MONTAGE- EN
BEDIENINGSHANDLEIDING

DRIVE
DRIVE axxent HSA smart

gedeeltelijk verdektliggende hefschuif-aandrijving.

Window systems
Door systems
Comfort systems

DRIVE axxent HSA smart

Montage- en bedieningshandleiding

Inhoud
1. Algemene informatie................................................................................................................................................................... 3
2. Veiligheidsinstructies.................................................................................................................................................................... 4
3. Apparaatfuncties......................................................................................................................................................................... 5
4. Toepassingsbereik....................................................................................................................................................................... 7
5. Leveringsomvang......................................................................................................................................................................... 8
6. Bouwkundig Risico- en gevarenanalyse in de planningsfase ..................................................................................................10
7. Montage....................................................................................................................................................................................11
8. Ingebruikname - Schema A.......................................................................................................................................................33
9. Inlezen tussenstop - Schema A..................................................................................................................................................35
10. Bediening - Schema A.............................................................................................................................................................36
11. Ingebruikname - Schema C.....................................................................................................................................................38
12. Inlezen onderbreking - Schema C..........................................................................................................................................41
13. Bediening - Schema C.............................................................................................................................................................42
14. Handmatige noodbediening..................................................................................................................................................45
15. Verzorging en onderhoud.......................................................................................................................................................46
16. Storingen oplossen..................................................................................................................................................................47
17. Technische gegevens..............................................................................................................................................................48
18. Toebehoren.............................................................................................................................................................................48
19. Instructies met betrekking tot de productaansprakelijkheid...................................................................................................49
20. Feedback over de documentatie............................................................................................................................................49
21. EG-inbouwverklaring..............................................................................................................................................................50

2

08.2017

Montage- en bedieningshandleiding

DRIVE axxent HSA smart

1. Algemene informatie
Lees alstublieft voor de montage en ingebruikname van het hef-schuif-systeem
DRIVE axxent HSA smart deze montage- en bedieningshandleiding zorgvuldig door.
1.1 Doelgroep van deze documentatie
• Deze documentatie is aan vakbedrijven en aan de eindgebruiker gericht.
• Alle hierin beschreven instructies voor montage, inbedrijfstelling, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen
uitsluitend door elektrische vakkrachten worden uitgevoerd, die voor de montage, de ingebruikname, het onderhoud en
de reparatie van ventilatieapparatuur zijn opgeleid en daarin over voldoende ervaring beschikken, omdat een correcte
en veilige montage van motorische aandrijvingen zonder vakkennis niet mogelijk is.
• Alle hierin beschreven instructies voor bediening en onderhoud zijn gericht op eindgebruikers.
• Na een geslaagde montage is de monteur verplicht om de montage- en bedieningshandleiding aan de gebruiker te
overhandigen en moet de gebruiker/eigenaar van het gebouw een introductie krijgen.
1.2 Toepassing volgens de voorschriften
• Het DRIVE axxent HSA smart-systeem opent en sluit elektromotorisch ramen of deuren met hef-schuif-beslag (bijv. PORTAL
HS).
• Het DRIVE axxent HSA smart-systeem is standaard niet geschikt voor gebruik in zwembaden en/of vochtige ruimten.
Speciale ontwerpen zijn alleen mogelijk op verzoek en na keuring door SIEGENIA.
• Gebruik de DRIVE axxent HSA smart uitsluitend met originele beslagonderdelen en toebehoren van SIEGENIA.
• De schuifaandrijving SA moet altijd toegankelijk en demonteerbaar zijn voor onderhouds- en servicewerkzaamheden
(gordijnrails, lampen, plafondpanelen, rolluikkasten, enz. mogen de demontage niet belemmeren).
• Neem de instructies van de ASR A 1.6, VFF-brochure KB.01 en de EN 12453 voor elektrisch bediende ramen, deuren
en poorten in acht!
• Bij gebruik in de commerciële sector moeten ook de veiligheidsvoorschriften van de ongevallenverzekeraar in
acht worden genomen.
• Na geslaagde montage van de DRIVE axxent HSA smart moeten bij de eerste ingebruikname een referentieprocedure
en een meet- en leertest worden uitgevoerd.
1.3 Onreglementaire toepassing
• Met hef-schuif-systeem DRIVE axxent HSA smart uitgeruste hef-schuif-elementen mogen in geval van brand niet als
vluchtdeur worden gebruikt!
• Elk gebruik dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel en alle aanpassingen of veranderingen aan het product en
bijbehorende onderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, zijn strikt verboden. Bij
het niet volgen van deze bepaling aanvaardt SIEGENIA geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade.
1.4 Maataanduiding
• Alle in deze documentatie vermelde afmetingen zijn in mm aangegeven.

08.2017

3

DRIVE axxent HSA smart

Montage- en bedieningshandleiding

2. Veiligheidsinstructies
Letsel- en levensgevaar. Elektromotorisch aangedreven installaties kunnen handen, armen, benen
en voeten beknellen en afknellen.
• Er mogen zich geen lichaamsdelen of voorwerpen in het schuif- en sluitgebied van de installatie bevinden.
• Let er in het bijzonder bij het zakken van de HS-elementen op, dat er geen lichaamsdelen of voorwerpen onder de
hef-schuif-vleugel bevinden.
• Laat geen kinderen zonder toezicht bij het hef-schuif-element.
Letsel- en levensgevaar door elektrische schokken of brand. Elektromotorisch aangedreven
installaties kunnen door oververhitting brand veroorzaken.
• Steek de eurostekker van de standaard aansluitkabel alleen in een geschikt stopcontact van het 230-V-wisselstroomnet.
• Benodigde werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd.
• Let op de huidige VDE-voorschriften (bijv. VDE 0100).
• Bij alle werkzaamheden aan het lichtnet of aan de thuisinstallatie strikt de overeenkomstige nationale voorschriften
volgen.
• Bij verplaatsing van netkabels ter plaatse is een veiligheidsscheiding van alle polen noodzakelijk, omdat de adapter
geen eigen netschakelaar heeft.
• De onder het pleisterwerk verborgen voedingskabels voor het hef-schuif-systeem DRIVE axxent HSA smart moeten in
verdeeldozen worden geklemd. Deze verdeeldozen moeten onderhoudsvrij toegankelijk worden gehouden.
• Let er bij het schoonmaken van de hef-schuif-vleugels en de aandrijving altijd op dat er geen vloeistof in het binnenwerk
van het hef-schuif-systeem DRIVE axxent HSA smartgeraakt wordt, waardoor de elektronica niet beschadigd kan worden.
• Laat het apparaat in geval van een storing alleen door een vakman controleren.
Gevaar voor letsel door vallende voorwerpen.
• Leg of plaats a.u.b. geen objecten op de DRIVE axxent HSA smart.
Gevaar door externe virussen op SIEGENIA wifi-apparaten! Let op het volgende om uw systeem te
beschermen tegen o.a. virussen van buitenaf:
• Elk SIEGENIA wifi-apparaat wordt door twee wachtwoorden beschermd (User en Administrator). Deze wachtwoorden
moet u direct na de eerste installatie wijzigen en ze beslist niet laten zoals ze bij levering waren.
• Als de SIEGENIA wifi-apparaten in uw thuisnetwerk opgenomen zijn, moeten gecodeerd worden gebruikt.
• Kies veilige wachtwoorden, bestaande uit kleine en grote letters, cijfers en speciale tekens.
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3. Apparaatfuncties
3.1 Algemene productbeschrijving
• De DRIVE axxent HSA smart is een gemotoriseerd hef-schuifsysteem voor het automatisch ver- en ontgrendelen en
verplaatsen van hef-schuif-vleugels (hef-schuif-elementen Schema A en C).
• De DRIVE axxent HSA smart kan vanaf een tablet of smartphone worden bediend en biedt via de SI Comfort-app extra
mogelijkheden. Raadpleeg hiervoor de meegeleverde snelstarthandleiding (H47.MOTS005NL).
• De schuifaandrijving SA beschikt over een elektronische veiligheidsuitschakeling (zie "3.3 Aanwijzingen voor
veiligheidsuitschakeling en klembeveiliging" op pagina 6).
• Om de veiligheid in het gebied van de doorloop verder te verbeteren, biedt de schuifaandrijving SA met aansluitkaart de
mogelijkheid om een sensorbeveiliging te integreren. Wordt er een hindernis geplaatst op de hef-schuif-vleugel, dan stopt
de hef-schuif-vleugel onmiddellijk.
• Bij stroomuitval kan de DRIVE axxent HSA smart met een sleutel voor noodbediening handmatig worden bediend.
• De hef-schuif-vleugel kan naar een vrij geprogrammeerde tussenpositie worden verplaatst (onderbreking).
• De hef-schuif-vleugel kan in een beveiligde positie kierventilatie worden geplaatst (alleen bij PORTAL-HS).
3.2 Aansturing
Het systeem DRIVE axxent HSA smart biedt de volgende mogelijkheden voor het aanzetten:
Functie

