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1. Všeobecné informace

Před uvedením zdvižně-posuvného systému DRIVE axxent HSA smart do provozu si pozorně přečtě-
te tento návod na montáž a ovládání.

1.1 Určení této dokumentace

• Tato dokumentace je určena odborným firmám a koncovým uživatelům.

• Všechny zde popsané pokyny k montáži, uvedení do provozu, provádění údržby a oprav smí provádět výhradně 
kvalifikovaní elektrikáři, kteří jsou pro montáž, uvádění do provozu i pro údržbu a opravy motorických pohonů proškoleni 
a vycvičeni.

• Všechny zde popsané pokyny k ovládání a péči jsou určeny koncovým uživatelům.

• Po provedení montáže je montážní firma povinna předat návod na montáž a ovládání koncovému uživateli a provést 
zaškolení uživatele/vlastníka budovy.

1.2 Způsob používání

• Systém DRIVE axxent HSA smart elektromotoricky otvírá a zavírá okna, příp. dveře se zdvižně-posuvným kováním (např. 
PORTAL HS).

• Systém DRIVE axxent HSA smart není standardně vhodný k použití v bazénech a/nebo ve vlhkých prostorách. Speciální 
provedení jsou možná a přípustná pouze na vyžádání a po provedení zkoušek firmou SIEGENIA.

• Provozujte DRIVE axxent HSA smart pouze s díly kování a originálním příslušenstvím od firmy SIEGENIA.

• Posuvný pohon SA musí být za účelem provádění údržby a servisních prací stále přístupný a demontovatelný (např. 
záclonové tyče, světla, obložení stropu, roletové skříně apod. nesmí bránit demontáži).

• Je nutné dodržovat pokyny norem ASR A 1.6, VFF - směrnici KB.01 a normu EN 12453 pro motoricky ovládaná okna,
dveře a vrata!

• Při použití v komerční oblasti je navíc nutné zohlednit bezpečnostní předpisy a předpisy pro úrazové pojištění.

• Po provedení montáže výrobku DRIVE axxent HSA smart se při prvním uvedení do provozu musí provést referenční jízda 
a zaměřovací a zaučovací jízda. 

1.3 Použití v rozporu s určením

• Zdvižně-posuvné elementy vybavené zdvižně-posuvným systémem DRIVE axxent HSA smart se nesmí používat jako 
únikové dveře v případě požáru!

• Veškerá použití a způsoby použití, která neodpovídají použití podle určení, a veškeré úpravy nebo změny výrobku a 
všech dílů a součástí náležejících k výrobku, která nejsou firmou SIEGENIA výslovně povolena, jsou výslovně zakázána. 
Při nedodržení tohoto ustanovení nepřebírá firma SIEGENIA žádnou odpovědnost za škody na zdraví osob nebo věcné 
škody.

1.4 Rozměrové údaje

• Všechny rozměry v této dokumentaci jsou uvedeny v mm.
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2. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění a ohrožení života. Elektromotoricky poháněná zařízení mohou přiskřípnout a 
pohmoždit ruce a nohy.

• Ve střižné a uzavírací oblasti zařízení se nesmí nacházet žádné části těla ani předměty.

• Zejména při spouštění posuvně-zdvižných elementů dbejte na to, aby se pod zdvižně-posuvným křídlem nenacházely 
žádné části těla ani předměty.

• Nenechávejte děti u zdvižně-posuvného elementu bez dozoru.

Nebezpečí poranění a ohrožení života zásahem elektrickým proudem nebo požárem. 
Elektromotoricky poháněná zařízení mohou z důvodu přehřátí způsobit požár.

• Zapojujte Euro zástrčku sériového připojovacího kabelu pouze do vhodné zásuvky sítě střídavého proudu 230 V.

• Nutné práce na síti střídavého proudu 230 V smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

• Respektujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100).

• Při provádění veškerých prací na síti elektrického napětí nebo na místní instalační síti přísně dodržujte příslušné předpisy 
dané země.

• Při pokládání síťového kabelu je nutné bezpečnostní odpojení všech pólů, protože napájecí zdroj nemá vlastní jistič.

• Přívodní síťová vedení ke zdvižně-posuvnému systému DRIVE axxent HSA smart instalovaná pod omítkou se musí 
zasvorkovat v odbočných krabicích. Tyto odbočné krabice musí být volně přístupné za účelem údržby.

• Při čištění zdvižně-posuvného křídla a pohonů vždy dbejte na to, aby se do vnitřní části zařízení zdvižně-posuvného 
systému DRIVE axxent HSA smart nedostala žádná tekutina a tím nedošlo k poškození elektroniky.

• V případě poruchy nechte zařízení zkontrolovat pouze odborníkem.

Nebezpečí zranění padajícími předměty.

• Nestavte, resp. nepokládejte na DRIVE axxent HSA smart žádné předměty.

Nebezpečí zásahů cizích osob do přístrojů SIEGENIA WLAN! Abyste svůj systém ochránili před 
zásahy cizích osob, respektujte následující upozornění:

• Každý přístroj SIEGENIA WLAN je chráněn dvěma hesly (uživatel a administrátor). Tato hesla byste po prvním nastavení 
měli bezpodmínečně změnit a v žádném případě je nenechat ve stejném stavu jako při dodání.

• Pokud jsou přístroje SIEGENIA WLAN zapojeny do vaší domácí sítě WLAN, musí být provozovány zakódované.

• Zvolte si bezpečná hesla, která obsahují malá a velká písmena, čísla a speciální znaky.
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3. Funkce přístroje

3.1 Všeobecný popis produktu

• DRIVE axxent HSA smart je motorický zdvižně-posuvný systém pro automatické uzamykání a odemykání a pojezd 
zdvižně-posuvných křídel (zdvižně-posuvné elementy schéma A a C).

• Systém DRIVE axxent HSA smart lze ovládat tabletem nebo chytrým telefonem a pomocí aplikace SI Comfort nabízí 
doplňkové funkce přístroje. Dodržujte přiložený návod pro rychlé spuštění (H47.MOTS005CZ).

• Posuvný pohon SA je vybaven elektronickým bezpečnostním zastavením (viz „3.3 Upozornění k bezpečnostnímu 
zastavení a ochraně proti přiskřípnutí“ na straně 6).

• Aby se dále zvýšila bezpečnost v oblasti průchodu, nabízí posuvný pohon SA se základní ovládací deskou možnost 
integrace světelné závory. Pokud se do jízdní dráhy zdvižně-posuvného křídla dostane překážka, zdvižně-posuvné křídlo 
se okamžitě zastaví.

• V případě výpadku proudu lze systém DRIVE axxent HSA smart ovládat ručně pomocí klíče pro nouzové ovládání.

• Zdvižně-posuvným křídlem se může pojíždět do libovolně naprogramované mezipolohy (omezená šířka otevření).

• Zdvižně-posuvné křídlo může jet do zabezpečené polohy spárového větrání (pouze PORTAL HS).

3.2 Ovládání

Systém DRIVE axxent HSA smart nabízí následující možnosti ovládání:

Funkce Konečná poloha 
zdvižně-posuvného křídla

Tlačítko na 
zdvižném 
pohonu

Aplikace SI 
Comfort

Infračervené 
dálkové 
ovládání 
(volitelné 
příslušenství)

Tlačítko 
montované na 
stavbě

Referenční jízda zavřeno a zamknuto — — —

Zaměřovací a 
zaučovací jízda

zavřeno a zamknuto — — —

Otevření odemknuto a otevřeno

Zavření zavřeno —

Zamykání zavřeno a zamknuto

Mezipoloha libovolně volitelná, 
omezená šířka otevření

—

Spárové větrání

poloha spárového větrání 
(uzamknuto v uzavíracím 
čepu/uzavíracím dílu)

— —

Spárové větrání 10 
min

—

Spárové větrání 
s časovačem 
(0–60 min)

— — —

Otevření až do 
koncové polohy

odemknuto a zcela 
otevřeno (až na doraz)

— —
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3.3 Upozornění k bezpečnostnímu zastavení a ochraně proti přiskřípnutí

Všeobecná upozornění k bezpečnostnímu zastavení

Jakmile je cesta posuvu zdvižně-posuvného křídla blokována (např. držením nebo překážkou), aktivované zdvižně-posuvné 
křídlo se zastaví, odjede cca 4 s do protisměru a pak zcela zastaví (viz obr. dole).

Pro zvýšení bezpečnosti v oblasti střižných hran mezi zdvižně-posuvným křídlem a zdvižně-posuvným rámem jezdí zd-
vižně-posuvné křídlo v elektromotorickém normálním provozu jen do definované polohy otevření. 

Zdvižně-posuvné křídlo jede ... ... narazí na překážku a zastaví... ... jede pak cca 4 s do protisměru a 
zastaví

Bezpečnostní zastavení při vybavení světelnou závorou

V případě požadavků na dodatečnou bezpečnost se musí objednat volitelná základní ovládací deska. Dodává se s přípra-
vou pro vybavení světelnou závorou. Pro zabránění zranění a poškození je bezpečnostní vypnutí vybaveno okamžitým 
zastavením zdvižně-posuvného křídla. Při vybavení světelnou závorou se zdvižně-posuvné křídlo otevírá zcela až na doraz.

