	M-COM.

Indywidualne 
poł¹czenia

BN  = brązowy
BU  = niebieski
WH = biały

BN  = brązowy
BU  = niebieski
WH = biały

puszka	przył¹czeniowa
dostarczana przez
wykonawcę instalacji

FVUx

zasilanie

Zmiana  
polaryzacji

Napędy otwiera-
j¹ce lub FVUx

Napędy otwiera-
j¹ce lub FVUx
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 pOŁĄCZenia eLeKtRYCZne

UniPC z interfejsem parametryzacji

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napięcie  
znamionowe:      

Programowalne 
napędy: 

Zawartość:   

524178
Oprogramowanie do konfiguracji 
napędów 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 połączeniowy

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

Właściwości/ 
wyposażenie:
Nie zawiera zasi-
lacza 24V DC! 
dodatkowe 
funkcje wymagają 
licencjonowanej 
wersji programo-
wania.

Ka¿da	rekonfiguracja	napêdu	jest	 
wykonywana	na	ryzyko	własne	i	 
odpowiedzialnośæ	u¿ytkownika.	

Moduł M-COM (Główna jednostka sterująca)

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napięcie znamionowe:  

Pobór pr¹du:    

Typ mikroprocesora:   

Stopień ochrony:    

Zakres temperatury :  

Wymiary:  

Żyły poł¹czeniowe:    

524177
Głowna jednostka sterująca w 
celu automatycznej konfiguracji 
i monitoringu max.4 napędów 
otwierających i 2 napędów  
ryglujących typu S12 / S3  
zsynchronizowanych napędów.

24V DC (19 V ... 28 V)

<12 mA

S12

IP30 ogumowany z osłoną
 

0 °C ... + 70 °C

45 x 17 x 6 mm
 

3 przewody 0,5 mm2 x 50 mm

Właściwości /  
wyposażenie:    
płytka drukowana z 
żyłami przyłączeniowy-
mi do zabudowy w 
puszcze przyłączenio-
wej napędów. 

Puszka przyłączeniowa

Numer produktu:                       
Zastosowanie:

Napięcie znamionowe:  

Materiał:    

Stopień ochrony:    

Wymiary:  

Wyposażenie:  

513344
do wydłużenia przewodu 
napędu

tylko do napięcia bezpiecznego 
do max. 50V DC/AC

stal nierdzewna (V2A)

IP 40

25 x 27 x 150 mm

dławik przewodu (szary) z 
odciążeniem, dwie kostki cera-
miczne (dwubiegunowe) .

ca.  117
150

27

2 1,5

25

40
40

18

Ø5

FVUx
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pOŁĄCZenia eLeKtRYCZne / KOntROLa 

MONtAż KROK 14: MONtAż KROK 15:

Wzór do obliczeń 
wymagany przekrój przewodu zasilającego

Przykład obliczeń
Dane do obliczeń:
• Pobór prądu przez napęd (np. 2 x4,0A) z danych
 technicznych
• długość linii pomiędzy ostatnim oknem i centralą 
 (np. 10 m)

A =

24V

napĘDóW Do centRaLi oDDymiania

zALECENIE

Należy przestrzegać aktualnych przepisów i 
zaleceń np. DIN 4102-12 w odniesieniu do „Za-
chowanie materiałów budowlanych podczas 
pożaru-utrzymanie integralności instalacji elek-
trycznych” (E30, E60, E90) i „Wytyczne dotyczące 
przewodów niemieckie oznaczenie – MILAR”, a 
także przepisy prawa budowlanego!

Ze względów bezpieczeństwa 
należy wybrać przewód o 
większym przekroju.

poŁĄczenie Linii 

Prowadzenie i poł¹czenia przewodów napędu

• Unikać ekstremalnych różnic temperatur 
 (niebezpieczeństwo kondensacji)
• Wykonać punkt połączeniowy blisko okna i 
 zapewnić do niego dostępność
• Zapewnić możliwość ruchu napędu i prze-
 wodu
• Dostosować odpowiednio długość przewodu
 napędu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy 
wykonać sprawdzenie zamontowanego system 
poprzez test i próbne uruchomienie.