Eindpositie
hef-schuif-vleugel

Referentieprocedure

gesloten en vergrendeld

—

—

—

Meet- en inleestest

gesloten en vergrendeld

—

—

—

Openen

ontgrendeld en geopend

Sluiten

gesloten

Vergrendelen

gesloten en vergrendeld

Onderbreking

vrij te kiezen, begrensde
openingsbreedte

Kierventilatie
Positie kierventilatie
10 min. kierventilatie
(vergrendeld in vergrendelnok/vergrendelstuk)
Timer-kierventilatie
(0‒60 min.)
Openen tot eindposi- ontgrendeld en volledig
tie
geopend (tot aanslag)
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Toets op
hefaandrijving

SI Comfort-app Infrarood
afstandsbediening
(optioneel)

schakelaar ter
plaatse
aanbrengen

—

—
—

—

—
—

—
—

—

—
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3.3 Aanwijzingen voor veiligheidsuitschakeling en klembeveiliging
Algemene aanwijzingen voor veiligheidsuitschakeling
Zodra de verplaatsingsweg van één van de hef-schuif-vleugels geblokkeerd wordt (bijv. door vasthouden of hindernissen)
stopt de aangestuurde hef-schuif-vleugel, verplaatst zich ong. 4 sec. in omgekeerde richting, en stopt dan uiteindelijk (zie afb.
onder).
Voor verhogen van de veiligheid in het gebied van de achterste schuivende randen tussen hef-schuif-vleugel en HS-kozijnprofiel verplaatst de hef-schuif-vleugel zich bij elektromotorisch normaal gebruik slechts tot een gedefnieerde openingspositie.
Hef-schuif-vleugel wordt verplaatst ...

... stoot tegen een hindernis en
stopt...

... verplaatst zich dan ong. 4 sec. in
omgekeerde richting en stopt

Veiligheidsuitschakeling uitgerust met sensorbeveiliging
Bij eisen voor aanvullende veiligheid moet de optionele aansluitkaart worden meebesteld, met voorbereiding voor de
uitrusting met sensorbeveiliging. Voor het voorkomen van verwondingen en beschadigingen is er een veiligheidsuitschakeling met een directe blokkering van de hef-schuif-vleugel. Bij uitrusting met verduistering wordt de hef-schuif-vleugel volledig
tot de aanslag geopend.
Hef-schuif-vleugel wordt verplaatst ...

... een object beweegt in het veiligheidsgebied...

hef-schuif-vleugel stopt

3.4 Led-weergave
De ledverlichting is op de onderste rand van de schuifaandrijving SA aangebracht. Let alstublieft op de lichtsignalen van de
led. De volgende tabel toont de verschillende weergaven en hun betekenis:
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Functie en betekenis

Led

Systeemtest

knippert geel of afwisselend rood/groen

Programmeren

knippert rood

Schuiven in richting "Open"

constant groen

Schuiven in de richting "Sluiten/vergrendelen"

constant rood

10 min. kierventilatie (timer actief)

knippert groen

Kierventilatie (zonder timer)

uit

Tussenstop (beperkte openingsbreedte)

uit

Vergrendeld

uit

na stroomuitval

knippert rood
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4. Toepassingsbereik
Schema A

Schema C

Dagmaat kozijnprofiel (RIB) gr. 1

2144 mm – 2794 mm

4284 mm – 5584 mm1

Dagmaat kozijnprofiel (RIB) gr. 2

2795 mm – 4099 mm

5585 mm – 8194 mm1

Dagmaat kozijnprofiel (RIB) gr. 3

4100 mm – 6666 mm

8195 mm – 13328 mm1

Vleugelhoogte2 (standaard bij HS-PORTAL)

1175 mm – 2675 mm

1175 mm – 2675 mm

Vleugelgewicht PORTAL HS 200

max. 200 kg

max. 200 kg

Vleugelgewicht PORTAL HS 300

max. 300 kg

max. 300 kg

Vleugelgewicht PORTAL HS 400

max. 400 kg

max. 400 kg

max. toegelaten vleugelgewicht voor
DRIVE axxent HSA smart

max. 400 kg

max. 400 kg

Doornmaat (sluitstang) PORTAL HS 200

27,5 mm

27,5 mm

Doornmaat (sluitstang) PORTAL HS 300

37,5 mm

37,5 mm

per schuifaandrijving = RIB/2
2)
bij afwijkende vleugelhoogte (op aanvraag) op afwijkende kabellengte letten!
1)

Maatschets - Schema A
RIB (incl. gemeten dekking)1
=

=

1

1

Schuifaandrijving SA
afwijkende afdekkap lengte (indien gewenst)

Maatschets - Schema C

Kabeldoorvoer
(selecteerbaar)

1

RIB (incl. gemeten dekking)1
Maat 1 = binnenkant kozijn
Maat 2 = binnenkant kozijn
tot midden aanliggende rand vleugel
tot midden aanliggende rand vleugel

Schuifaandrijving SA

1

Kabeldoorvoer
(selecteerbaar)

Schuifaandrijving SA

afwijkende afdekkap lengte (indien gewenst)
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5. Leveringsomvang
Aantal
1

Pos.

Grootte van elke schuifaandrijving
DRIVE axxent HSA smart

Toepassingsbereik
in mm

Schema A, gr. 1 (schuifaandrijving links of rechts)

2144 – 2794

1

Schema A, gr. 2 (schuifaandrijving links of rechts)

2795 – 4099

1

Schema A, gr. 3 (schuifaandrijving links of rechts)

4100 – 6666

1

Schema C, gr. 1 (schuifaandrijving links en rechts)

4284 – 5584

1

Schema C, gr. 2 (schuifaandrijving links en rechts)

5585 – 8194

1

Schema C, gr. 3 (schuifaandrijving links en rechts)

8195 – 13328

Aantallen per
schema
Inhoud verpakking schuifaandrijving SA
A
C

Kleur

wit RAL 9003
zilver RAL 9006

uitvoering

1a

1

–

Schema A - Schuifaandrijving SA

1b

–

2

Schema C - Schuifaandrijving SA

2

1

2

Meenemer

voor schuifaandrijving SA

3

1

2

Meenemersokkel

voor hef-schuif-vleugel boven

4

1

2

Onderlegplaat (afhankelijk van profielsysteem 2,5;
5; 8; 10 mm dik)

voor meenemer aan hef-schuif-vleugel boven

5

1

2

Afdekkap M

voor meenemer

1

1

Afdekprofiel SA (tot 7000 mm totale lengte)

–

2

Afdekprofiel SA met profielverbinders
(vanaf 7000 mm totale lengte)

voor schuifaandrijving SA

7

1

1

Afdekkap SA links

voor afdekprofiel SA

8

1

1

Afdekkap SA rechts

voor afdekprofiel SA

9

1

2

Vleugelkabel (lintkabel, 6-aderig)

voor schuifaandrijving SA

10

12

24

Kabelhouder

klip- en schroefbaar

11

1

1

Netaansluitkabel met euronetstekker

op schuifaandrijving SA, kabellengte 5 m

12

1

1

Terminalprintplaat (optioneel)

voor aansluiting van een verduistering*

13

1

1
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incl. 24 V voeding

*bijv. als volgens het resultaat van de risico-analyse een verduistering nodig is
Pos.

