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

aP montaż nawierzchniowy

WxHxD szerokość x wysokość x głębokość

COM Common connection

DIN niemiecki Instytut Normalizacyjny

EN norma europejska

IN wejście

OUT wyjście

PG grupa cenowa

RAL kolor RAL

Po zakończeniu montażu i urucho-
mieniu instalator powinien przeka-
zać niniejszą instrukcje dla użytkow-
nika końcowego. Użytkownik 
końcowy powinien przechowywać 
instrukcję w bezpiecznym miejscu, 
do dalszego wykorzystania i użycia 
w razie potrzeby. 

Skróty

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA W INSTRUKCJI:
Symbole używane w instrukcji powinny być ściśle przestrzegane i mają następujące znaczenie:

Jednostki
°C stopień celsjusza

A amper

Ah amperogodzina

kg kilogram

m metr

min minuta

mm milimetr

N newton

s sekunda

Szt.. sztuk

V volt

VE opakowanie jednostkowe

Vpp napięcie międzyszczytowe

W watt

Ω / k Ω ohm / kilo ohm

Oznaczenia
AC prąd zmienny  (50Hz / 60Hz)

DC prąd stały

I natężenie prądu

L długość

NC styk zamknięty (normally close)

NO styk otwarty (normally open)

P moc elektryczna

R rezystancja

U napięcie elektryczne

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. 

Przydatna wskazówka
dla optymalnego montażu

! OStrzeżenie

! Niebezpiec- 
zeństwo

! Uwaga

! Uwaga

Uwaga

Uwaga/Ostrzeżenie
Zagrożenie porażeniem prądem elektryc- 
znym.

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

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

Dołączając napęd do skrzydła 
okiennego tworzone jest okno 
elektrycznie sterowane podle-
gające Dyrektywie 2006/42/EG. 
Urządzenie sterujące jest zapro-
jektowane do obsługi takiego 
okna. Niniejsza instrukcja przed-
stawia zagrożenia i ryzyko, jakie 
niesie za sobą okno z napędem 
elektrycznym.

Łącząc napęd elektryczny z cen-
tralą oddymiania jesteś wykona-
wcą kompletnego systemu. Wy-
konawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia oceny ryzyka 
kompletnego systemu zgodnie z 
Dyrektywą Maszynową 2006/42/
EG w przypadku, kiedy zastoso-
wanie urządzeń różni się od ich 
przeznaczenia.

Należy zwrócić uwagę, aby możli-
we zagrożenia w przypadku oki-
en uchylnych i rozwiernych, w 
których krawędzie zamykania 
znajdują się poniżej 2,5 m od 
poziomu podłogi zostały wyeli-
minowane.

Uwaga

Uwaga

! OStrzeżenie

Zakres zastosowania / zakres stosowania
Centrala jest przeznaczona do zasilania i stero-
wania napędów elektrycznych w oknach w ści-
anach pionowych oraz dachu.
Ponadto urządzenie może być wykorzystywane 
do naturalnej	wentylacji	budynku.

Zastosowanie według deklaracji zgodności
Centrala jest przeznaczona do montażu stacjo-
narnego, po podłączeniu do isntalacji elektrycz-
nej tworzy część budynku.
Zgodnie z załączoną deklaracją zgodności napęd  
w połączeniu z centralą firmy Aumüller zostaje 
dopuszczony do zastosowania w oknie bez do-
datkowej oceny ryzyka w poniższych przypad-
kach:
• Naturalna wentylacja
 	 wysokość montażu napędu min. 2,5 m od  
  poziomu podłogi lub
 	 szerokość otwarcia pomiędzy krawędzią 
  HSK i skrzydłem <200 mm, przez prędkości 
  <15 mm / s na krawędzi HSK w kierunku  
  zamknięcia.
• Zastosowanie jako NSHEV (natural smoke 
 and heat exhaust ventilators) dla wentylacji 
 bez podwójnej funkcji zgodnie z EN12101-2.