Zdvižně-posuvné křídlo jede ... ... v bezpečnostní oblasti se pohybuje nějaký 
předmět...

 
zdvižně-posuvné křídlo se zastaví

3.4 Kontrolka LED

LED je umístěna na spodním okraji posuvného pohonu SA. Sledujte prosím světelné indikace kontrolky LED. Následující 
tabulka ukazuje různé indikace a jejich význam:

Funkce a význam LED

Test systému bliká žlutě nebo střídavě červeně/zeleně

Zaučení bliká červeně

Pojezd ve směru do polohy „Otevírání“ trvale zelená

Pojezd ve směru do polohy „Zavírání/zamykání“ trvale červená

Spárové větrání 10 min (je spuštěn časovač) bliká zeleně

Spárové větrání (bez časovače) vypnutá

Mezipoloha (omezená šířka otevření) vypnutá

Uzamknuto vypnutá

Po výpadku proudu bliká červeně
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4. Rozsah použití

Schéma A Schéma C

Vnitřní šířka rámu (RIB), velikost 1 2144 mm – 2794 mm 4284 mm – 5584 mm1

Vnitřní šířka rámu (RIB), velikost 2 2795 mm – 4099 mm 5585 mm – 8194 mm1

Vnitřní šířka rámu (RIB), velikost 3 4100 mm – 6666 mm 8195 mm – 13328 mm1

Výška křídla2 (standardní u PORTAL HS) 1175 mm – 2675 mm 1175 mm – 2675 mm

Hmotnost křídla PORTAL HS 200 max. 200 kg max. 200 kg

Hmotnost křídla PORTAL HS 300 max. 300 kg max. 300 kg

Hmotnost křídla PORTAL HS 400 max. 400 kg max. 400 kg

Max. přípustná hmotnost křídla pro 
DRIVE axxent HSA smart

max. 400 kg max. 400 kg

Rozměr dornu (převodovka) PORTAL HS 200 27,5 mm 27,5 mm

Rozměr dornu (převodovka) PORTAL HS 300 37,5 mm 37,5 mm
1) pro každý posuvný pohon = RIB/2
2) při odlišné výšce křídla (na vyžádání) nezapomeňte na speciální délku kabelu!

Rozměrový nákres – schéma A

= =
RIB (měřeno s krytem1)

Posuvný pohon SA

odlišná délka krytu (na přání)

1 1

Rozměrový nákres – schéma C

Rozměr 1=vnitřní okraj rámu
až po střed mezi křídly

Posuvný pohon SA

odlišná délka krytu (na přání)

Posuvný pohon SA

Rozměr 2=vnitřní okraj rámu
až po střed mezi křídly

RIB (měřeno s krytem1)

výstup 
kabelu 
(volitelně)

výstup 
kabelu 
(volitelně)

1 1
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5. Rozsah dodávky

Počet 
kusů

Velikost každého posuvného pohonu 
DRIVE axxent HSA smart

Rozsah použití v 
mm

Barva

1 Schéma A, velikost 1 (vždy jeden posuvný pohon levý nebo pravý) 2144 – 2794

bílá RAL 9003
stříbrná RAL 9006

1 Schéma A, velikost 2 (vždy jeden posuvný pohon levý nebo pravý) 2795 – 4099

1 Schéma A, velikost 3 (vždy jeden posuvný pohon levý nebo pravý) 4100 – 6666

1 Schéma C, velikost 1 (vždy jeden posuvný pohon levý a jeden pravý) 4284 – 5584

1 Schéma C, velikost 2 (vždy jeden posuvný pohon levý a jeden pravý) 5585 – 8194

1 Schéma C, velikost 3 (vždy jeden posuvný pohon levý a jeden pravý) 8195 – 13328

Poz.
Počet kusů 

schéma Obsah kartonu s posuvným pohonem SA Provedení
A C

1a 1 – Schéma A – posuvný pohon SA
vč. síťového zdroje 24 V

1b – 2 Schéma C – posuvný pohon SA

2 1 2 Unašeč pro posuvný pohon SA

3 1 2 Spodek unašeče pro zdvižně-posuvné křídlo nahoře

4 1 2
Podložka (podle systému profilů tloušťka 2,5 / 5 / 8 / 
10 mm)

pro unašeč na zdvižně-posuvném křídle 
nahoře

5 1 2 Krytka M pro unašeč

6
1 1 Krycí profil SA (do celkové délky 7000 mm)

pro posuvný pohon SA
– 2

Krycí profil SA se spojkou profilů 
(od celkové délky 7000 mm)

7 1 1 Krytka SA levá pro krycí profil SA

8 1 1 Krytka SA pravá pro krycí profil SA

9 1 2 Kabel pro křídlo (plochý kabel, 6žilový) pro posuvný pohon SA

10 12 24 Držák kabelů k přichycení a našroubování

11 1 1 Připojovací síťový kabel s Euro zástrčkou na posuvném pohonu SA, délka kabelu 5 m

12 1 1 Základní ovládací deska (volitelně) pro připojení světelné závory*

13 1 1 Návod na ovládání a návod na montáž

*např. pokud výsledek analýzy rizik vyžaduje použití světelné závory

Poz. Kus Obsah kartonu s motorickou převodovkou Provedení

14a 1 2 Motorická převodovka axxent RGB
velikost 220, výška křídla 1786 – 2285

velikost 260, výška křídla 2286 – 2685

14b 1 2 Motorická převodovka axxent SHG
velikost 220, výška křídla 1786 – 2285

velikost 260, výška křídla 2286 – 2685

Poz. Kus Obsah kartonu se zdvižným pohonem HA Provedení

15 1 2 Jednotlačítkové ovládání axxent HSA

16 2 4 Magnetický šroub pro zdvižný pohon HA

17 1 2 Doraz HS-H pro zdvižný pohon HA

18 1 1 Klíč pro nouzové ovládání
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5.2 Přehled konstrukčních součástí a příslušenství

DRIVE

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

MONTAGEANLEITUNG

DRIVE axxent HSA smart

1a

2

10

1b 2

34 5 67 8

6*

11

11

12

12

14a

15 16

17

18

13

9

14b
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6. Analýza rizik a nebezpečí ze strany stavby

Aby bylo možné odhadnout potenciál rizik, která mohou vycházet z motoricky ovládaných oken, a přijmout v tomto ohledu 
ochranná opatření, musí se již ve fázi plánování vypracovat posouzení rizik. Analýza rizik podává potřebné informace o 
odhadu rizika, s jehož pomocí se pak může rozhodovat o bezpečnosti okenních elementů. U systému 
DRIVE axxent HSA smart vznikají na zdvižně-posuvném elementu místa, kde hrozí přiskřípnutí a usmyknutí. V závislosti na 
individuální situaci objektu a použití (např. u osob vyžadujících ochranu, komerčních objektů) musí být ve fázi plánování 
provedena analýza rizik a nebezpečí podle věstníku VFF KB.01 a aktuální směrnice o strojních zařízeních za účelem 
vybavení bezpečnostním zařízením a přípravou montážní situace.

6.1 Analýza rizik a nebezpečí

• zohledňuje ve fázi plánování potřebná ochranná opatření

• se musí provést nejpozději před uvedením do provozu

• uvádí, jak se u okenního systému s přihlédnutím ke konkrétní montážní situaci a okruhu uživatelů vyloučí, resp. zredukují 
možná rizika

• poukazuje na možná zbytková rizika

Přitom je nutné prověřit následující body:

• Veřejný nebo neveřejný prostor (soukromý nebo komerční objekt)

• Místo montáže

• Okruh uživatelů (oprávněné osoby, osoby vyžadující ochranu nebo zaškolené osoby)

• Speciální stavební skutečnosti

• Druh kontroly přístupu

• Požadavky na dodatečnou bezpečnost lze zajistit pomocí světelné závory

6.2 Pokyny k montáži a instalaci

• Používejte ohebná přívodní vedení (popř. montujte duté trubky)

• Při instalaci kabelů je nutné zabránit poškození stlačením, ohybem a tahem

• Vedení k systému DRIVE axxent HSA smart instalované pod omítkou se musí zasvorkovat v odbočných krabicích (krabice 
musí být za účelem údržby volně přístupné)

• Systém DRIVE axxent HSA smart se musí chránit před stavebními nečistotami a vlhkostí

• Je nutné zajistit dostatečné upevnění dílů kování

• Připojení k síti proveďte až po mechnické funkční kontrole

• Je nutné dodržovat příslušné pokyny pro zpracování od výrobce profilů

• Za účelem zabránění poškození zdraví osob je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu a 
uchovávat je dobře přístupné

6.3 Spolupráce řemesel a rozhraní

V rámci projekčních prací se musí provést přesné a podrobné sladění různých řemesel. V případě připojování součástí 
SIEGENIA k zařízením jiných výrobců nebo v případě kombinace výrobků SIEGENIA s díly jiných výrobců (např. pohony a 
ovládání) musí autorizovaný odborný personál předem prověřit technickou kompatibilitu. Pro porovnání dat je nutné včas 
předat technické listy a aktuální návody na montáž a ovládání všem řemeslníkům, kteří se na projektu podílejí.
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7. Montáž

7.1 Podmínky montáže

Všeobecné pokyny k montáži

• Následující popis montáže představuje doporučení firmySIEGENIA a popisuje nejdůležitější kroky montáže. Přesný 
průběh montáže závisí mj. na použitém HS - elementu, výrobním procesu a zařízeních výrobce oken.