Stuks

14a

1

2

Motoraandrijving axxent RGB

14b

1

2

Motoraandrijving axxent SHG

Pos.
15

8

Inhoud doos motoraandrijving

Stuks
1

Inhoud verpakking hefaandrijving HA
2

uitvoering
Grootte 220, vleugelhoogte 1786 - 2285
Grootte 260, vleugelhoogte 2286 - 2685
Grootte 220, vleugelhoogte 1786 - 2285
Grootte 260, vleugelhoogte 2286 - 2685
uitvoering

Eenknopsbediening axxent HSA

16

2

4

Magnetische schroef

voor hefaandrijving HA

17

1

2

Aanslag HS-H

voor hefaandrijving HA

18

1

1

Sleutel voor noodbediening
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5.2 Overzicht onderdelen en accessoires
1a

11

12
2

1b

11
12

7

14a

2

3

4

5

14b

6

8

6*

10
9

15

16

17

18

G

ANLEITUN

MONTAGE

13

DRIVE
t

nt HSA smar

DRIVE axxe

ysteme
Fensters
e
Türsystem
ysteme
Komforts
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6. Bouwkundig Risico- en gevarenanalyse in de planningsfase
Voor het inschatten van de mogelijke gevaren die door elektrisch bediende ramen veroorzaakt kunnen worden, en om
overeenkomende beschermingsmaatregelen te nemen, moet er al in de planningsfase een risicobeoordeling worden
gemaakt. De risico-analyse levert de vereiste informatie voor de risicobeoordeling waarmee beslissingen over de veiligheid
van de raamelementen kunnen worden genomen. Bij DRIVE axxent HSA smart ontstaan breek- en knelpunten bij het
hef-schuif-element. Afhankelijk van de individuele project- en gebruikssituatie (bijv. kwetsbare personen, bedrijfspanden)
moet in de planningsfase een risico- en gevarenanalyse worden uitgevoerd aan de hand van VFF-brochure KB.01 en actuele
machinerichtlijnen voor ontwerp van veiligheidsvoorzieningen en inbouwsituatie.
6.1 Risico- en gevarenanalyse
• houd in de planningsfase rekening met de nodige beschermende maatregelen
• moet uiterlijk vóór de ingebruikname worden uitgevoerd
• geeft aan hoe bij het raamsysteem mogelijke gevaren uitgesloten of verminderd worden, rekening houdend met de
concrete inbouwsituatie en de gebruikersgroep
• duidt op mogelijke restrisico's
De volgende punten moeten daarbij worden onderzocht:
• Openbaar of niet-openbaar gebied (privé of zakelijk project)
• Inbouwplaats
• Gebruikerskring (rechtmatige, beschermingsbehoeftige of geautoriseerde personen)
• Bijzondere structurele voorwaarden
• Type toegangscontrole
• Eisen voor extra veiligheid kunnen met een sensorbeveiliging worden gewaarborgd
6.2 Aanwijzingen voor montage en installatie
• Gebruik flexibele toevoerleidingen (eventueel flexibele buis gebruiken)
• Voorkom bij het leggen van kabels beschadigingen door klemmen, buigen en trekken
• De onder pleisterwerk gelegde leidingen naar DRIVE axxent HSA smart moeten in verdeeldozen worden geklemd (deze
verdeeldozen moeten voor onderhoud vrij toegankelijk worden gehouden)
• Het DRIVE axxent HSA smart moet tegen bouwvuil en vochtigheid worden beschermd
• Zorg voor voldoende vastzetten van het beslag
• Voer de netaansluiting pas na mechanische functiecontrole uit
• De betreffende verwerkingsrichtlijnen van de profielfabrikant moeten worden nageleefd
• Om een persoonlijke schade te vermijden is het belangrijk de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht te nemen
en goed toegankelijk te bewaren
6.3 Samenwerkingen en interfaces
In het kader van de ontwerpwerkzaamheden moet een nauwkeurige en gedetailleerde coördinatie tussen de verschillende
partijen plaatsvinden. Bij aansluiten van SIEGENIA- componenten op externe systemen of gemengd met SIEGENIAproducten met onderdelen van andere fabrikanten (bijv. aandrijvingen en besturingen) moet de technische compatibiliteit vooraf
door bevoegd personeel worden getest. Voor afstemming met gegevens moeten de technische specificaties en de actuele
montage- en gebruiksaanwijzingen tijdig aan de betrokken partijen worden overhandigd.
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7. Montage
7.1 Montagevoorwaarden
Algemene gebruiksaanwijzing voor de montage
• De volgende beschrijving is een aanbeveling van SIEGENIA en beschrijft de belangrijkste montagestappen. De exacte
montagevolgorde hangt onder andere af van het gebruikte HS-element, van het productieproces en installaties van de
raamfabrikant.
• Speciale montagestappen bij de inbouw van het DRIVE axxent HSA smart vindt u in ons downloadportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)
• Boormachine
• Ø 3 mm, Ø 7 mm, en Ø 10 mm, Ø 15 mm en Ø 20 mm hout- of metaalboren
• Kruiskopschroevendraaier (gr. 2)
• 1 schroefbit, 90 mm lang
• 2 schroefklemmen
• Duimstok
• Bovenfrees (bij houtelementen)
• 2 tot 4 montagebokken
• Aanbeveling: Voor een eenvoudige en nauwkeurige positionering of bevestiging van de meenemer aan de hef-schuifvleugel beveelt SIEGENIA het gebruik van de boormal meenemer aan (zie accessoires, pagina 48).
Benodigd materiaal (niet meegeleverd)
Aantal (afhankelijk van
RIB)*
Schema

Schroeven
voor hout- en PVC-elementen
kozijnschroef
St 4,1 x 38 mm

voor aluminiumelementen
Flow-Drill schroef
M4 x 18 mm

voor onderdeel

A

C

10–25

20–50

2

4

Meenemer

6

12

Kabelhouder

Schuifaandrijving
SA*

Tip: Alle schroefpunten met Ø 3 mm voorboren. De bevestigingsschroeven bij kunststof elementen moeten voldoende
lang zijn om diep genoeg in het versterkingsmateriaal te dringen en daarmee een adequate bevestiging te waarborgen.
Materialen, voor ondersteuning van de schuifaandrijving SA (bijv. PVC platen) bij bepaalde HS profielsystemen, dienen
op locatie te worden voorzien.
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WAARSCHUWING Kans op mechanische defecten als het systeem DRIVE axxent HSA smart

ongemonteerd in gebruik wordt genomen.

›

DRIVE axxent HSA smart eerst monteren, dan pas in gebruik nemen!