My jako producenci zdajemy sobie sprawę z 
naszych obowiązków i odpowiedzialności w 
zakresie rozwoju, produkcji oraz wprowadzan-
ia bezpiecznych napędów okiennych na rynek i 
konsekwentnie je realizujemy.
Ostatecznie jednak nie mamy bezpośredniego 
wpływu na wykorzystanie naszych napędów. 
W związku z tym zwracamy uwagę na następu-
jące kwestie:

• Konstruktor	 lub	 jego	 przedstawiciel (archi- 
 tekt, specjalista, planista) są zobowiązani 
 przez prawo do oceny zagrożenia dla ludzi, 
 pochodzącego z użytkowania, sposobu mon- 
 tażu, parametrów otwarcia jak i planowane- 
 go rodzaju instalacji już w fazie planowania i 
 podjęcie niezbędnych środków ostrożności.
• Konstruktor / producent okna z napędem 
 musi podjąć planowane środki ostrożności w 
 miejscu instalacji lub jeśli środków ostrożności 
 nie ustalono musi ustalić je na własną odpow- 
 iedzialności i zminimalizować możliwe 
 ryzyko.

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

grOUpa DOcelOwa

To urządzenie nie jest przeznac-
zone do użytku przez osoby (w 
tym dzieci) z ograniczeniami fizy-
cznymi lub umysłowymi, chyba że 

! OStrzeżenie

będą one nadzorowane przez osobę która jest 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo lub zosta-
li pouczeni przez tę osobę w zakresie obsługi. 
Dzieci powinny być pod nadzorem, aby być pe-
wnym, że nie bawią się tym urządzeniem. Czysz-
czenie i konserwacja nie mogą być wykonywane 
przez dzieci bez nadzoru.
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• prędkość zamykania na krawędzi  HSK > 15  
 mm / s, lub
• prędkość otwierania na krawędzi HSK > 50 
 mm / s, lub
• siła zamykania na krawędzi HSK jest> 150 N

Poniższy schemat może być stosowany, co obe-
jmuje również środki ochrony zgodnie z EN 
60335-2-103/2016-05.

Potrzeba oceny ryzyka w miejscu instalac-
ji w związku z możliwym do przewidzenia 
niewłaściwym użyciem.
Ocena ryzyka zgodnie z Dyrektywą 2006 / 42 
/ EG dla naturalnej wentylacji jest absolut-
nie konieczne w następujących warunkach:
• wysokość montażu napędu < 2,5 m powyże 
 poziomu podłogi i
• szerokość otwarcia na krawędzi HSK > 200  
 mm lub

W obecności dzieci /  
ludzi wymagających opieki

Informacje w nawiasach odnoszą się 
do DIN EN 60335-2-103.

Wymagana	ocena	ryzyka	zgod-
nie	z	Dyrektywą	Maszynową

Ocena ryzyka zgodnie z EN60335-2-10

Użycie napędu
NSHEV zgodnie z EN12101-2  
bez	funkcji	wentylacji

NSHEV zgodnie z EN12101-2  
z funkcją wentylacji  

(1.Z.109)

Naturalna wentylacja

Wysokość montażu napędu  
na krawędzi:  

>2,5m nad podłogą  (ZAA.20.2)

Otwieranie na krawędzi HSK:<200 mm  
i prędkość na krawędzi HSK:  

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

Bezdotykowe zabezpieczenie 
przed przytrzaśnięciem 

(20.ZAA.8.1)

Pasywana ochrona przez  
czujnik podczerwieni lub mata 

ciśnieniowa 

Dotykowe zabezpieczenie przed 
przytrzaśnięciem 

(20.ZAA.8.2)

Paski z wyłącznikiem bezpieczeńst-
wa lub system monitorowania 

silnika (wewnętrzny i zewnętrzny)

Przełącznik monostabilny: 
zatrzymuje ruch na krawędzi 

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

Tak

Tak

Nie

Nie

Trzymać ludzi z daleka  
podczas zamykania

Deklaracja Właściwości 
Użytkowych +  

oznakowanie CE

! Uwaga

Urządzenie ochronne

! Uwaga

Ocena  
ryzyka	 

niewymagana

Element działający w zasięgu bez-
pośredniego widzenia: 

a)  stacyjka lub 
b) inny przełącznik w takim  

przypadku >1,5 m  
dostępne publicznie (7.12.1)