Test bezpieczeństwa:
• Podłączyć napięcie zasilające.
• Sprawdzić mocowania (konsola ramowa,
  konsola skrzydłowa).

Testowe uruchomienie:
• Kontrola wizualna ruchu skrzydła
• W przypadku awarii zatrzymać natychmiast!
• Zwrócić uwagę czy nie wystąpi kolizja z
 elementami konstrukcyjnymi budynku.

kontRoLa i URUchomienie testoWe

Działanie elektrycznie sterowanych okien
Podczas obsługi elektrycznie sterowanych 
okien musi być przestrzegana instrukcja 
bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do 
rozruchu, eksploatacji i konserwacji.

Ocena ryzyka:
Przed uruchomieniem okna, do którego zostały 
zamontowane napędy, które zostały sprzeda-
ne przez producenta, jako nieintegralny ele-
ment okna należy wykonać ocenę ryzyka i 
zminimalizować je przez podjęcie odpowied-
nich środków technicznych zgodnie z Dyrektywą 
Maszynową. Dokumenty do wykonania oceny 
ryzyka mogą zostać pobrane ze strony głównej 
fi rmy 

Firma AUMüLLER Aumatic GmbH
(www.aumueller-gmbh.de).
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RęCZne ODBLOKOwanie napęDU

Mechanizm odblokowujący umożliwia otwarcie 
okna – np. w przypadku uszkodzenia napędu w 
zamkniętym oknie. 

 � W przypadku zintegrowanego montażu 
 napędu ryglującego FVUI należy w ramie 
 okna przygotować specjalny otwór w celu  
 umożliwienia odblokowania okna.

 � Ostrożnie przebij naklejkę  zabezpieczająca 
 mechanizm odblokowujący.

 � Włożyć mały śrubokręt do rowka koła zęba- 
 tego .

 � Nacisnąć koło zębate  w kierunku konso- 
 li blokującej  jednocześnie je obracając do 
 oporu.

 � Włożyć śrubokręt krzyżowy rozmiar 3 	
	– przez otwór mechanizmu odblokowu- 
 jącego w rowek koła zebategoe .

 � Obracając śrubokręt  konsola blokująca 
  porusza się – w zależności od kierunku 
 obrotu w prawo lub lewo. 

Śrubokręt krzyżowy rozmiar 3  	
nie jest w zestawie z napędem 
ryglującym.

Z uwagi na małe ruchy konsoli blo-
kującej  wiele obrotów śrubokręta 
może być konieczne.

UWAGA

UWAGA

RĘCzNE ODbLOKOWANIE NAPĘDU

otwór dostępowy 
do	mechanizmu	
odblokowującego

Zmiana 
pozycji

otwór dostępowy do  
mechanizmu	odblokowuj¹cego

dys
tan
s	do
	me
cha
nizm

y	

odb
loko

wu
j¹ce
go	
=	2
35

Przygotować otwór w  
ramie okna min. �10 
w celu dostępu do  
mechanizmu	 
odblokowującego

Mechanizm	
odblokowu-
jący

FVUI
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 seRwis i napRawY

Problem
Możliwe  
przczyny

Możliwe  
rozwi¹zania

Napęd  
rygluj¹cy nie 
startuje

• Zbyt krótkie podanie 
  napięcia

• Napęd otwierający  
	 pracuje	w	złym	kie- 
 runku (zamykanie)