• Speciální kroky montáže pro montáž systému DRIVE axxent HSA smart najdete na našem portálu ke stažení: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

Potřebné nářadí (není součástí dodávky)

• Vrtačka

• Vrtáky do dřeva nebo kovu, Ø 3 mm, Ø 7 mm, Ø 10 mm, Ø 15 mm a Ø 20 mm

• Křížový šroubovák (velikost 2)

• 1 šroubovací bit, délka 90 mm 

• 2 upínací svěrky

• Skládací metr

• Vrchní frézka (u dřevěných elementů)

• 2 až 4 montážní stojany

• Doporučení: Pro jednoduché a přesné umístění, resp. upevnění unašeče na zdvižně-posuvném křídle doporučuje firma 
SIEGENIA použít vrtací šablonu pro unašeč (viz příslušenství, strana 48).

Potřebný materiál (není součástí dodávky)

Šrouby
Počet kusů (podle RIB)*

Schéma pro konstrukční díl
pro dřevěné a plastové elementy pro hliníkové elementy A C

Šroub pro výrobu oken
St 4,1 x 38 mm

Šroub flow-drill
M4 x 18 mm

10–25 20–50 Posuvný pohon SA*

2 4 Unašeč

6 12 Držák kabelů
 
Upozornění: Všechny otvory pro šrouby předvrtejte vrtákem Ø 3 mm. Upevňovací šrouby u plastových elementů musí 
být dostatečně dlouhé, aby pronikly dost hluboko do výztuhy a zaručovaly tak dostatečné upevnění. Materiál pro 
podložení posuvného pohonu SA (např. desky z PVC) u určitých HS - profilových systémů se musí zajistit při montáži.

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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Nebezpečí mechanického poškození, pokud se systém DRIVE axxent HSA smart 
uvádí do provozu nenamontovaný.

› Nejprve systém DRIVE axxent HSA smart namontujte, až poté jej uvádějte do provozu!

Požadavky na HS-element

• HS-element nesmí být deformovaný.

• HS-element musí být zabudován svisle do ostění.

• Prahová lišta musí být – zejména u širokých, resp. těžkých HS-elementů (např. 400 kg) – odborně a dostatečně 
podložená.

• Posuvná síla nesmí být > 60 N.

• Za účelem zabránění nebezpečí přiskřípnutí spojovacího kabelu v drážce křídla musí být uzavírací čep, resp. uzavírací 
díl pro spárové větrání (viz též aktuální návody na montáž) namontován vždy na straně uzavírání dole.

• Zdvižně-posuvné křídlo se musí stejnoměrně uzavírat do uzavíracích čepů, resp. uzavíracích dílů.

• Před montáží se musí zkontrolovat odborné uložení kabelu ve zdvižně-posuvném křídle. Zdvižně-posuvné křídlo musí být 
připraveno pro optimální vedení kabelu v kovací drážce.

• U schéma A musí být skryté vedení síťového kabelu stanoveno předem vždy na straně uzavírání na horní vodorovné části 
HS-rámu.

• U schématu C může být skryté vedení síťového kabelu stanoveno volitelně vlevo nebo vpravo na vnější straně HS-rámu.

• U schématu C musí být druhé křídlo vybaveno „uzavíracím dílem G“.

Požadavky na kování

• Podrobné údaje pro kování ohledně rozsahu použití a hmotností křídel najdete v příslušných platných návodech na 
montáž (např. návod na montáž PORTAL HS 200, PORTAL HS 300 nebo PORTAL HS 400).

• Kování musí být lehce ovladatelné (neomezená funkčnost), maximální kroutící moment na klice nesmí překročit 25 Nm.

Požadavky na pohon

Nebezpečí mechanického poškození, pokud se systém DRIVE axxent HSA smart 
uvádí do provozu se zdvižně-posuvnými elementy s těžkým chodem.

› Systém DRIVE axxent HSA smart uvádějte do provozu pouze v případě, že je zaručena lehkost ovládání zdvižně-
posuvného elementu!

• Systém DRIVE axxent HSA smart není zkoušen jako uzavírací jednotka podle normy ENV 1627-1630.
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7.2 Pokyny k instalaci síťových kabelů

Důležité pokyny pro bezpečnost a montáž

Vedení síťového kabelu závisí na příslušné situaci v objektu. Existují dvě varianty montáže:

Varianta montáže 1 – viditelná instalace síťového kabelu

Systém DRIVE axxent HSA smart se sériově dodává se síťovým kabelem. Výstup kabelu se u schéma A nachází vždy na 
straně uzavírání, nahoře na posuvném pohonu SA (obr. 1), u schéma C se může nacházet volitelně vlevo nebo vpravo na 
vnější straně posuvného pohonu SA. Pro výstup kabelu se na krytce SA krycího profilu SA musí provést výřez (viz obr. 2). 
V blízkosti výstupu kabelu se musí nacházet vhodná síťová zásuvka. Doporučuje se instalace síťového kabelu ve vhodném 
instalačním kanálu.

1

2
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Varianta montáže 2 – skrytá instalace síťového kabelu

Instalaci síťového kabelu k posuvnému pohonu SA na stavbě pod omítkou a připojení posuvného pohonu SA (u schématu A 
do síťového zdroje, u schématu C do 5pólové zástrčky) musí provést kvalifikovaný elektrikář. Při instalaci síťového kabelu pro 
ještě nezamontované HS - elementy (např. novostavba a renovace) bude na stavbě nainstalován ohebný kabel (5 x 
1,5 mm2, vč. připojení) pro tlačítka (nejsou součástí dodávky) a veden skrytě skrz horní část HS - rámu (obr. 3).

3

Za tímto účelem se musí vyvrtat otvory pro vstup a výstup kabelu (vždy cca Ø 10 mm) – vzdálenost středu vrtání od vnitřní 
hrany rámu činí 7 mm (obr. 4). Při montáži skrytého síťového kabelu je nutné bezpečnostní odpojení všech pólů. Odizo-
lovaný konec síťového kabelu se musí nacházet uvnitř skříně síťového zdroje (schéma A), resp. 5pólové zástrčky (schéma C). 
Připojení k posuvnému pohonu se provede podle schéma zapojení. V montážním držáku posuvného pohonu SA je pro 
schéma A k dispozici dostatečné vybrání pro vývod kabelu z HS - rámu (obr. 5). Na montážním držáku pro schéma C není 
k dispozici žádný otvor pro výstup kabelu (obr. 6). Skrytá instalace síťového kabelu se provádí na straně uzavírání přes horní 
hranu rámu k posuvnému pohonu SA.

5 6

4

Y

7 mm

Vnitřní 
hrana rámu

Spodní hrana HS-rámu (bez krytu)

Rozměr Y = 15 mm u dřevěných a plastových elementů
Rozměr Y = na střed komory u hliníkových prvků

Vývod síťového kabelu Ø 10 mm
(vyvrtat a odhrotovat)

Vybrání v
montážním držáku

Vstup
síťového kabelu
Ø 10 mm

Vývod síťového kabelu Ø 10 mm
(vyvrtat a odhrotovat)

Vstup
síťového kabelu
Ø 10 mm

Schéma A Schéma C
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7.3 Vrtání otvorů a frézování na zdvižně-posuvném křídle

7.3.1 Umístění a nastavení vrtací šablony pro unašeč (příslušenství)

Přiložte vrtací šablonu na horní vodorovné straně na zdvižně-posuvné křídlo (obr. 1), stávající těsnění křídla se musí předem 
odstranit. Umístěte a nastavte vrtací šablonu podle stanovených rozměrů (obr. 2). 

Vyvrtejte na horní vodorovné straně křídla otvory pro unašeč – dodržte průměr otvoru (obr. 3).

1

2

3

300

(416)

X

10,5

29

-0,250

8

Rozměry pro umístění a vrtání otvorů pro unašeč na
zdvižně-posuvném křídle (obr. dřevěný profil DIN vlevo – DIN vpravo, zrcadlově)

Rozměr nastavení X

Průchod pro kabel Ø 15

Nosný čep
Spodek unašeče Ø 7

Otvory pro šrouby Ø 3

Vrtání Ø 3 
pro upevňovací šrouby
unašeče

Vrtání Ø 7 
pro nosný čep
spodku unašeče

Vrtání Ø 15 
pro průchod kabelu

Pozor: Bezpodmínečně respektujte rozměr nastavení X (obr. 2) pro správné umístění unašeče na zdvižně-posuvném křídle. 
Správný rozměr nastavení X pro příslušné HS - profilové systémy najdete v montážních řezech pro DRIVE axxent HSA smart 
na našem portálu ke stažení: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.3.2 Průchozí otvor pro vedení kabelu ve zdvižně-posuvném křídle

U dřevěných elementů je pro vedení kabelu nutné v drážce křídla na horním rohu zdvižně-posuvného křídla na straně 
uzavírání provrtat průchozí otvor (Ø 15 mm). Za tímto účelem se pomocí vrtáku o délce 180 mm a Ø 10 mm předvrtá otvor, 
který se následně provrtá na Ø 15 mm (obr. 5 a 6). 