Vereisten voor het HS-element
• Het HS-element mag niet vervormd zijn.
• Het HS-element moet loodrecht in het kozijn ingebouwd zijn.
• De onderdorpel moet — vooral bij brede of zware hef-schuifelementen (bijv. 400 kg) — vakkundig en voldoende
ondersteund zijn.
• De verplaatsingskracht mag niet > 60 N zijn.
• Om het risico van beklemming van de kabel in de vleugelgroef te vermijden, moet de vergrendelbout of het regelstuk
voor de kierventilatie altijd aan de sluitzijde onder gezet worden (zie daarvoor ook de huidige installatie-instructies).
• De hef-schuif-vleugel moet gelijkmatig in de vergrendelnok of regelstukken inschuiven.
• De juiste kabelplaatsing in de hef-schuif-vleugel moet voor de montage gecontroleerd worden. De hef-schuif-vleugel moet
voor een optimale kabelgeleider in de beslaggroef zijn voorbereid.
• Bij schema A moet de verborgen kabelgeleiding altijd aan de sluitzijde van het bovenste horizontale HS-kozijnprofiel
worden geplaatst.
• Bij schema C kan de verborgen kabelgeleiding naar keuze links of rechts buiten aan het HS-kozijnprofiel worden
geplaatst.
• Bij schema C moet de tweede vleugel met een "regeldeel G" zijn uitgevoerd.
Vereisten voor het beslag
• Gedetailleerde beslaggegevens voor toepassingsgebieden en vleugelgewichten vindt u in de huidige
montagehandleiding (bijv. montagehandleiding PORTAL HS 200, PORTAL HS 300 of PORTAL HS 400).
• Het beslag moet soepel schakelbaar zijn (onbeperkte operationele capaciteit); het maximale draaimoment op de greep
mag 25 Nm niet overschrijden.
Vereisten voor de aandrijving
WAARSCHUWING Gevaar op mechanische defecten als het systeem DRIVE axxent HSA smart bij

zwaarlopende hef-schuif-elementen in gebruik wordt genomen.

›

De DRIVE axxent HSA smart alleen in gebruik nemen wanneer een soepele beweging van het hef-schuif-element
gewaarborgd is!

• Het systeem DRIVE axxent HSA smart is niet als vergrendelingseenheid overeenkomstig ENV 1627-1630 getest.
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7.2 Aanwijzingen voor plaatsing netwerkbekabeling
Belangrijke aanwijzingen voor veiligheid en montage
De netwerkkabelvoering hangt van de betreffende projectsituatie af. Er zijn twee montagevarianten:
Montagevariant 1: opliggende voedingskabel plaatsing
Het systeem DRIVE axxent HSA smart wordt standaard met een voedingskabel geleverd. De kabeluitvoer bij schema A
bevindt zich altijd aan de sluitzijde boven aan de schuifaandrijving SA (afb. 1), bij schema C kan deze zich naar keuze links
of rechts buiten aan de schuifaandrijving SA bevinden. Voor de kabeluitvoer moet een inkeping in de afdekkap SA van het
afdekprofiel SA worden aangebracht (zie afb. 2). Er moet een geschikt stopcontact in de buurt van de kabeluitvoer zijn. Het
is aan te bevelen de voedingskabel in een geschikt installatiekanaal te plaatsen.

1

2

08.2017
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Montagevariant 2: verdekt liggende voedingskabel plaatsing
Plaatsing onder pleisterwerk van de voedingskabel aan de schuifaandrijving SA en de aansluiting van de schuifaandrijving
SA (bij schema A in de voeding, bij schema C in de 5-polige bus) moet door een gekwalificeerde elektricien worden
uitgevoerd. Bij de plaatsing van voedingskabels bij nog niet ingebouwde HS-elementen (bijv. nieuwbouw en renovatie)
wordt ter plaatse een flexibele kabel (5 x 1,5 mm2, incl aansluiting) voor wand- en sleutelschakelaar (niet in levering)
verborgen door het bovenste HS-kozijnprofiel worden gevoerd (afb. 3).

3

Daarvoor moeten ee kabel in- en uitgang (ieder ca. Ø 10 mm) geboord worden — afstand boorcentrum tot binnenkant kozijn
bedraagt 7 mm (afb. 4). Bij plaatsing van de verborgen voedingskabel is een veiligheidsscheiding van alle polen noodzakelijk. Het gestripte uiteinde van de voedingskabel moet binnen de adapterbehuizing (schema A) of de 5-polige stopcontact
(schema C) liggen. De aansluiting aan de schuifaandrijving gebeurt overeenkomstig het aansluitschema. De montagehoek
van de schuifaandrijving SA heeft voldoende grote uitsparing beschikbaar voor de kabeluitvoer in het HS-kozijnprofiel voor
schema A (afb. 5). In de montagehoek voor schema C is geen uitsparing voor de kabeluitvoer beschikbaar (afb. 6). De
plaatsing van verborgen voedingskabel vindt plaats aan de sluitzijde van kozijnprofielbovenzijde naar schuifaandrijving SA

4

7 mm

Y

Binnenkant
kozijn

5
voedingskabeluitvoer Ø 10 mm
(boren en ontbramen)

HS-onderkant kozijn (zonder afdekking)

Maat Y = 15 mm bij elementen van hout en kunststof
Maat Y = in het midden ten opzichte van de holle kamer bij
aluminium elementen

Schema A

6

Schema C

voedingskabeluitvoer Ø 10 mm
(boren en ontbramen)

Uitsparing in
montagehoek

voedingskabelinvoer
Ø 10 mm

14
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7.3 Boren en frezen in de hef-schuif-vleugel
7.3.1 Positionering en instelling van de boormal voor de meenemer (accessoires)
Boormal horizontaal boven op de hef-schuif-vleugel leggen (afb. 1), beschikbare vleugelafdichtingen moeten eerst verwijderd worden. Boormal overeenkomstig afmetingen positioneren en instellen (afb. 2).
Boringen voor de meenemer boven horizontaal uitvoeren — boordiameter in acht nemen (afb. 3).

1

Aanzet- en boormaten voor de boorgaten van de meenemer aan
de hef-schuif-vleugel (afbeelding houten profiel DIN links - DIN rechts in spiegelbeeld)

2

(416)

Instelmaat X

300

Kabeldoorvoeropening
Ø 15
X
8

Draagnok
Meenemersokkel Ø 7
Schroefgaten Ø 3
10,5
29
50

- 0,2

3

Boring Ø 3
voor bevestigingsschroeven
van de meenemer
Boring Ø 7
voor draagnokken van de
meeneemsokkels

Boring Ø 15
Voor de kabeldoorvoer

Let op: Let absoluut op de instelmarkering X (afb. 2) voor de juiste positionering van de meenemer op de hef-schuif-vleugel.
De juiste instelmarkering X voor het betreffende HS-profielsysteem vindt u in de montagestappen voor inbouw van het
DRIVE axxent HSA smart op ons downloadportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.3.2 Doorvoerboring voor de kabelvoering in de hef-schuif-vleugel
Bij houtelementen is een doorvoerboring (Ø 15 mm) noodzakelijk voor de kabelvoering in de vleugelgroef aan de bovenste
vleugelhoek aan de sluitzijde van de hef-schuif-vleugel. Daarvoor wordt met een 180 mm lange boor Ø 10 mm voorgeboord aansluitend om vervolgens Ø 15 mm te boren (afb. 5 en 6).
Voor de doorvoerboring kan de boormal doorvoerboring worden gebruikt (zie afb. 6)
(zie de accessoires pagina 48).
Bij HS-kunststof- en aluminiumprofielen is een doorvoerboring niet noodzakelijk. Indien nodig, kan de geleider zo worden
bewerkt dat de kabelgeleider mogelijk wordt

4

Boormaten doorvoerboring op de hef-schuif-vleugel
(afbeelding houten profiel DIN links - DIN rechts in spiegelbeeld)
Doorvoerboring Ø 15 (voor kabeldoorlaat)

30°

50

5

6

Boormal
Doorvoerboring

Boor 180 mm lang
Ø 10 voorboren en
op Ø 15 naboren

16
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7.3.3 Boringen en frezingen voor hefaandrijving HA en kabeldoorvoer
Voor de boringen kan de boormal hefaandrijving worden gebruikt (zie de accessoires pagina 48).
22

22

8

78

18,5

Boordiepte tot beslaggroef (in-/uitschakelaar)

18,5
32

∅20

∅2

Boordiepte tot beslaggroef
(noodontgrendeling)

(45)1
(55)2

1211

∅20

40

08.2017

21,5 21,5

60,5

(60,5)

420

90

∅2
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7.4 Plaatsing kabel
7.4.1 Kabel voor hefaandrijving HA bevestigen
1. Kabel met hefaandrijving HA verbinden.
2. Kabel in kabelgeleiding op sluitstang geleiden.
3. Eventueel kan de kabel tevens met plakband worden vastgezet.