• Niepodł¹czony	prze- 
 wód zasilający

• Źle	ustawione	prze- 
	 ł¹czniki	DIP	switch

• Regulacja	napiecia	za- 
 silającego zgodnie z 
	 dokumentacja	tech- 
 niczną

• Sprawdzić przewód 
	 napêdu,	zmieniæ	po- 
 laryzację

• Sprawdzić wszystkie 
	 poł¹czenia

• Ustawiæ	prawidłowo	 
	 przeł¹czniki	DIP	 
	 switch

POMOC W ROzWIĄzYWANIU PROb-
LEMóW, NAPRAWY I KONsERWACJA

W celu zapewnienia poprawnego i bezawaryjnego dzi-
ałania napędy muszą podlegać okresowej kontroli wyk-
onywanej przez wykwalifikowaną firmę minimum raz w 
roku (zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi dla 
systemów ppoż). Poprawność działania systemu musi być 
regularnie sprawdzana. Należy kontrolować stan zużycia 
elementów mocujących, uszkodzenia przewodów. Podczas 
przeprowadzania konserwacji należy z napędów usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia. Należy przeprowadzić proce-
durę otwierania i zamykania napędu. Napęd jest urządze-
niem bezobsługowym. Wady urządzenia mogą być usuwa-
ne tylko w zakładzie produkcyjnym. Należy stosować tylko 
oryginalne części zamienne. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić. 
Wymiana przewodu musi zostać przeprowadzona przez 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 
Zaleca się zawarcie umowy serwisowej z producentem lub 
jego upoważnionym przedstawicielem. Wzór umowy ser-
wisowej może zostać pobrany ze strony producenta.

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

Podczas czyszczenia okien/drzwi napędy nie mogą mieć 
bezpośredniego kontaktu z wodą lub detergentami. Napę-
dy musza zostać zabezpieczone przed brudem i kurzem w 
trakcie budowy lub remontu.

sERWIs I MODYFIKACJE

Proces konserwacji :
1. Otworzyć napęd całkowicie
2. Odłączyć system całkowicie od zasilania głównego i 
 awaryjnego i zabezpieczyć przed automatyczna i ręczną 
 aktywacją
3. Sprawdzić stan okna/drzwi oraz okuć
4. Sprawdzić wszystkie mechaniczne elementy (jeśli pot- 
 rzebne sprawdzić informacje w instrukcji montażu)
5. Sprawdzić czy napędy elektryczne nie są uszkodzone i 
 zanieczyszczone
6. Sprawdzić połączenia przewodów (przewody napędów) 
 na:
 - poprawność mocowania przewodu
 - odkształcenia
 - zniszczenia
7. Sprawdzić poprawność funkcjonowania zawiasów,  
 okuć, w razie potrzeby ponownie wyregulować i 
 nasmarować np. silikonem w sprayu (przestrzegać inst- 
 rukcji producenta okna)
8. Sprawdzić uszczelnienia na obwodzie okna, usunąć zan- 
 ieczyszczenia w razie potrzeby wymienić 
9. Przeprowadzić czyszczenie w celu zapewnienia popraw- 
 nego funkcjonowania (np. czyszczenie elementów  
 napędu, takich jak łańcuch lub wrzeciono poprzez 
 wytarcie wilgotną ściereczką, wysuszenie i w razie pot- 
 rzeby nasmarowanie np. Ballistol)
10. Włączyć napięcie robocze
11. Otworzyć i zamknąć okno napędzane napędem elektry- 
 cznym (test funkcjonalności)
12. Jeśli to możliwe sprawdzić działanie systemu zabez- 
 pieczającego
13. Sprawdzić etykietę CE (np. NSHEV/Natural smoke and  
 heat exhaust  ventilators).
14. Sprawdzić instrukcję bezpieczeństwa i wymagane etyki- 
 ety na napędach
15. Przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z Dyrektywą Mas- 
 zynową 2006 / 42 / EG, jeśli jest to wymagane np. po 
 modyfikacjach systemu.

Profesjonalna naprawa uszkodzonych napędów może być 
wykonana tylko przez producenta lub specjalistyczną firmę 
certyfikowaną przez producenta. Ingerencja w napęd przez 
niewykwalifikowaną osobę powoduje utratę gwarancji.

1.  Wymiana uszkodzonych napędów może być wyko- 
 nana tylko przez producenta.
2.  W przypadka wystąpienia problemów podczas instalacji  
 lub użytkowania poniższa tabela może okazać się 
 pomocna.

FVUx
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pOstępOwanie / gwaRanCJa

oDPOWIEDZIALNOŚC
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania pro-
dukcji napędów w dowolnym momencie bez uprzedniego 
powiadomienia. Ilustracje mogą ulec zmianie. 
Jednakże dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia 
dokładności.

DemontaŻ i UsUWanie gWaRancja i oBsŁUga kLienta

Napędy są demontowane przez wykonanie odwrotnych 
czynności do montażu napędów.

1.  Kompletnie odłączyć system od zasilania przed zde-
 montowaniem napędu.
2.  Po zdemontowaniu napędu okno należy zabezpieczyć
 przed samoczynnym otwarciem.