K vyvrtání průchozího otvoru se může použít vrtací šablona pro průchozí otvor (viz obr. 6) 
(viz příslušenství, strana 48).

U plastových a hliníkových HS-profilů není průchozí otvor zapotřebí. Pokud je to nutné, může se kluzná opěra křídla upravit 
tak, aby umožňovala vedení kabelu.

4

50

30
°

5

6

Rozměry pro vrtání průchozího otvoru na zdvižně-posuvném křídle
(obr. dřevěný profil DIN vlevo – DIN vpravo, zrcadlově)

Průchozí otvor Ø 15 (pro průchod kabelu)

Vrtací šablona pro
průchozí otvor

Vrták o délce 180 mm,
předvrtat Ø 10 a
dovrtat na Ø 15
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7.3.3 Vrtání otvorů a frézování pro zdvižný pohon HA a průchod kabelu

K vyvrtání otvorů se může použít vrtací šablona pro zdvižný otvor (viz příslušenství, strana 48).

40 (4
5)

1

18,5

42
0

12
11

90

(6
0,

5)

32

22

8

78

2218,5

21
,5

21
,5

60
,5

∅2

∅20

∅20

∅2
(5

5)
2

 

Hloubka vrtání po kovací 
drážku (spínač/vypínač)

Hloubka vrtání po kovací 
drážku (nouzové odemknutí)
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7.4 Instalace kabelu

7.4.1 Připevnění kabelu pro zdvižný pohon HA

1. Spojte kabel se zdvižným pohonem HA.

2. Protáhněte kabel do vedení kabelu na převodovce.

3. V případě potřeby lze kabel navíc zafixovat lepicí páskou.

1

3
2
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7.4.2 Vedení kabelu přes profil převodovky a připevnění pomocí držáků kabelů

Aby se zabránilo poškození kabelu, musí se respektovat následující pokyny:

• Kabel nesmí být omezen pohyblivými součástmi a nesmí být přiskřípnutý

• Ostré hrany se, zejména u hliníkových elementů, musí zbavit otřepu. 

1. Zacvakněte držáky kabelu do profilu převodovky

2. Rozdělte 6žilový plochý kabel po 3 žílách a zatlačte ho do držáků kabelu 
Pozor! Držáky kabelu musí vždy lícovat s otvory pro šrouby a s uzavíracím čepem

3. Zacvakněte distanční díly nad a pod držákem kabelu (pouze u plastových a hliníkových elementů).

1

2

3
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7.4.3 Příprava na instalaci kabelu v horní drážce křídla

Důležité upozornění: U některých profilů s horní vodicí lištou se mohou držáky kabelu při zvednutí zdvižně-posuvného 
křídla třít o vodicí lištu. Zabránit tomu mohou následující opatření:

Dřevěné elementy

• U dřevěných profilů s vodicí lištou HH 0130-01/-02 lze kabel vést přes skelní falc.

• Alternativně se na horní vodorovné části křídla může vyfrézovat o 5 mm hlubší drážka. 
Dosedací plocha vedení se nesmí změnit!

• V případě dodatečné montáže se kabel musí pomocí karosářských podložek (Ø 20 mm) a hřebíků (délka max. 30 mm) 
zafixovat v horní drážce křídla (viz obr. 1). Hřebíky přitom nesmí poškodit žíly kabelu.

obere Führungsnut

1

Dřevěný element s vodicí lištou HH 0130-01/-02 Hřebík (délka max. 30 mm)

Karosářská podložka (Ø 20 mm)

Plochý kabel (6žilový)

Horní drážka křídla

Plastové elementy

U některých plastových profilů (viz kapitola 4) se musí odstranit přepážky držáku kabelu (např. pomocí kleští apod., viz obr. 2)

2
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7.4.4 Instalace kabelu v horní drážce křídla

Při instalaci kabelu ve zdvižně-posuvném křídle dodržte následující pořadí:

• Veďte kabel v horní drážce křídla k otvoru pro výstup kabelu (obr. 1 a 2).

• Zaveďte kabel do průchodu pro kabel ve spodku unašeče (obr. 3) a vytáhněte jej na délku 50 mm (obr. 5).

• Nasaďte na křídlo spodek unašeče a příp. profilově závislou podložku (součást dodávky) (obr. 4).

• Zafixujte kabel pomocí držáků kabelu v horní drážce křídla, udělejte smyčku a připevněte ji (obr. 6).

• V případě použití středového uzávěru u HS-kování se v horní drážce křídla musí příp. počítat s dostatečným bočním 
prostorem pro vedení kabelu.

6

1

2

3 4 5

50
 m

m

Podložka
(profilově závislá)

Přípojná zástrčka pro
posuvného pohonu SA
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7.5 Montáž zdvižného pohonu HA

7.5.1 Montáž tlačítka

1 2 3 4

7.5.2 Nasazení převodovky

1 2 3
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7.6 Montáž posuvného pohonu SA – schéma A

7.6.1 Vodorovné polohování posuvného pohonu SA – schéma A

Při vyměřování vnitřní šířky rámu (RIB) je nutné dát pozor na to, jestli se HS-rámový profil používá s překrytím nebo bez. V 
případě překrytí je vnitřní hrana rámu odsazená dovnitř, což musí být při vyměřování RIB zohledněno. Zde uvedené odsazení 
o 2 mm* odpovídá tloušťce materiálu boční krytky SA.

Varianta A – HS- rámový profil bez překrytí

Umístěte posuvný pohon SA s odsazením 2 mm* od vnitřní hrany rámu (viz obr. A)

2 mm*

2 mm* 2 mm*

A
Obr. Pro umístění DIN vlevo (DIN vpravo zrcadlově)

Vnitřní hrana rámu

Posuvný pohon SA

Krytka SA

Délka krytu

Vnější hrana 
montážního držáku

Vnitřní 
hrana rámu

Varianta B – HS- rámový profil s překrytím

U HS - rámového profilu s překrytím není vnitřní hrana rámu díky krytu vidět. Posuvný pohon SA se musí umístit s odsazením 
2 mm* od vnitřní hrany rámu (viz obr. B). Před umístěním posuvného pohonu SA se musí vzdálenost vnitřní hrany rámu 
k vnější hraně překrytí vyměřit.

2 mm* 2 mm*

2 mm*B
Obr. Pro umístění DIN vlevo (DIN vpravo zrcadlově)

Vnitřní hrana rámu

Posuvný pohon SA

Krytka SA

Délka krytu

Vnější hrana 
montážního držáku

Vnitřní 
hrana rámu

překrytí překrytí

Vnější hrana
překrytí
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7.6.2 Svislé polohování a připevnění posuvného pohonu SA – schéma A

K připevnění posuvného pohonu SA na horní HS-rámový profil jsou určeny dvě úrovně šroubů (A nebo B). Speciální 
montážní řezy pro montáž systému DRIVE axxent HSA smart najdete na našem portálu ke stažení: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

1. Připevněte posuvný pohon SA montážním držákem na úrovni šroubů A nebo B.

2. Nasaďte unašeč na spodek unašeče a přišroubujte jej pomocí vhodných šroubů 

3. Spojte kabel na křídle (plochý kabel, 6žilový) s kabelem ve vedení článkového řetězu pomocí zástrčkové spojky. Kabel 
nesmí být přiskřípnutý.

4. Nasaďte krytku unašeče.

5. Nasaďte krycí profil SA na montážní držák.

6. Nasuňte krytky SA vpravo a vlevo na krycí profil

B
A

1

4

2

5

3

6

Úrovně šroubů

Vnitřní hrana rámu

Konektory

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.7 Skrytá instalace a připojení síťového kabelu – schéma A

Skrytá instalace a připojení v síťovém zdroji posuvného pohonu SA – schéma A

Důležité upozornění: Na stavbě musí instalaci ohebného síťového kabelu (5 x 1,5  mm2) k posuvnému pohonu SA a 
připojení v síťovém zdroji posuvného pohonu SA provést kvalifikovaný elektrikář.

Nebezpečí přehřátí! 
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

› Před montáží bezpodmínečně odpojte kabel od sítě střídavého proudu nebo vypněte síťové pojistky.

Při skryté instalaci síťového kabelu a pro ovládání prostřednictvím nástěnného nebo klíčového přepínače (nejsou součástí 
dodávky) se musí provést připojení kabelu v síťovém zdroji posuvného pohonu SA.

1. Povolte upevňovací šrouby krytu síťového zdroje a kryt sejměte.

2. Demontujte a odstraňte zapojený kabel, který je z výroby zapojen v síťovém zdroji.

3. Protáhněte skrytý síťový kabel vybráním v montážním držáku do skřínky síťového zdroje, izolace síťového kabelu přitom 
musí dosahovat až do skřínky síťového zdroje. Odizolování kabelu se musí provést ve skřínce síťového zdroje:

1 2 3
Kryt síťového zdrojeHorní příchytka Protáhněte skrytý síťový kabel

vybráním ve skřínce síťového
zdroje

Demontujte a odstraňte 
stávající kabel

Schéma zapojení – schéma A

• Je bezpodmínečně nutné pamatovat na bezpečnostní přerušení na všech pólech.