3

2

1

18
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7.4.2 Kabel door sluitslangprofiel geleiden en met kabelhouders bevestigen
Om beschadiging aan de kabel te vermijden, moeten de volgende aanwijzingen gevolgd worden:
• Kabel moet vrij van bewegende delen zijn en mag niet beklemd zijn
• Scherpe kanten, vooral bij aluminium elementen, moeten worden ontbraamd.
1. Kabelhouder in het sluitstangprofiel klemmen
2. De 6-aderige lintkabel in 3-aderige delen opdelen en in de kabelhouder drukken
Let op! De kabelhouders moeten steeds worden afgesteld met de schroefgaten en de vergrendelnokken
3. Afstandstukken boven en onder de kabelhouder klemmen (alleen bij kunststof- en aluminium elementen).

1

2

3
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7.4.3 Voorbereiding voor plaatsing van de kabel in de bovenste vleugelgroef
Belangrijke opmerking: Bij sommige profielen met bovenste geleiderail kunnen de kabelhouders bij het optillen van de
hef-schuif-vleugel langs de geleiderail schuren. De volgende maatregelen kunnen dat verhinderen:
Houtelementen
• Bij houtprofielen met geleiderail HH 0130-01/-02 kan de kabel door de sponning worden verplaatst.
• Als alternatief kan in de bovendorpel van de vleugel de vleugelgroef 5 mm dieper worden gefreesd.
Het draagvlak van de geleidingen mag niet veranderd worden!
• Bij een aanpassing moet de kabel met carrosserieringen (Ø 20 mm) en spijkers (max. 30 mm lang) in de bovenste
vleugelgroef vastgezet worden (zie afb. 1). De spijkers mogen daarbij de aderen van de kabel niet beschadigen.
Houtelement met geleiderail HH 0130-01/-02

Spijker (max. 30 mm lang)

1
Carrosserieschijf (Ø 20 mm)

Lintkabel (6-aderig)

obere Führungsnut

bovenste vleugelgroef

Kunststofelementen
Bij bepaalde kunststofprofielen (zie hoofdstuk 4) moeten de pootjes van de kabelhouders verwijderd worden (bijv. met een
tang of iets anders, zie afb. 2)

2

20

08.2017

Montage- en bedieningshandleiding

DRIVE axxent HSA smart

7.4.4 Plaatsing van de kabel in de bovenste vleugelgroef
Bij plaatsing van de kabel in de hef-schuif-vleugel a.u.b. de volgende volgorde aanhouden:
• Kabel in de bovenste vleugelgroef naar kabeluitvoerboring voeren (afb. 1 en 2).
• Kabel in de kabelgeleiding van de meenemersokkel voeren (afb. 3) en tot een lengte van 50 mm terugtrekken (afb. 5).
• Meenemersokkel en eventueel profielafhankelijke onderlegplaat (leveromvang) op vleugel zetten (afb. 4).
• Kabel met kabelhouder in de bovenste vleugelgroef vastzetten, lussen en bevestigen (afb. 6).
• Bij gebruik van een middensluiting in HS-beslag moet eventueel een voldoende zijdelingse uitsparing in de bovenste
vleugelgroef voor de kabelvoering voorzien worden

6

1

Stekker voor
schuifaandrijving SA

2

4

5

50 mm

3

Onderlegplaat
(afhankelijk van profiel)
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7.5 Montage hefaandrijving HA
7.5.1 Montage toets

1

2

4

3

7.5.2 Sluitstang plaatsen

1

22

2

3
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7.6 Montage schuifaandrijving SA - schema A
7.6.1 Horizontale positionering van de schuifaandrijving SA - schema A
Let er bij het uitmeten van de RIB op of het HS-kozijnprofiel met of zonder afdekking gebruikt wordt. Bij een afgedekte ligt de
binnenkant van het kozijnprofiel naar binnen verplaatst, hier moet bij het uitmeten van de RIB rekening worden gehouden. De
hier aangegeven compensatie van 2 mm* komt overeen met de materiaaldikte van de zijdelingse afdekkap SA.
Variant A — HS-kozijnprofiel zonder afdekking
Schuifaandrijving SA met 2 mm* verplaatsen naar de binnenkant van het kozijnprofiel (zie afb. A):
2 mm*

A
Afbeelding voor positionering DIN links (DIN rechts in spiegelbeeld)
Binnenkant kozijn
Buitenkant
montagehoek
Binnenkant
kozijn

Schuifaandrijving SA
Afdekkap SA
2 mm*

2 mm*

Kaplengte

Variant B — HS-kozijnprofiel met afdekking
Bij een HS-kozijnprofiel met afdekking is de binnenkant van het profiel niet zichtbaar. De schuifaandrijving SA moet met 2
mm* worden verplaatst, om deze te plaatsen t.o.v. de binnenkant van het kozijnprofiel (zie afb. B). De maat van de binnenkant van het kozijn moet voor de buitenkant van de afdekking voor de positie van de schuifaandrijving SA bepaald
worden.
2 mm*

B
Afbeelding voor positionering DIN links (DIN rechts in spiegelbeeld)
Afdekking

Binnenkant kozijn

Afdekking
Buitenkant
montagehoek

Schuifaandrijving SA
Afdekkap SA
2 mm*

2 mm*

Binnenkant
kozijn
Buitenkant
Afdekking

Kaplengte
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7.6.2 Loodrechte positionering en bevestiging van de schuifaandrijving SA - schema A
Voor de bevestiging van de schuifaandrijving SA aan het bovenste HS-kozijnprofiel zijn twee schroefvlakken (A of B)
aanwezig. Speciale montagestappen bij de inbouw van het DRIVE axxent HSA smart vindt u in onze downloadportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Bevestiging van de schuifaandrijving SA op montagehoek op schroefvlak A of B.
2. Meenemer op meenemersokkel zetten en met geschikte kozijnschroeven vastmaken
3. Vleugelkabel (lintkabel, 6-aderig) en kabel-energievoeringsketting met de stekkerkoppeling verbinden. Kabel mag niet
beklemd raken.
4. Afdekkap meenemer plaatsen.
5. Afdekprofiel SA op montagehoek plaatsen.
6. Afdekkappen SA rechts en links op afdekprofiel SA schuiven

Binnenkant kozijn

1

2

3

Schroefvlakken

B

4

24

Stekkerverbindingen

A

5

6
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7.7 Plaatsing verborgen voedingskabel en aansluiting - schema A
Verborgen plaatsing en aansluiting in voeding schuifaandrijving SA - schema A
Belangrijke opmerking: De installatie ter plaatse onder het pleisterwerk van de flexibele voedingskabel (5 x 1,5 mm2)
aan de schuifaandrijving SA en de aansluiting in de voeding van schuifaandrijving SA moeten door een gekwalificeerde
elektricien worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING Gevaar van oververhitting!

Gevaar voor elektrische schokken!
Voor de montage de voedingskabel van het stopcontact scheiden of de netzekeringen uitschakelen.