Możliwe niebezpieczeństwo  
na krawędzi NSK <2,5m  

od poziomu podłogi

! Uwaga

Trzymać ludzi z daleka  
podczas zamykania

! Uwaga
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inStrUkcJa BezpieczeŃStwa

! OStrzeżenie

Ważne jest przestrzeganie tej in-
strukcji dla bezpieczeństwa ludzi. 
Ta instrukcja powinna zostać za-
trzymana w bezpiecznym miejs-
cu przez cały okres użytkowania 
produktu.

Niebezpieczeństwo zmiażdże-
nia i uwięzienia! 
Okno może zamknąć się auto-
matycznie!

Obszar zastosowania
Centrala powinna być używany zgodnie z jej pr-
zeznaczeniem. W przypadku innych zastosować 
należy skonsultować się z producentem lub jego 
autoryzowanym dystrybutorem.

Instalacja
Niniejsza instrukcja adresowana jest do wykwa-
lifikowanych elektryków i wykwalifikowanego 
personelu posiadającego wiedzę z zakresu in-
stalacji mechanicznych i elektrycznych.

Materiał montażowy
Wymagany materiał musi zostać zmodyfikowa-
ny w celu dopasowania do wymaganego ob-
ciążenia.

Niebezpieczne punkty
W celu uniknięcia obrażeń niebezpieczne punk-
ty znajdujące się na oknie muszą być zabezpiec-
zone do wysokości 2,5 m od poziomu podłogi za 
pomocą odpowiednich środków. 
Zabezpieczenie może zostać wykonane przez 
np. zastosowanie kontaktowych lub bezkontak-
towych czujników zbliżeniowych, które zatrzy-
mają działanie urządzenia. 
Ikona ostrzegawcza na elemencie otwieranym 
musi o tym wyraźnie informować. 

Prowadzenie przewodów i podłączenia 
elektryczne
Prowadzenie i instalacja przewodów musi zost-
ać wykonana wyłącznie przez wyspecjalizowaną 
firmę. Nigdy nie manipulować przy napędach, 
centralach, elementach wykonawczych i senso-
rach będących pod napięciem roboczym i podłąc-
zonych niezgodnie ze specyfikacją producenta.

Za zaplanowanie, obliczenia i 
dobór instalacji jest odpowiedzi-
alny wykonawca, jego pracownik 
lub upoważniony konstruktor, 
instalacja musi zostać wykonana 
zgodnie z lokalnymi, obowiązu-
jącymi przepisami.

Należy przestrzegać wszystkich istotnych inst-
rukcji dotyczących instalacji, szczególnie:
• VDE 0100  Konfiguracja układów wysokona- 
 pięciowych do 1000 V
• VDE 0815 Przewody, okablowanie
• Niemieckie wytyczne dotyczące przewodów 
 (MLAR).

Zalecamy stosowanie wyłącznie 
elementów systemu produkowa-
nych przez firmę aUmüller, po-
nieważ ich zgodność jest dokład-
nie sprawdzona w fabryce. Firma 
aUmüller nie ponosi odpowiedzi-
alności za działanie elementów 
innych producentów. Zastosowa-
nia niezgodne z niniejszą instruk-
cja wymagają wyrażenia pisem-
nej zgodny firmy aUmüller.

Uwaga

Uwaga

Uwaga

Zintegrowany wyłącznik przeciążeniowy zatrzy-
ma napęd podczas zamykania i otwierania, gdy 
napęd zostanie przeciążony.
Siła ściskająca może spowodować zmi-
ażdżenie palców w przypadku nie zachowa-
nia ostrożności.