• Připojte kabel v síťovém zdroji podle schéma zapojení.

• Opět připevněte kryt síťového zdroje pomocí upevňovacích šroubů

PE
N
L1

PE
N
L1

N L N L 32

*F *F

T

1 2 3

Připojení
klíčového přepínače,
kódovacího zámku 
nebo instalačních 
aktorů BUS-sběrnice

*Bezpečnostní přerušení na všech pólech

Síťový zdroj

*Bezpečnostní přerušení na všech pólech

Síťový zdroj

Dávejte
pozor na polaritu!

Připojení
tlačítka

Připojení
bez spínací 
jednotky

Připojení
se
spínací jednotkou

N = modrá / nulový vodič
L1 = hnědá / fáze
1 = bez funkce
2 = černá / zavřeno
3 = šedá / otevřeno
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7.8 Montáž světelné závory – schéma A

Pro provoz se světelnou závorou je nutné provedení změn na systému DRIVE axxent HSA smart

Vhodnou světelnou závoru můžete objednat u firmy: 

CEDES GmbH
Elektronische Systeme 
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

Světelná závora

= =

Světelná závora

Základní ovládací deska pro připojení světelné závory (zástrčka nebo svorky)

Vysílač

GND

Testování
+ 24 V
GND

Testování
+ 24 V

+ 24 V
Světelná závora 2, vstup 

GND
+ 24 V

Světelná závora 1, vstup (RX)

GND

Přijímač
uvnitř

Přijímač
venku

Vysílač
uvnitř

Vysílač
venku

Přijímač

Na posuvném pohonu SA se musí přepojit jumper pro provoz se světelnou závorou.

Zdířky

Základní ovládací deska pro připojení 
světelné závory (zástrčka nebo svorky)

Jumper - poloha 3 = provoz se světelnou závorou

Jumper - poloha 2 = provoz v normálním režimu bez světelné závory

Jumper - poloha 1 = provoz se sníženou rychlostí pojezdu
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7.9 Montáž posuvného pohonu SA – schéma C

7.9.1 Vodorovné polohování posuvného pohonu SA – schéma C

Oba posuvné pohony musí být namontovány přesně uprostřed obou stykových hran křídla. Přitom musí být oba montážní držáky 
umístěny vedle sebe (obr. 2 a 3). Oba síťové zdroje se pak nachází uvnitř naproti sobě.

Kontrola vnitřní šířky rámu (RIB) – schéma C

Při vyměřování vnitřní šířky rámu je nutné dbát na to, jestli se používá HS - rámový profil s překrytím nebo bez překrytí. V 
případě překrytí je vnitřní hrana rámu odsazená dovnitř, což musí být při vyměřování RIB zohledněno. Rozměry RIB se vždy 
musí zjišťovat samostatně pro levý posuvný pohon SA (rozměr 1) a pro pravý posuvný pohon SA (rozměr 2). 

Pro kontrolu správného měření by se měl změřit celkový rozměr RIB (rozměr A). Rozměr A musí být shodný se součtem 
rozměrů RIB 1 a 2 (obr. 1).

1

2

3

A = RIB (měřeno s překrytím1)

Výstup
kabelu
(volitelný)

Rozměr 1=vnitřní hrana rámu
až po střed mezi křídly

Rozměr 2=vnitřní hrana rámu
až po střed mezi křídly

Posuvný pohon SA levý Posuvný pohon SA pravý

odlišná délka krytu (na přání)

Výstup
kabelu
(volitelný)

Pravý montážní držák

Síťový zdroj pravého
posuvného pohonu SA

Střed stykových hran křídla

Pravá styková hrana křídla

Levý montážní držák

Síťový zdroj levého
posuvného pohonu SA

Levá styková hrana křídla
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7.9.2 Svislé polohování a připevnění posuvných pohonů SA – schéma C

K připevnění posuvných pohonů SA na horním HS-rámovém profilu jsou určeny otvory šroubů na dvou úrovních (A nebo B). 
Umístění a přišroubování se provádí podle montážní situace příslušného HS - profilového systému. Speciální montážní řezy 
pro montáž systému DRIVE axxent HSA smart najdete na našem portálu ke stažení: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

1. Připevnění posuvných pohonů SA k montážnímu držáku na úrovni šroubů A nebo B.

2. Nasaďte unašeč na spodek unašeče a přišroubujte jej pomocí vhodných šroubů pro výrobu oken.

3. Spojte kabel na křídle (plochý kabel, 6žilový) s kabelem ve vedení článkového řetězu pomocí zástrčkové spojky. Kabel 
nesmí být přiskřípnutý

2

8

31

B
A

7

Úrovně šroubů

Konektor

Spojka profilů

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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4. Nasaďte krytku unašeče.

5. Spojte zástrčku s 5pólovou zdířkou a nastrčte spojovací kabel (4pólový) na základní desku.

6. Připevněte kabel pomocí vázacího pásku na skřínku síťového zdroje

7. Nasaďte krycí profily SA na montážní držák. 

8. Od celkové délky 7000 mm nasuňte krycí profily levý a pravý na spojku profilů. 
Přitlačením zacvakněte krycí profily na montážní držák.

9. Nasuňte krytky SA pravou a levou na krycí profil SA 
 

4

9

65

Hrana HS-křídla Hrana HS-křídla

5pólová zdířka

Spojovací kabel 
základní desky

Konektor
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7.10 Skrytá instalace a připojení síťového kabelu – schéma C

Skrytá instalace a připojení v síťovém zdroji posuvného pohonu SA – schéma C

Důležité upozornění: Na stavbě musí instalaci ohebného síťového kabelu (5 x 1,5  mm2) k posuvnému pohonu SA a 
připojení v síťovém zdroji posuvného pohonu SA provést kvalifikovaný elektrikář.

Nebezpečí přehřátí! 
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

› Před montáží bezpodmínečně odpojte kabel od sítě střídavého proudu nebo vypněte síťové pojistky.

Při skryté instalaci síťového kabelu a pro ovládání prostřednictvím nástěnného nebo klíčového přepínače (nejsou součástí 
dodávky) se musí provést připojení kabelu v 5pólové zdířce posuvného pohonu SA.

1. Odšroubujte upevňovací šrouby 5pólové zdířky a vytáhněte zástrčku.

2. Odpojte a odstraňte z výroby zapojený 2-žilový kabel.

3. Protáhněte skrytý síťový kabel otevřeným kabelovým kanálem (zacvakávací) a výřezem kabelového kanálu do 5pólové 
zdířky. Odizolovaná část síťového kabelu se musí nacházet uvnitř 5pólové zdířky:

1 2 3 4Odpojte a odstraňte

kabel síťové zástrčkyKonektor
Spojte zástrčku s 5pólovou

zdířkou a připevněte

Připojte

skrytý kabel

Demontujte 5pólovou

zdířku

Výřez kabelového

kanálu

Schéma zapojení – schéma C

• Je bezpodmínečně nutné pamatovat na bezpečnostní přerušení na všech pólech.

• Připojte kabel svorkami v 5pólové zdířce podle schéma zapojení.

• Spojte zástrčku a 5pólovou zdířku a opět ji připevněte pomocí upevňovacích šroubů (obr. 4)

PE
N
L1

PE
N
L1

N L

*F *F

2 3 N L 2 3

*Bezpečnostní přerušení na 
všech pólech

5pólová zdířka

*Bezpečnostní přerušení na 
všech pólech

Připojení
klíčového přepínače,
kódovacího zámku 
nebo instalačních 
aktorů BUS-sběrnice

Připojení
tlačítka

Připojení
bez spínací 
jednotky

Připojení
se
spínací jednotkou

N = modrá / nulový vodič
1 = hnědá / fáze
2 = černá / zavřeno
3 = šedá / otevřeno

5pólová zdířka
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7.11 Montáž světelné závory – schéma C

Pro provoz se světelnou závorou je nutné provedení změn na systému DRIVE axxent HSA smart

Vhodnou světelnou závoru můžete objednat u firmy: 

CEDES GmbH
Elektronische Systeme 
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

Světelná závora

Světelná závora

Základní ovládací deska pro připojení světelné závory (zástrčka nebo svorky)

Vysílač

GND

Testování
+ 24 V
GND

Testování
+ 24 V

+ 24 V
Světelná závora 2, vstup 

GND
+ 24 V

Světelná závora 1, vstup (RX)

GND

Přijímač
uvnitř

Přijímač
venku

Vysílač
uvnitř

Vysílač
venku

Přijímač

Na posuvném pohonu SA se musí přepojit jumper pro provoz se světelnou závorou.