›

Bij het plaatsen van een verdekte voedingskabel en de aansturing door een wand- of sleutelschakelaar (niet in levering) moet
de aansluiting van de kabel op de voeding van schuifaandrijving SA plaatsvinden.
1. Bevestigingsschroeven van de voeding-afdekking losmaken en de voeding-afdekking verwijderen.
2. De standaard in de voeding aangesloten stekkerkabel demonteren en verwijderen.
3. De verdekte voedingskabel door de uitsparing van de montagehoek in de adapterbehuizing voeren, daarbij moet de
mantel van de voedingskabel tot in de adapterbehuizing reiken. Het strippen van de voedingskabel moet binnenin de
adapterbehuizing plaatsvinden:

1

Plafondklem

Adapterkap

2

Stekkerkabel demonteren
en verwijderen

3

De verdekt liggende voedingskabel door de uitsparing in de
adapterbehuizing steken

Aansluitplan - schema A
• Er moet absoluut een veiligheidsscheiding van alle polen worden aangebracht.
• De kabels overeenkomstig het aansluitschema in de voeding aansluiten.
• Verdekking van de voeding weer bevestigen met de bevestigingsschroeven
PE
N
L1

PE
N
L1
*F

*Veiligheidsscheiding van alle polen

*F

*Veiligheidsscheiding van alle polen

T

Aansluiting
sleutelschakelaar,
codeslot of
installaties
aandrijvingen

Aansluiting
Schakelaar

Let op, op de
polariteit letten!

N L 123

Voeding

08.2017

Aansluiting
zonder schakelaareenheid

N L 2 3

Voeding

Aansluiting
met
schakelaareenheid

N
L1
1
2
3

= blauw / neutraal
= bruin/fase
= geen functie
= zwart / dicht
= grijs / open
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7.8 Montage sensorbeveiliging schema A
Voor het gebruik van de sensorbeveiliging zijn aanpassingen aan de DRIVE axxent HSA smart nodig
De geschikte sensorbeveiliging is te bestellen bij:		

Sensorbeveiliging

=

=

Fa. CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

Sensorbeveiliging

Printplaat voor de aansluiting van een sensorbeveiliging (stekker of klemmen)
Ontvanger
binnen

Ontvanger
buiten

Zender
binnen

+ 24 V
Sensorbeveiliging 2 ingang
GND
+ 24 V
Sensorbeveiliging 1 ingang (RX)
Ontvanger

GND

Zender
buiten

GND
Testen
+ 24 V
GND

Zender

Testen
+ 24 V

Bij schuifaandrijving SA moet voor gebruik met een sensorbeveiliging een jumper aangesloten worden.
Printplaat voor de aansluiting van de
sensorbeveiliging (stekker of klemmen)
Stopcontacten

Jumper positie 3 = gebruik met sensorbeveiliging
Jumper positie 2 = gebruik met normaal gebruik zonder fotocel
Jumper positie 1 = gebruik met gereduceerde verplaatsingssnelheid

26
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7.9 Montage schuifaandrijving SA - schema C
7.9.1 Horizontale positionering van de schuifaandrijving SA - schema C
Beide schuifaandrijvingen moeten exact in het midden van de beide vleugeluiteinden gemonteerd worden. Daarbij moeten beide
montagehoeken tegen elkaar worden gepositioneerd (afb. 2 en 3). De beide voedingen bevinden zich dan tegenover elkaar.
Controle van de inwendige kozijnprofielbreedte (RIB) - schema C
Let er bij het uitmeten van de RIB op of een HS-kozijnprofiel met of zonder afdekking gebruikt wordt. Bij een afgedekte ligt de
binnenkant van het kozijnprofiel naar binnen verplaatst, hier moet bij het uitmeten van de RIB rekening worden gehouden. De
RIB-maten moeten steeds afzonderlijk voor de linker schuifaandrijving SA (maat 1) en de rechter schuifaandrijving SA (maat
2) bepaald worden.
Ter controle voor de correcte meting moet de totale RIB (maat A) gemeten worden. De maat A moet met de som van de
RIB-maten 1 en 2 overeenstemmen (afb. 1).
A = RIB (incl. afdekking meten1)
1
Maat 1 = binnenkant kozijn
Maat 2 = binnenkant kozijn
tot midden aanliggende rand vleugel
tot midden aanliggende rand vleugel
Kabeluitvoer
(selecteerbaar)

Kabeluitvoer
(selecteerbaar)

Schuifaandrijving SA links

Schuifaandrijving SA rechts

afwijkende afdekkap lengte (indien gewenst)

2

3
linker montagehoek

Voeding links
schuifaandrijving SA

rechter montagehoek

Voeding rechter
schuifaandrijving SA
midden aanliggende randen

linker aanliggende randen
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7.9.2 Loodrechte positionering en bevestiging van de schuifaandrijvingen SA - schema C
Voor de bevestiging van de schuifaandrijvingen SA op het bovenste HS-kozijnprofiel zijn boorgaten op twee schroefvlakken
(A of B) gemaakt. Positioneren en vastschroeven gebeurt steeds afhankelijk van de inbouwsituatie van het betreffende
HS-profielsysteem. Speciale montagestappen bij de inbouw van het DRIVE axxent HSA smart vindt u in onze downloadportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Bevestiging van de schuifaandrijvingen SA op de montagehoek van het schroefvlak A of B.
2. Meenemer op meenemersokkel zetten en met geschikte raamschroeven vastmaken.
3. Vleugelkabel (lintkabel, 6-aderig) en kabel-energievoeringsketting met de stekkerkoppeling verbinden. Kabel mag niet
klemmen

1

2

Schroefvlakken

A

Stekkerverbindingen

B

7

28

3

8

Profielverbinder
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4.
5.
6.
7.
8.

Afdekkap meenemer plaatsen.
Stekker met 5-polige stekker verbinden en de verbindingskabel (4pol.) op de printplaat zetten.
Kabel met kabelbinder op adapterbehuizing bevestigen
Afdekprofielen SA op montagehoeken plaatsen.
Vanaf 7000 mm de totale lengte afdekprofielen (SA) van links en rechts op profielverbinder schuiven.
Afdekprofielen aandrukken en op montagehoeken klikken.
9. Afdekkappen SA rechts en links op afdekprofiel SA schuiven

HS-vleugelrand

4

HS-vleugelrand

5

Verbindingskabel printplaat
Stekker

6

5-polige stopcontact

9
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7.10 Plaatsing van de verdekte voedingskabel en aansluiting - schema C
Verdekte plaatsing en aansluiting in voeding schuifaandrijving SA - schema C
Belangrijke opmerking: De installatie ter plaatse onder het pleisterwerk van de flexibele voedingskabel (5 x 1,5 mm2)
aan de schuifaandrijving SA en de aansluiting in de voeding van schuifaandrijving SA moeten door een gekwalificeerde
elektricien worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING Gevaar van oververhitting!

Gevaar voor elektrische schokken!

›

Voor de montage de voedingskabel van het stopcontact scheiden of de netzekeringen uitschakelen.