Wykorzystywanie elementów, 
które nie zostały zaakceptowane 
przez firmę aUmüller jest niedo-
puszczalne, nawet jeśli funkc-
jonują prawidłowo i posiadają 
wymagane dopuszczenia (np. 
dopuszczenia zgodnie z lokalny-
mi wymaganiami budowlanymi).
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Linia energetyczna na budowie musi 
być zabezpieczona osobno. Po otwar-
ciu obudowy wszystkie elementy na-
pięciowe musza zostać zabezpieczone. 

System musi być niezależny od zasilania i posi-
adać swoje niezależne zasilanie.

Typy przewodów, długość przewodów oraz ich 
przekrój powinien zostać dobrany zgodnie z 
danymi technicznymi producenta. Jeśli potrzeb-
ne, typy przewodów powinny zostać skonsul-
towane z lokalnymi właściwymi organami oraz 
dostawcami energii. Linie niskiego napięcia  
(24 V DC) powinny być prowadzone osobno z 
liniami wysokiego napięcia. Przewody gięt-
kie nie powinny być montowane podtynkowo. 
Wolno zawieszone przewody powinny zostać 
wyposażone w obciążniki.

Pierwsze uruchomienie, eksploatacja i 
konserwacja
Po instalacji oraz po każdej zmianie należy wy-
konać sprawdzenie działania systemu poprzez 
próbne uruchomienie. Po instalacji systemu 
użytkownik musi zostać przeszkolony z podsta-
wowych funkcji działania systemu. Jeśli jest to 
konieczne użytkownik powinien zostać poinfor-
mowanych o mogących wystąpić zagrożeniach / 
ryzyku.  Użytkownik końcowy powinien zostać 
przeszkolony z zakresu użytkowania napędów 
i jeśli to konieczne z instrukcji bezpieczeństwa.  
Użytkownik końcowy powinien zostać przeszkl-
ony szczególnie, że nie należy powiększać ob-
ciążenia napędu z wyjątkiem sił występujących 
podczas otwieranie i zamykania skrzydła w przy-
padku napędów wrzecionowych, łańcuchowych 
lub ramieniowych.

Należy sprawdzić punkty montaż, czy przewody 
nie są narażone na uszkodzenie. Dostęp do pus-
zek przyłączeniowych musi być zapewniony dla 
ekip serwisowych. 

Przewody muszą zostać ułożone w 
taki sposób, aby podczas pracy nie 
były skręcone lub zgięte.  Zalecane 
jest wykonanie pomiaru rezystancji 
izolacji i udokumentowanie pomiaru.

Uwaga Znaki ostrzegawcze!

Podczas prawidłowego montażu napędów na 
oknie oraz podłączenia do zewnętrznej jednost-
ki sterującej mechaniczne oraz elektryczne wy-
dajności urządzeń powinny być przestrzegane.

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

Używając przycisku wentylacji 
w celu otwarcia skrzydła pow-
inniśmy widzieć okno. Jednoc-
ześnie przycisk wentylacji pow-
inien być zmontowany z daleka 
od elementów wykonawczych 
takich jak napęd czy skrzydło. 
Jeśli przycisk wentylacji nie jest 
zabezpieczony kluczykiem musi 
być zmontowany na minimalnej 
wysokości 1,5 m i powinien być 
niedostępny dla osób postron-
nych!
Dzieci nie powinny mieć dostę-
pu do urządzeń. Urządzenia do 
zdalnego sterowania należy trzy-
mać z dala od dzieci.

! Uwaga

! Uwaga

! Uwaga

Przed przystąpieniem do pracy z 
systemem należy go całkowicie 
odłączyć od zasilania głównego 
oraz awaryjnego (akumulatory) 
i zabezpieczyć przed niekontro-
lowaną aktywacją. Miejsce pracy 
należy zabezpieczyć, aby unie-
możliwić dostęp osobom nieupo-
ważnionym. Należy upewnić się, 
że nieupoważnione osoby nie 
mają dostępu do centrali. 

! OStrzeżenie

! OStrzeżenie

Sprawdzić wszystkie funkcje sys-
temu przed uruchomieniem.

Instrukcje montaż komponentów systemu od-
dymiania są częścią dokumentacji kompletnego 
systemu i muszą być przechowywane dla auto-
ryzowanego, wykwalifikowanego personelu 
przez cały okres użytkowania systemu.