Jumper - poloha 3 = provoz se světelnou závorou

Jumper - poloha 2 = provoz v normálním režimu bez světelné závory

Jumper - poloha 1 = provoz se sníženou rychlostí pojezdu
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7.12 Dokončení montáže

Manuální funkční zkouška HS - elementu u namontovaného systému DRIVE axxent HSA smart

Pro zjištění tření a odporů při manuálním pojíždění zdvižně-posuvného křídla, by se měl posuvný pohon odpojit od křídla. Za 
tímto účelem se jednoduše rozpojí unašeč na posuvném pohonu SA od spodku unašeče na zdvižně-posuvném křídle a 
vytáhne se zástrčka spojovacího kabelu zdvižného pohonu HA v posuvném pohonu SA.

Možné příčiny poruch funkčnosti DRIVE axxent HSA smart

• Dodatečné změny na HS-elementu po provedení montáže systému DRIVE axxent HSA smart (např. změna zarážek, 
koncovek atd.)

• Těsnění na HS-elementu jsou příliš tuhá nebo nejsou správně natažená

• Chlopeň těsnění klouže po vodicí liště

• Při pojíždění kloužou držáky kabelů v horní drážce křídla po vodicí liště

• Horní vedení vpředu a horní vedení vzadu nejsou správně umístěna v drážce křídla (např. jsou namontována příliš 
vysoko)

• HS-element je prohnutý a/nebo je šikmo, resp. ne svisle zabudován v ostění

• Prahová lišta není přesně vodorovně vyrovnána

• Pojezdová lišta je hrubě znečištěná nebo poškozená

• Nebyly zohledněny tepelné vlastnosti materiálu (např. trvalé přímé sluneční záření, tmavý odstín součástí HS-elementu)

• HS-element není odborně zasklený, příp. je sklo špatně podložené

Příčiny by měly být pomocí vhodných opatření odstraněny kvalifikovaným personálem.



Návod na montáž a ovládání DRIVE axxent HSA smart

3308.2017

8. Uvedení do provozu – schéma A

8.1 Všeobecné pokyny k uvedení do provozu

• Po provedení montáže systému DRIVE axxent HSA smart (první uvedení do provozu) se musí provést referenční jízda a 
zaměřovací a zaučovací jízda.

• Referenční jízda a zaměřovací a zaučovací jízda slouží ke zjištění velikosti zdvižně-posuvných elementů a pojezdových sil.

• Po výpadku proudu se musí znovu provést referenční jízda. Zaměřovací a zaučovací jízda je nutná pouze při prvním 
uvedení do provozu.

• Všechna opatření související s uvedením do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.

8.2 Referenční jízda

1. Stiskněte tlačítko Reset (a) nebo přerušte elektrický obvod a poté opět zapněte napájení (b)

2. Posuňte zdvižně-posuvné křídlo do polohy „Zavřeno“ (příp. ručně)

3. Stiskněte tlačítko na zdvižném pohonu (c)

4. Zdvižně-posuvné křídlo se během referenční jízdy automaticky spouští, zvedá a spouští/uzamyká (d). 
Upozornění: Během referenční jízdy bliká kontrolka LED červeně (e).

5. Kontrolka LED zhasne po provedení referenční jízdy a dosažení polohy „Uzamknutí“.
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8.3 Zaměřovací a zaučovací jízda

Nebezpečí zranění! Může dojít k pohmoždění a/nebo přiskřípnutí rukou, paží, 
nohou a chodidel! Neprobíhá žádné bezpečnostní zastavení!

›  Během zaměřovací a zaučovací jízdy dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých elementů.

Nebezpečí chybně naměřených hodnot!

› Aby nevznikly chybně naměřené hodnoty, nesmí být systém DRIVE axxent HSA smart během zaměřovací a zaučovací 
jízdy nijak přerušován, resp. omezován!

1. Posuňte zdvižně-posuvné křídlo do polohy „Zavřeno“ (příp. ručně)

2. Stiskněte tlačítko „PROG“ (a) 
Upozornění: Kontrolka LED bliká zeleně (b).

3. Držte tlačítko na zdvižném pohonu stisknuté po dobu 11 vteřin (c) 
Upozornění: Během stisknutí tlačítka postupně zazní: 
1 krátký tón, 2 krátké tóny, 3 krátké tóny, 4 krátké tóny. Poté tlačítko pusťte.

4. Držte tlačítko na zdvižném pohonu stisknuté po dobu 2 vteřin (d) 
Upozornění: Během stisknutí tlačítka zazní 1 krátký tón. Poté tlačítko pusťte.

1x 2x 3x 4x

1x

11 sec.

2 sec.

Polohy zaměřovací a zaučovací jízdy

1. Zdvižně-posuvné křídlo se odemkne a poté jede až na doraz do konečné polohy

2. Zdvižně-posuvné křídlo jede zpět do polohy „Zavřeno"

3. Zdvižně-posuvné křídlo jede opět až na doraz do konečné polohy

4. Zdvižně-posuvné křídlo jede opět zpět do polohy „Zavřeno“

5. Zdvižně-posuvné křídlo se uzamkne 
Upozornění: Během zaměřovací a zaučovací jízdy bliká kontrolka LED červeně.

1. 2. 3. 4. 5.
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9. Programování mezipolohy – schéma A

1x 2x 3x

Stiskněte tlačítko 
„PROG“

Tlačítko držte 8 vteřin 
stisknuté...

LED bliká 
zeleně

... zdvižně-posuvné křídlo 
se odemkne a rozjíždí se...

... stiskněte tlačítko 
1x krátce v požadované poloze...

... zdvižně-posuvné křídlo zastaví 
a poloha se uloží do paměti ...
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10. Ovládání – schéma A

10.1 Provoz „Otevírání“ – „Zastavení“ – „Zavírání“

Při každém stisknutí tlačítka se funkce mění mezi „Otevírání“ – „Zastavení“ – „Zavírání“.

Upozornění: Během otevírání svítí kontrolka LED zeleně. Během zavírání a zamykání svítí kontrolka LED červeně.

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné 
křídlo se otvírá ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné 
křídlo se zastaví ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo 
se zavře a uzamkne.

10.2 Poloha 10minutového spárového větrání

Zdvižně-posuvné křídlo najede do polohy spárového větrání a klesne. Po 10 minutách se zdvižně-posuvné křídlo automati-
cky opět zavře a uzamkne se.

Upozornění: Během spárového větrání bliká kontrolka LED zeleně.

2x krátce stiskněte
zdvižně posuvné křídlo jede 
do polohy „spárové větrání“...

zdvižně-posuvné křídlo 
zůstane 10 minut v poloze 
„spárové větrání“...

... po 10 minutách se 
zdvižně-posuvné křídlo 
zavře a uzamkne se

10.3 Mezipoloha (omezená šířka otevření)

Zdvižně-posuvné křídlo jede do naprogramované mezipolohy (viz strana 35).

Držte tlačítko 2 s 
stisknuté

1x krátký tón zdvižně-posuvné křídlo se otvírá 
...

zdvižně-posuvné křídlo je 
v „mezipoloze“
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10.4 Zvláštní funkce „Otevření do konečné polohy“ (doraz)

Z bezpečnostních důvodů nevyjíždí zdvižně-posuvné křídlo v normálním elektromotorickém provozu zcela nakonec.

Aby bylo možné zdvižně-posuvné křídlo cíleně otevřít do jeho absolutní konečné polohy (až na doraz), lze je ručně odsunout 
nebo lze do této polohy odjet pomocí speciálního ovládání tlačítka na zdvižném pohonu. K tomu se zdvižně-posuvné křídlo 
musí nacházet ve své poloze „Otevírání“.

Držte tlačítko trvale 
stisknuté...

... zdvižně-posuvné křídlo se 
dále otvírá...

... při dosažení konečné polohy zdvižně-
posuvného křídla pusťte tlačítko ...

... zdvižně-posuvné křídlo 
se okamžitě zastaví

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se otvírá ...

Upozornění: U provedení s volitelnou základní ovládací deskou pro světelnou závoru to není zapotřebí. Zdvižně-posuvné 
křídlo se u provedení se světelnou závorou otevírá vždy až do konečné polohy.
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11. Uvedení do provozu – schéma C

11.1 Všeobecné pokyny k uvedení do provozu

• Po provedení montáže systému DRIVE axxent HSA smart (první uvedení do provozu) se musí provést referenční jízda a 
zaměřovací a zaučovací jízda.

• Referenční jízda a zaměřovací a zaučovací jízda slouží ke zjištění velikosti zdvižně-posuvných elementů a pojezdových sil.

• Po výpadku proudu se musí znovu provést referenční jízda. Zaměřovací a zaučovací jízda je nutná pouze při prvním 
uvedení do provozu. 

• Všechna opatření související s uvedením do provozu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.

11.2 Referenční jízda

U schéma C se rozlišuje první křídlo  (první otvírající se křídlo) a druhé křídlo  (uzavírací čepy nebo otočný hák na straně 
uzamykání). 

1. Stiskněte obě tlačítka Reset (a) nebo přerušte elektrický obvod a poté opět zapněte napájení (b)

2. Posuňte obě zdvižně-posuvná křídla do polohy „Zavřeno“ (příp. ručně)

3. Stiskněte tlačítko na zdvižném pohonu druhého křídla  (c)

4. Zdvižně-posuvná křídla se během referenční jízdy automaticky spouští, zvedají a spouští/uzamykají (d). 
Upozornění: Během referenční jízdy blikají obě kontrolky LED červeně (e).