Bij plaatsing van een verdekte voedingskabel en voor de aansturing door een wand- of sleutelschakelaar (niet in leveromvang) moet de aansluiting van de kabel in de 5-polige stekker van de schuifaandrijving SA plaatsvinden.
1. Bevestigingsschroeven van de 5-polige stekker losmaken en stekker verwijderen.
2. De standaard aangesloten 2-aderige netvoedingskabel loskoppelen en verwijderen.
3. De verdekte voedingskabel begeleiden door het geopende kabelkanaal (klikbalk) en kabelkanaaluitsparing in de
5-polige stekker. Het gestripte deel van de voedingskabel moet liggen binnen de 5-polige contact:

1

Stekker

5-polige contact
demonteren

2

Netstekkerkabel
afklemmen en verwijderen

3

De verdekt liggende
voedingskabel aansluiten

4

Stekker met 5-polig contact
verbinden en bevestigen

Kabelgootuitsparing

Aansluitplan - schema C
• Er moet absoluut een veiligheidsscheiding van alle polen worden aangebracht.
• Kabel overeenkomstig aansluitschema in het 5-polig contact aansluiten.
• Stekker en 5-polige contact verbinden en met de bevestigingsschroeven opnieuw bevestigen (afb. 4)
PE
N
L1
*F

*Veiligheidsscheiding van alle polen

PE
N
L1
*F

*Veiligheidsscheiding van alle polen
Aansluiting
sleutelschakelaar,
codeslot of
installaties
aandrijvingen

Aansluiting
Schakelaar

2 3
N L
5-polige
stopcontact

30

Aansluiting
zonder schakelaareenheid

2 3
N L
5-polige
stopcontact

Aansluiting
met
schakelaareenheid

N
1
2
3

= blauw / neutraal
= bruin / fase
= zwart / dicht
= grijs / open
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7.11 Montage sensorbeveiliging schema C
Voor het gebruik met sensorbeveiliging zijn aanpassingen aan de DRIVE axxent HSA smart nodig
De geschikte sensorbeveiliging is te bestellen bij:

Sensorbeveiliging

Fa. CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen
Sensorbeveiliging

Printplaat voor de aansluiting van een sensorbeveiliging (stekker of klemmen)
Ontvanger
binnen

Ontvanger
buiten

Zender
binnen

+ 24 V
Sensorbeveiliging 2 ingang
GND
+ 24 V
Sensorbeveiliging 1 ingang (RX)
Ontvanger

GND

Zender
buiten

GND
Testen
+ 24 V
GND

Zender

Testen
+ 24 V

Bij schuifaandrijving SA moet voor gebruik met een sensorbeveiliging een jumper aangesloten worden.

Jumper positie 3 = gebruik met sensorbeveiliging
Jumper positie 2 = gebruik met normaal gebruik zonder fotocel
Jumper positie 1 = gebruik met gereduceerde verplaatsingssnelheid
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7.12 Afronding montage
Handmatige controle van werking van het HS-element bij ingebouwd DRIVE axxent HSA smart
Om wrijvingen en weerstanden bij handmatige verplaatsing van de hef-schuif-vleugels te kunnen vaststellen, moet de
schuifaandrijving worden ontkoppeld van de vleugels. Daartoe wordt eenvoudig de meenemer aan de schuifaandrijving SA
van de meenemersokkel van de hef-schuif-vleugel verwijderd en de stekker van de verbindingskabel van hefaandrijving HA
in de schuifaandrijving SA getrokken.
Mogelijke oorzaken voor storingen in de functionaliteit van de DRIVE axxent HSA smart
• latere veranderingen aan het HS-element na montage van DRIVE axxent HSA smart (bijv. verandering van stoppers,
eindstukken, enz.)
• Afdichtingen op het HS-element te stijf of niet goed ingevoerd
• Afdichtingslip schuurt langs de geleiderail
• Bij het verplaatsen schuren de kabelhouders in de bovenste vleugelgroef langs de geleidingsrail
• Geleiding (voor boven) en geleiding (achter boven) zijn niet goed gepositioneerd in de vleugelgroef (bijv. te hoog
ingebouwd)
• het HS-element is vervormd en/of scheef of niet loodrecht in het kozijn ingebouwd
• Onderdorpel niet exact horizontaal uitgelijnd
• ernstige vervuiling of beschadigingen op de looprail
• Thermisch gedrag van materiaal niet in acht genomen (bijv. voortdurend directe zonneschijn, donkere kleur van de
onderdelen van het HS-element)
• HS-element is niet vakkundig beglaasd resp. geklemd
De oorzaken dienen door gekwalificeerd vakpersoneel opgelost te worden met passende maatregelen.
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8. Ingebruikname - Schema A
8.1 Algemene aanwijzingen voor ingebruikname
• Na geslaagde montage van de DRIVE axxent HSA smart (eerste ingebruikname ) moet een referentieprocedure en een
meet- en inleestest worden uitgevoerd.
• De referentieprocedure evenals de meet- en inleestest, dienen voor het bepalen van de grootte van het hef-schuif-element
en de verplaatsingskrachten.
• De referentieprocedure moet na een stroomuitval opnieuw worden uitgevoerd. De meet- en inleestest is alleen bij eerste
inbedrijfstelling nodig.
• Alle maatregelen voor de inbedrijfname mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.
8.2 Referentieprocedure
1.
2.
3.
4.

De reset-toets indrukken (a) of de stroomkring onderbreken en daarna weer stroom aanbrengen (b)
De hef-schuif-vleugel in de stand "Sluiten" plaatsen (evt. handmatig)
Toets op hefaandrijving indrukken (c)
De hef-schuif-vleugel daalt, gaat omhoog en daalt/vergrendelt automatisch tijdens de referentieprocedure (d).
Tip: Tijdens de referentieprocedure knippert de led rood (e).
5. Na het doorlopen van de referentieprocedure en bereiken van de positie "vergrendelen" dooft de led.
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8.3 Meet- en inleestest
WAARSCHUWING

›

Tijdens de meet- en inleestest veilige afstand tot de bewegende elementen aanhouden.
WAARSCHUWING

›

Gevaar voor letsel! Handen, armen, benen en voeten kunnen in- en/of
afgeklemd worden! Er volgt geen veiligheidsuitschakeling!

Gevaar van verkeerde meetwaarden!

Wanneer er geen verkeerde meetwaarden volgen, mag het systeem DRIVE axxent HSA smart tijdens de meet- en
inleestest in geen geval gestoord of gehinderd worden!

1. De hef-schuif-vleugel in de stand "Sluiten" plaatsen (evt. handmatig)
2. Knop Prog indrukken (a)
Tip: de led knippert groen (b).
3. Knop op de hefaandrijving 11 seconden ingedrukt houden (c)
Tip: Terwijl de knop wordt ingedrukt, klinken na elkaar:
1 korte claxon, 2 korte claxons, 3 korte claxons, 4 korte claxons. Daarna de knop loslaten.
4. Knop op de hefaandrijving 2 seconden ingedrukt houden (d)
Tip: Terwijl de knop wordt ingedrukt, klinkt 1 korte claxon. Daarna de knop loslaten.

11 sec.

1x

2x

3x

4x

1x

2 sec.

Posities tijdens de meet- en inleestest
1.
2.
3.
4.
5.

De hef-schuif-vleugel wordt ontgrendelt en verplaatst tot de eindpositie.
De hef-schuif-vleugel wordt terug geplaatst naar de positie „Sluiten“
De hef-schuif-vleugel keert dan weer terug naar de eindpositie
De hef-schuif-vleugel wordt weer terug verplaatst naar de positie „Sluiten“
De hef-schuif-vleugel vergrendelt
Tip: Tijdens de meet- en leerprocedure knippert de led rood.
1.
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2.

3.

4.

5.
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9. Inlezen tussenstop - Schema A
Knop 8 sec.
ingedrukt houden...

1x

Knop "PROG"
indrukken

Led knippert
groen

... Knop op gewenste
positie 1 x kort drukken...

2x

3x

... De hef-schuif-vleugel stopt en
de positie wordt opgeslagen ...

... De hef-schuif-vleugel wordt
ontgrendeld en verplaatst zich...
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10. Bediening - Schema A
10.1 Bedrijf "Openen" - "Stop" - "Vergrendelen"
Bij gebruik van de knop wordt de functie tussen "Openen" - "Stop" - "Vergrendelen" gewisseld.
Tip: Tijdens het openen licht de led groen op. Tijdens het sluiten en vergrendelen licht de led rood op.

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel
schuift open ...

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel
stopt...

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel gaat
dicht en wordt vergrendeld.

10.2 10 min.-positie kierventilatie
De hef-schuif-vleugel schuift in de kierventilatie en zakt vervolgens omlaag. Na 10 min. schuift de hef-schuif-vleugel weer
automatisch dicht en wordt vergrendeld.
Tip: Tijdens de kierventilatie knippert de led groen.
2 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel schuift
naar "kierventilatie"...