Należy koniecznie przestrzegać 
informacji zawartych w instruk-
cji instalacji i obsługi napędów 
okiennych.
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Części zamienne
Elementy systemu powinny być wymieniane tyl-
ko na elementy tego samego producenta. W 
przypadku zastosowania elementów od innych 
producentów centrala nie jest objęta gwarancją. 
Tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne od 
producenta muszą być stosowane.

Warunki otoczenia
Produkt nie może być narażony na uderzenia, 
spadanie, wibracje, wilgoć, agresywne opary lub 
inne szkodliwe czynniki. Chyba, że producent 
deklaruje działanie w jednym z tych warunków.

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

•  Transport / magazynowanie:
 Temperatura magazynowania:  0°C … +30°C
 Wilgotność względna:    < 60%

Zasady bezpieczeństwa
Przy pracy na budynku, w budynku lub jego 
części należy przestrzegać instrukcji zapobiega-
nie wypadkom. Przepisy BHP muszą być stoso-
wane i przestrzegane.

Deklaracja zgodności
Centrala oddymiania jest produkowana i kont-
rolowana zgodnie z europejskimi wytycznymi.  
Deklaracja zgodności jest częścią niniejszej ins-
trukcji. 

W przypadku, gdy zastosowanie centrali oddy-
miania lub podłączonego napędu różni się od 
jego przeznaczenia należy przeprowadzić ocenę 
ryzyka oraz powinno zostać wystawione oświ-
adczenie o zgodności z Dyrektywą Maszynową 
2006 / 42 / EG jako oznaczenie CE.

wytyczne i nOrmy
Najnowszy stan praw, przepisy krajowe, regu-
lacje, przepisy i normy muszą być bezwzględnie 
przestrzegane podczas wykonywania instalacji i 
połączeń elektrycznych.

Na przykład:

Kodeks budownictwa państwowego ze specjal-
nymi przepisami budowlanymi jak np.:
-  wytyczne do budynków przemysłowych
-  regulaminy miejsc itp.
MLAR - Przykładowe wytyczne dotyczące przewo- 
     dów Oznaczenie niemieckie
TAB    (warunki połączenia technicznego) firm  
     serwisowych
Niemieckie regulacje ubezpieczeniowe, takie jak:
- ASR A1.6  i 1.7 (zamiennik dla BGR 232)
Dodatkowe normy i standardy, takie jak:
EN 60335-2-103 Elektryczny sprzęt do użytku domo-
wego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania 
-- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące 
napędów bram, drzwi i okien
EN 60730-1 Automatyczne regulatory elektryczne 
do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wy-
magania ogólne
DIN 4102-12 Funkcjonalna integralność przewodów 
elektrycznych
VDE 0100  Instalacje wysokonapięciowe do 1000V
VDE 0298  Zastosowanie przewodów
VDE 0815  Prowadzenie przewodów  
     (do telekomunikacji i danych)
VDE 0833  Systemy alarmowe
Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, w 
szczególności:
- VBG 1 „Główne zasady” i
- VBG 4 „Systemy elektryczne i wyposażenie”.

Do wprowadzania na rynek, instalacji i obsługi 
poza granicami Niemiec odpowiednie przepisy, 
rozporządzenia, normy i przepisy bezpieczeńst-
wa.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłową 
instalację oraz dostarczenie deklaracji zgodności 
zgodnie z europejskimi wytycznymi.
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Schemat płyty głównej: LZ 1 - 2,5 A - (KNX)
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2,5 A

LZ 1 - 2,5 A - Centrala Przewietrzania 24 V DC
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Maksymalne obciążenie 
prądowe: 2,5 A

Podłączenie przycisku przewietrzania,  
czujników pogodowych i temperatury  
lub systemu BMS.

Osobne zabez-
pieczenie!
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(dotyczy tylko najniższego priorytetu)

Kierunek działania napędów musi być 
zgodny z kolorem diody.
W innym przypadku zamienić przewodu 
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Podłączać tylko, gdy odłączone jest główne 
zasilanie! 
Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed możli-
wością podłączenia!