5. Obě kontrolky LED zhasnou po provedení referenční jízdy a dosažení polohy „Uzamknutí“.
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11.3 Zaměřovací a zaučovací jízda

Nebezpečí zranění! Může dojít k pohmoždění a/nebo přiskřípnutí rukou, paží, 
nohou a chodidel! Neprobíhá žádné bezpečnostní zastavení!

›  Během zaměřovací a zaučovací jízdy dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých elementů.

Nebezpečí chybně naměřených hodnot!

› Aby nevznikly chybně naměřené hodnoty, nesmí být systém DRIVE axxent HSA smart během zaměřovací a zaučovací 
jízdy nijak přerušován, resp. omezován!

1. Posuňte zdvižně-posuvné křídlo do polohy „Zavřeno“ (příp. ručně)

2. Stiskněte tlačítko „PROG“ (a) 
Upozornění: Kontrolka LED bliká zeleně (b).

3. Držte tlačítko na zdvižném pohonu druhého křídla stisknuté po dobu 11 vteřin (c) 
Upozornění: Během stisknutí tlačítka postupně zazní: 
1 krátký tón, 2 krátké tóny, 3 krátké tóny, 4 krátké tóny. Poté tlačítko pusťte.

4. Držte tlačítko na zdvižném pohonu druhého křídla  stisknuté po dobu 2 vteřin (d) 
Upozornění: Během stisknutí tlačítka zazní 1 krátký tón. Poté tlačítko pusťte.

1x 2x 3x 4x

1x

11 sec.

2 sec.
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Polohy zaměřovací a zaučovací jízdy

Na následujících stranách je příslušný sled ovládání znázorněn na příkladu prvního křídla vlevo. Po spuštění jízdy jsou 
dosaženy následující polohy:

1. Obě zdvižně-posuvná křídla   se odemknou a první křídlo  malý kousek odjede (do čekací polohy).

2. Druhé křídlo  jede do konečné polohy na doraz a opět zpátky do polohy „Zavřeno“.

3. Druhé křídlo  jede opět do konečné polohy na doraz, zpět do polohy „Zavřeno“ a uzamkne se.

4. První křídlo  jede až do konečné polohy na doraz, zpět do čekací polohy, krátce zastaví a jede dále do polohy 
„Zavřeno“.

5. První křídlo  jede opět až do konečné polohy na doraz, zpět do čekací polohy, krátce zastaví a jede dále do polohy 
„Zavřeno“.

6. První křídlo  se uzamkne

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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12. Programování mezipolohy – schéma C

• První křídlo  a druhé křídlo  musí být do požadované mezipolohy naprogramovány jednotlivě.

• Zpravidla stačí naprogramovat mezipolohu pouze pro první křídlo.

Programování prvního křídla

Držte tlačítko druhého křídla
stisknuté po dobu 8 vteřin...

LED bliká 
zeleně

1x krátký 
tón

2x krátký 
tón

... 3x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

stiskněte tlačítko 
„PROG“

... první křídlo se odemkne a rozjíždí se...
stiskněte tlačítko prvního křídla
1x krátce v požadované poloze...

... první křídlo zastaví a poloha se 
uloží do paměti

Programování druhého křídla

Držte tlačítko druhého 
křídla stisknuté po dobu 
8 vteřin...

LED bliká 
zeleně

1x krátký 
tón

2x krátký 
tón

... 3x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

stiskněte tlačítko 
„PROG“

... druhé křídlo se odemkne a rozjíždí se... stiskněte tlačítko na druhém křídle 1x 
krátce v požadované poloze...

... druhé křídlo zastaví a poloha 
se uloží do paměti
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13. Ovládání – schéma C

Zdvižně-posuvné elementy schéma C mají dvě ovladatelná zdvižně-posuvná křídla (první křídlo  a druhé křídlo ). První 
křídlo je to, které se otevírá první, a druhé křídlo je křídlo, které se otevírá následně. Poloha pro první a druhé (pravé nebo 
levé zdvižně-posuvné křídlo) musí být určena při objednávání. V tomto návodu je jako příklad znázorněno levé zdvižně-posu-
vné křídlo jako první křídlo a pravé zdvižně-posuvné křídlo jako druhé křídlo.

Upozornění: Tlačítko pro první křídlo řídí pouze odpovídající zdvižně-posuvné křídlo. 
Tlačítko pro druhé křídlo řídí obě zdvižně-posuvná křídla současně.

13.1 Provoz „Otevírání“ – „Zastavení“ – „Zavírání“

Při každém stisknutí tlačítka se funkce mění mezi „Otevírání“ – „Zastavení“ – „Zavírání“.

Upozornění: Během otevírání svítí kontrolka LED zeleně. Během zavírání a zamykání svítí kontrolka LED červeně

Tlačítko prvního křídla 
(ovládání prvního křídla)

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se otvírá ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se zastaví ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se 
zavře a uzamkne.

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se otvírá ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se zastaví ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se 
zavírá ...

Tlačítko druhého křídla 
(ovládání prvního a druhého křídla)

13.2 Poloha spárového větrání 10 minut

U schéma C jede do polohy 10minutového spárového větrání pouze první křídlo. Tam se křídlo spustí. Kontrolka LED bliká 
během 10 minut větrací fáze zeleně, pak zhasne a první křídlo jede opět zpět do polohy „ZAVŘENO“. Tam se uzamkne.

Tlačítko prvního křídla 
(ovládání prvního křídla)

2x krátce stiskněte
zdvižně posuvné křídlo jede do 
polohy „spárové větrání“...

zdvižně-posuvné křídlo zůstane 10 
minut v poloze „spárové větrání“...

... po 10 minutách se 
zdvižně-posuvné křídlo zavře a uzamkne
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13.3 Mezipoloha (omezená šířka otevření)

První a druhé křídlo jsou ovládány jednotlivě a pak jedou do své naprogramované mezipolohy.

Tlačítko prvního křídla 
(ovládání prvního křídla)

Držte tlačítko 2 s 
stisknuté...

první křídlo se otevírá... 1x krátký tón první křídlo v poloze „Přestávka“

Tlačítko druhého křídla 
(ovládání prvního a druhého křídla)

Držte tlačítko 2 s 
stisknuté...

první křídlo v "mezipoloze"
druhé křídlo se otevírá... 1x krátký tón druhé křídlo v „mezipoloze“
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13.4 Zvláštní funkce „Otevření do konečné polohy“ (doraz)

Z bezpečnostních důvodů nevyjíždí obě zdvižně-posuvná křídla v normálním elektromotorickém provozu zcela nakonec. 
Aby bylo možné zdvižně-posuvná křídla otevřít úplně, tedy do jejich absolutní konečné polohy (až na doraz), lze je ručně 
odsunout nebo lze do této polohy najet speciálním ovládáním příslušného zdvižného pohonu HA. K tomu se musí zd-
vižně-posuvná křídla nacházet ve své poloze „OTEVŘENO“.

... obě zdvižně-posuvná křídla se otvírají ...

první křídlo  a druhé křídlo 
ovládejte jednotlivě

1x krátce stiskněte

... zdvižně-posuvné křídlo se dále otvírá...
držte tlačítko 
trvale stisknuté...

... zdvižně-posuvné křídlo se okamžitě zastaví

... při dosažení konečné polohy 
zdvižně-posuvného křídla pusťte tlačítko 
...

Tlačítko druhého křídla 
(ovládání prvního a druhého křídla)

Upozornění: Tato zvláštní funkce může být prováděna pouze odděleně pro první a druhé křídlo.

Upozornění: U provedení s volitelnou základní ovládací deskou pro světelnou závoru to není zapotřebí. Zdvižně-posuvné 
křídlo se u provedení se světelnou závorou otevírá vždy až do konečné polohy.
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14. Ruční nouzové ovládání

Při poruše zdvižného pohonu HA lze zdvižně-posuvné křídlo zdvihnout příp. spustit ručně pomocí dodaného klíče pro 
nouzové ovládání. Následně je možné zdvižně-posuvné křídlo ručně odsunout.

Upozornění: Klíč pro nouzové ovládání se má používat výhradně k ručnímu ovládání v případě poruchy. Uchovávejte jej 
proto v blízkosti zdvižně-posuvného elementu.

Nebezpečí zranění zpětným nárazem klíče pro nouzové ovládání!

› Během ručního ovládání klíčem držte tento klíč dostatečně pevně. Při odemykání je klíč pro nouzové ovládání zatížen 
hmotností zdvižně-posuvného křídla.

1 2

3 4

Klíč pro nouzové ovládání
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15. Péče a údržba

Elektricky provozovaný přístroj. 
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo požárem. 

Abyste zabránili škodám na zdraví osob a věcným škodám, dodržujte bezpodmínečně následující 
pokyny:

› Před každým čištěním nebo prováděním údržby vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy přitom netahejte za kabel, 
abyste zařízení odpojili od elektrické sítě.

› U zařízení s pevným připojením k síti střídavého proudu 230 V odpojte všechny póly síťového přívodu. Případně se musí 
odstranit pojistky.