Usunąć części systemu zgodnie z lokalnymi wymaganiami 
prawnymi.

Zasadniczo obowiązują nasze: 

„Ogólne warunki dla dostaw produktów i usług 
przemysłu elektrycznego (ZVEI)“.

Gwarancja odpowiada przepisom prawnym i odnosi się do 
Kraju, w którym produkt został nabyty.  
Gwarancja obejmuje materiał i wady produkcyjne wykryte 
podczas normalnego użytkowania.

Okres gwarancji na produkty wynosi dwanaście miesięcy.

Gwarancja i odpowiedzialność nie obejmuje zranień osób, 
szkód materialnych powstałych i roszczeń wynikłych na 
skutek następujących czynności:

• Brak właściwej kontroli towarów przychodzących
• Niewłaściwe użycie produktu
• Nieprawidłowy montaż, rozruch, eksploatacja, utrzyma-
 nie lub naprawa produktu
• Obsługa produktu z wadą i niewłaściwie zainstalowane-
 go lub w przypadku nie funkcjonowania systemu bez-
 pieczeństwa i ochrony
• Ignorowanie wskazówek i wymagań instalacyjnych w
 niniejszej instrukcji
• Nieautoryzowane konstrukcyjne zmiany w produkcie
 lub akcesoriach
• Katastrofy spowodowane działaniem ciał obcych i zdar-
 zeń losowych
• Zużycie.

W przypadku roszczeń reklamacyjnych, części zamiennych i 
akcesoriów prosimy o kontakt z 

AUMüLLER AUMAtIC GmbH. 
Dane kontaktowe dostępne na naszej witrynie internetowej:

(www.aumueller-gmbh.de)

UtyLizacja
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/EU w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
oraz przespisami krajowymi zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne należy poddać recyklingowi przyjaznemu 
dla środowiska. 
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CERTYFIKAT I 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy	na	nasz¹	wył¹czn¹	odpowiedzialnośæ,	
¿e	 produkt	 opisany	 w	 „Dane	 techniczne”	 jest	
zgodny	z	nastêpuj¹cymi	dyrektywami:

• 2014/30/EU 
 Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

• 2014/35/EU 
 Dyrektywa niskonapięciowa

Oświadczamy	ponadto,	¿e	napêd	jest	niekompletn¹	
maszyn¹	 w	 rozumieniu	 Europejskiej	 Dyrektywy	
Maszynowej	(2006	/	45	/	WE).

Dokumentacja	techniczna	i	deklaracja	w	fi	rmie:

 AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11

D-86672 Thierhaupten

Ramona Meinzer               
Dyrektor Zarządzający (Prezes) 

Potwierdzenie zastosowania systemu zarządzania 
jakości¹	w	fi	rmie:

 AUMÜLLER AUMATIC GmbH 
zgodnie	z	certyfi	kacj¹	DIN EN 9001	oraz	„Dekla-
racja	 inkorporacji	 i	 deklaracja	 zgodności”	 mo¿e	 byæ	
dostêpne	przez	kod	QR	lub	bezpośrednio	na	naszej	
stronie	głównej:

(www.aumueller-gmbh.de)

UWaga:

t³UMACzENIE INstRUKCJI z JĘzYKA ANGIELsKIEGO (NIEMCY)

Ważna uwaga:
Jesteśmy	świadomi	naszej	odpowiedzialności,	wynikaj¹cej	z	produkcji	urz¹dzeń	przeznaczonych	do	ratowania	¿ycia	ludzkiego,	które	wykonuje-
my	z	najwiêksza	sumienności¹.	
Pomimo	doło¿enia	wszelkich	starań,	aby	dane	i	informacje	były	poprawne	i	aktualne	nie	mo¿emy	zagwarantowaæ,	¿e	nie	zawieraj¹	one	błêdów.	
Wszystkie	informacje	i	dane	zawarte	w	niniejszym	dokumencie	mog¹	ulec	zmianie	bez	uprzedniego	powiadomienia.	Rozpowszechnianie	i	po-
wielanie	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	usług.

Publikacja	tej	instrukcji	monta¿u	i	uruchomienia	zastêpuje	wszystkie	poprzednie	wersje.	 08
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