Tylko napędy zasilane napięciem 24 V DC  
mogą zostać podłączone.

BK   = czarny

BN   = brązowy

BU   = niebieski

GN  = zielony

RD   = czerwony

WH = biały

Schemat płyty główneJ:  LZ 1 - 2,5 A - (knX)  
                          centrala przewietrzania 24 V Dc
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LZ 1 - Centrala Przewietrzania 24 V DC

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. 

03

MagaZYnOwanie, DeMOntaŻ i UtYLiZaCJa /  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ / gwaRanCJa

Centrala oddymiania może być przechowywana tylko w 
miejscach chronionych przed wilgocią, ciężkimi zanieczys-
zczeniami i wahaniem temperatury (nie więcej niż 30 oC) 
Nie powinna być wyciągana z opakowania do czasu in-
stalacji. Odłączone baterie przechowywać osobno do czasu 
instalacji.

W przypadku, kiedy centrala oddymiania jest demonto-
wana i usuwana z obiektu należy przestrzegać przepisów 
dotyczących niszczenia, recyklingu i utylizacji. Centrala za-
wiera elementy plastikowe, metalowe oraz akumulatory. 
Akumulatory zawierają wysokotoksyczne zanieczyszcze-
nia i należy je utylizować tylko w przeznaczonych do tego 
punktach zbiórki zalecanych przez ustawodawcę.

Przed przystąpieniem do demontażu centrali 
oddymiania należy ja całkowicie odłączyć od 
zasilania!

Zasadniczo obowiązują nasze: 

„Ogólne warunki dla dostaw produktów i usług przemysłu elekt-
rycznego (ZVEI)“.
„Warunki stosowania oprogramowania”

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:

• 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 inter- 
netowej:

(www.aumueller-gmbh.de)

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.

GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTADemOntaŻ i UtylizacJa
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04

CERTYFIKAT I  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzi-

alność, że produkt opisany w „Dane technicz-

ne” jest zgodny z następującymi dyrektywami:

• 2014/30/EU 
 Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

• 2014/35/EU 
 Dyrektywa niskonapięciowa

Oświadczamy ponadto, że napęd jest niekom-

pletną maszyną w rozumieniu Europejskiej 

Dyrektywy Maszynowej (2006 / 45 / WE).

Dokumentacja techniczna i deklaracja w 

firmie:

 AumüLLer AumAtic GmbH
Gemeindewald 11 

D-86672 Thierhaupten

Ramona Meinzer               
Dyrektor Zarządzający (Prezes) 

Potwierdzenie zastosowania systemu zarząd-

zania jakością w firmie:
 AumüLLer AumAtic GmbH 

zgodnie z certyfikacją DIN EN 9001 oraz 

„Deklaracja inkorporacji i deklaracja zgodności” 

może być dostępne przez kod QR lub bez-

pośrednio na naszej stronie głównej:
(www.aumueller-gmbh.de)

uwAgA:

tłUmaczenie inStrUkcJi z Języka angielSkiegO (niemcy)

Ważna uwaga:
Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, wynikającej z produkcji urządzeń przeznaczonych do ratowania życia ludzkiego, które wykonu-
jemy z największa sumiennością. 
Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane i informacje były poprawne i aktualne nie możemy zagwarantować, że nie zawierają one błędów. 
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Rozpowszechnianie i pow-
ielanie tego dokumentu, jak również wykorzystanie i ujawnienie jego treści nie jest dozwolone, chyba że wyraźnie zatwierdzone. 
Niestosowanie się do niniejszych zasad spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności. 
Wszelkie prawa zastrzeżone, w przypadku patentu lub wzoru użytkowego zarejestrowanego.  
Zasadniczo Ogólne Warunki aUmüller aUtOmatic GmbH zastosowane do wszystkich ofert, dostaw i usług.

Publikacja tej instrukcji montażu i uruchomienia zastępuje wszystkie poprzednie wersje. 

CeRtYFiKat i DeKLaRaCJa ZGODNOŚCI
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