15.1 Čistění

Důležité: Při čištění zařízení DRIVE axxent HSA smart se dovnitř nesmí dostat žádná kapalina.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo prostředky s obsahem rozpouštědel nebo ostré předměty, v opačném 
případě byste mohli poškodit povrch krytů přístroje.

• Nikdy zařízení nečistěte vysokotlakým čističem nebo parním čističem.

• Čistěte DRIVE axxent HSA smart hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem nebo mycím prostředkem.

• Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými nástroji a, pokud je to nutné, bezpečnost na žebříkách, 
schůdkách, při práci nad hlavou a v určitých výškách.
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16. Odstraňování poruch

V případě poruchy se v žádném případě nesnažte zařízení otevřít a/nebo je opravovat. 

Pokud následující tabulka nepopisuje problém, obraťte se prosím, na vašeho odborného výrobce oken nebo přímo na 
společnost SIEGENIA: tel. +49 271 3931-0

16.1 DRIVE axxent HSA smart

Popis problému LED Možná příčina Návrh řešení

Žádná funkce systému 
DRIVE axxent HSA smart

vypnutá není napájení el. proudem zkontrolujte napájení el. proudem

vypnutá
není naprogramováno infračervené 
dálkové ovládání

viz návod na ovládání - infračer-
vené dálkové ovládání

bliká červeně
DRIVE axxent HSA smart není 
inicializován

proveďte referenční jízdu 
(viz strana 33 a 38)

bliká 
2x zeleně – 
3x červeně

přehřátí
počkejte, až pohon vychladne a 
LED přestane blikat

bliká 
červeně/
zeleně

test systému negativní

na min. 10 s přerušte napětí, pak 
spusťte referenční a zaměřovací 
jízdu (viz strana 33 a 38) (při 
častějším výskytu informujte servis)

DRIVE axxent HSA smart 
přeruší uzavírací/otevírací 
proces a jede 4 s do 
protisměru

vypnutá
překážka blokuje dráhu zdvižně-po-
suvného křídla

odstraňte překážku a
uveďte DRIVE axxent HSA smart 
znovu v činnost

DRIVE axxent HSA smart 
nereaguje na chytré 
telefony/tablety

–
Není spojení WLAN s routerem 
domácí sítě

Spusťte znovu router WLAN 
domácí sítě

–
Není spojení WLAN s chytrým 
telefonem / tabletem

Spusťte znovu chytrý telefon / tablet

–
Není spojení WLAN s 
DRIVE axxent HSA smart

Proveďte reset zařízení 
DRIVE axxent HSA smart:

1. Stiskněte 3x po sobě krátce 
tlačítko „PROG“.

2. Hned poté stiskněte 1x dlouze 
tlačítko „PROG“ (držte cca 4 s)

3. Zdvižně-posuvné křídlo se zavře

Modul je pak opět ve stavu jako při 
expedici.

16.2 Aplikace SI Comfort

Podrobné informace o ovládání a odstraňování poruch najdete na internetové stránce SIEGENIA Smarthome. 
https//smarthome.siegenia.com 
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17. Technické údaje

Údaje pro DRIVE axxent HSA smart
Napájecí napětí 120–230 V∼, 22 W
Provozní napětí přístroje 
(síťový zdroj je integrovaný v posuvném pohonu)

24 V 

Max. posuvná síla posuvného pohonu cca 50 N (v závislosti na hmotnosti křídla a tření)
Max. kroutící moment klíče pro nouzové ovládání cca 2 Nm
Rychlost pojezdu cca 150 mm/s
Doba zdvihu zdvižného pohonu HA cca 7 s
Teplotní rozsah –5 °C až + 50 °C
Ochrana proti přiskřípnutí elektronické odpojení při přetížení 

(omezení proudu podle normy)
Druh krytí IP 20 pro suché prostory

Připojení do sítě střídavého proudu z výroby Euro zástrčka, délka kabelu 5 m
Připojení do sítě střídavého proudu na stavbě 
(skryté vedení kabelu)

kabel 5 x 1,5 mm²
(nutné bezpečnostní přerušení na všech pólech)

Připojovací svorky pro max. průřez přívodního vedení 2,5 mm²

18. Příslušenství

Název materiálu Č. materiálu
Vrtací šablona pro unašeč GABB0010-0E5010

Vrtací šablona pro průchozí otvor GABB0020-0E5010

Vrtací šablona pro zdvižný pohon HA PAFB0020-000010

Infračervené dálkové ovládání GZFB0020-025010
Světelná závora vnitřní / vnější k dostání u firmy CEDES GmbH

Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen
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19. Pokyny k ručení za výrobek

19.1 Účel použití

Veškerá použití a způsoby použití, která neodpovídají použití podle určení, a veškeré úpravy nebo změny výrobku a všech dílů a 
součástí náležejících k výrobku, která nejsou společností SIEGENIA výslovně povolena, jsou výslovně zakázána. Při nedodržení 
tohoto ustanovení nepřebírá firma SIEGENIA žádnou odpovědnost za škody na zdraví osob nebo věcné škody.

19.2 Ručení za věcné vady

Na naše výrobky poskytujeme – za předpokladu odborné montáže a správné manipulace – podnikům záruku 1 rok od 
obdržení zboží (dle našich všeobecných obchodních podmínek) nebo podle dohody v jiném znění a konečným spotřebitelům 
záruku 2 roky v souladu se zákonnými předpisy. V rámci případných dodatečných oprav jsme oprávněni k výměně jednotlivých 
součástí nebo celých produktů. Následné škody zaviněné vadným výrobkem jsou – pokud jsou ze zákona přípustné – ze 
záruky vyloučeny. Pokud dojde na výrobku a/nebo jednotlivých součástkách k provedení změn, které nejsou námi schváleny 
resp. nejsou zde popsány, nebo pokud bude výrobek a/nebo jednotlivé součásti demontovány nebo (částečně) rozloženy, 
zaniká záruka, pokud je nedostatek zaviněn výše uvedenými změnami.

19.3 Vyloučení záruky

Výrobek a jeho konstrukční součásti podléhají přísným kontrolám kvality. Proto pracují při správném použití spolehlivě a 
bezpečně. 
Naše ručení za škody zaviněné vadným výrobkem a/nebo nároky na náhradu škody vylučujeme, ledaže by došlo k našemu 
úmyslnému nebo hrubě nedbalému jednání resp. zodpovědnosti za ztráty na životech, tělesná poranění nebo ohrožení 
zdraví. Tímto nedotčeno zůstává případné ručení nezávislé na zavinění v souladu se zákonem o ručení za výrobek. Ne-
dotčeno zůstává také ručení za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; v takových případech je však ručení 
omezeno na smluvně typické, předvídatelné škody. Změna důkazního břemena v neprospěch spotřebitele není spojena s 
výše uvedenými ustanoveními.

19.4 Ochrana životního prostředí

Ačkoli naše výrobky nespadají do oblasti použití zákona o elektrických přístrojích, bude firma SIEGENIA – stejně jako dosud 
– dbát na to, aby splňovala nejen požadavky uvedené v tomto zákoně, nýbrž aby se – jak jen to bude technicky nejdříve 
možné – upustilo od používání ekologicky závadných látek.  
Elektrické výrobky obecně nepatří do domácího odpadu.

20. Feedback k dokumentaci

Rádi přijmeme připomínky a návrhy, které přispějí ke zlepšení naší dokumentace. Vaše připomínky zašlete prosím na e-mail: 
dokumentation@siegenia-aubi.com
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21. ES Prohlášení o montáži

Výrobce SIEGENIA-AUBI KG
Kování a větrací technika
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

prohlašuje, že výrobek zdvižně-posuvný pohon

druh přístroje

DRIVE axxent HSA smart

typové označení

splňuje základní požadavky následujících předpisů:

Směrnice ES o strojních 
zařízeních

2006/42/ES

Směrnice o elektromagnetické 
kompaktibilitě

2014/30/EU

EN 301 489-1
EN 301 489-17

Směrnice o používání 
elektrických zařízení pro 
nízké napětí

2014/35/EU

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Základem pro toto prohlášení jsou následující zkušební protokoly:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - zkušební protokol 14/457

Neúplné strojní zařízení se smí uvést do provozu teprve tehdy, když se v daném případě zjistí, že stroj, do kterého se má 
neúplné strojní zařízení montovat, splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních.

Speciální technické podklady byly vypracovány podle přílohy VII, části B směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Zavazujeme se, že tyto podklady poskytneme na základě opodstatněné žádosti úřadům pro kontrolu trhu, a to v přiměřené 
době v elektronické podobě. Výše uvedené technické podklady si lze vyžádat u výrobce.

Siegen, 2016-08-24

Toto prohlášení potvrzuje shodu s uvedenými směrnicemi, neobsahuje však záruku vlastností v právním smyslu.

Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v dodané dokumentaci k výrobku.





Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

Hlavní sídlo:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
NĚMECKO

Mobile:  +420 602 120029
pavel.paluch@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA po celém světě:

Benelux  Telefon: +32 9 2811312

Bělorusko  Telefon: +375 17 3143988

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko  Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +380 44 4637979

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000

Naše mezinárodní adresy najdete na: 

www.siegenia.com
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