De hef-schuif-vleugel
blijft 10-min. in
"kierventilatie"...

... na 10-min. schuift de
hef-schuif-vleugel dicht
en wordt vergrendeld

10.3 Tussenstop (begrensde openingsbreedte)
De hef-schuif-vleugel gaat naar een toegewezen tussenstand (zie pagina 35).
Knop 2 sec.
ingedrukt houden

36

1x korte claxon

De hef-schuif-vleugel schuift
open ...

De hef-schuif-vleugel staat in
de "tussenstand"
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10.4 Speciale functie "Opening tot het einde"
Om veiligheidsredenen schuift de hef-schuif-vleugel in gebruikelijke toestand niet geheel open.
Om de hef-schuif-vleugel geheel tot het einde te openen, kan men deze handmatig openschuiven of met een speciale
knopbediening op de hefaandrijving HA daarheen schuiven. De hef-schuif-vleugel moet zich in de positie "Open" bevinden.
1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel schuift open ...

Knop constant
ingedrukt houden...

... indien de hef-schuif-vleugel geheel
open is de knop loslaten ...

... De hef-schuif-vleugel
schuift verder open ...

... De hef-schuif-vleugel
stopt meteen

Tip: Bij uitvoering met optionele aansluitkaart voor sensorbeveiliging is dit niet relevant. De hef-schuif-vleugel wordt bij de
uitvoering met sensorbeveiliging altijd tot het einde geschoven.
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11. Ingebruikname - Schema C
11.1 Algemene aanwijzingen voor ingebruikname
• Na geslaagde montage van de DRIVE axxent HSA smart (eerste ingebruikname ) moet een referentieprocedure en een
meet- en inleestest worden uitgevoerd.
• De referentieprocedure evenals de meet- en inleestest, dienen voor het bepalen van de grootte van het hef-schuif-element
en de verplaatsingskrachten.
• De referentieprocedure moet na een stroomuitval opnieuw worden uitgevoerd. De meet- en inleestest is alleen bij eerste
inbedrijfstelling nodig.
• Alle maatregelen voor de inbedrijfname mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.
11.2 Referentieprocedure
Bij schema C wordt onderscheid gemaakt tussen actieve vleugel (eerst openende vleugel) en tweede vleugel
delingsnokken of zwenkhaken op sluitzijde).
1. De reset-toets indrukken (a) of de stroomkring onderbreken en daarna weer onder stroom brengen (b)
2. Beide hef-schuif-vleugels in de stand "Sluiten" plaatsen (evt. handmatig)
3. Toets op hefaandrijving van de tweede vleugel indrukken (c)

(vergren-

4. De hef-schuif-vleugel daalt, gaat omhoog en daalt/vergrendelt automatisch tijdens de referentieprocedure (d).
Tip: Tijdens de referentieprocedure knipperen beide leds rood (e).
5. Na het doorlopen van de referentieprocedure en het bereiken van "vergrendelen" doven beide leds.
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11.3 Meet- en inleestest
WAARSCHUWING

›

Tijdens de meet- en inleestest veilige afstand tot de bewegende elementen aanhouden.
WAARSCHUWING

›

Gevaar voor letsel! Handen, armen, benen en voeten kunnen in- en/of
afgeklemd worden! Er volgt geen veiligheidsuitschakeling!

Gevaar van verkeerde meetwaarden!

Doordat er geen verkeerde meetwaarden resulteren, mag het systeem DRIVE axxent HSA smart tijdens de meet- en
inleestest in geen geval gestoord of gehinderd worden!

1. De hef-schuif-vleugel in de stand "Sluiten" plaatsen (evt. handmatig)
2. Knop Prog indrukken (a)
Tip: de led knippert groen (b).
3. Knop van de hefaandrijving van de tweede vleugel 11 seconden ingedrukt houden (c)
Tip: Terwijl de knop wordt ingedrukt, klinken na elkaar:
1 korte claxon, 2 korte claxons, 3 korte claxons, 4 korte claxons. Daarna de knop loslaten.
4. Knop van de hefaandrijving van de tweede vleugel 2 seconden ingedrukt houden (d)
Tip: Terwijl de knop wordt ingedrukt, klinkt 1 korte claxon. Daarna de knop loslaten.

11 sec.
1x

2x

3x

4x

2 sec.
1x
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Posities tijdens de meet- en inleestest
Op de volgende pagina's wordt de respectievelijke volgorde in een voorbeeld van een actieve vleugel links weergegeven.
De volgende posities worden na de start bereikt:
1. Beide hef-schuif-vleugels
ontgrendelen en actieve vleugel schuift een klein stuk open (in wachtpositie).
2. Tweede vleugel schuift tot het einde open en schuift weer terug naar "Sluiten".
3. Tweede vleugel schuift weer tot het einde open en schuift weer terug naar "Sluiten" en vergrendelt.
4. De actieve vleugel schuift weer open tot het einde en schuift weer terug in wachtpositie, stopt kort en schuift verder tot
"Sluiten".
5. De actieve vleugel schuift weer open het einde en schuift weer terug in wachtpositie, stopt kort en schuift verder tot
"Sluiten".
6. De actieve vleugel vergrendeld
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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12. Inlezen onderbreking - Schema C
• De actieve vleugel

en tweede vleugel

moeten apart voor de gewenste onderbreking worden geprogrammeerd.

• Gewoonlijk is het voldoende om de onderbreking alleen voor de actieve vleugel te programmeren.
Programmeren actieve vleugel

„PROG“
Knop indrukken

Led knippert
groen
Knop actieve vleugel
8 sec. ingedrukt houden...

1x korte
claxon

... De actieve vleugel wordt
ontgrendeld en verplaatst zich...

2x korte
claxon

Knop actieve vleugel op gewenste
positie 1 x kort drukken...

... 3x korte claxon, daarna
knop loslaten ...

... De actieve vleugel stopt en de
positie wordt opgeslagen

Programmeren tweede vleugel

„PROG“
Knop indrukken
Knop tweede vleugel
8 sec. ingedrukt houden...

... De tweede vleugel wordt
ontgrendeld en verplaatst zich...

08.2017

Led knippert
groen
1x korte
claxon

Knop tweede vleugel op de gewenste
positie 1 x kort drukken...

2x korte
claxon

... 3x korte claxon, daarna
knop loslaten ...

... De tweede vleugel stopt en de
positie wordt opgeslagen
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13. Bediening - Schema C
De hef-schuif-elementen van schema C hebben twee bestuurbare hef-schuif-vleugels (een actieve en eentweede vleugel
). De actieve vleugel is de eerst openende vleugel, en de tweede vleugel is de volgende openende vleugel. De positie
voor de actieve en de tweede vleugel (rechter of linker hef-schuif-vleugel) moet bij de bestelling vastgelegd worden. In deze
handleiding is als voorbeeld de linker hef-schuif-vleugel als actieve vleugel en de rechter hef-schuif-vleugel als tweede vleugel
weergegeven.
Tip: De knop voor de actieve vleugel stuurt de bijbehorende hef-schuif-vleugel individueel aan.
De knop voor de tweede vleugel stuurt beide hef-schuif-vleugels tegelijkertijd aan.
13.1 Bedrijf "Openen" - "Stop" - "Vergrendelen"
Bij gebruik van de knop wordt de functie tussen "Openen" - "Stop" - "Vergrendelen" gewisseld.
Tip: Tijdens het openen licht de led groen op. Tijdens het sluiten en het vergrendelen licht de led rood op
Knop actieve vleugel
(de actieve vleugel wordt aangestuurd)
1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel schuift open ...

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel stopt...

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel gaat
dicht en wordt vergrendeld.

Knop tweede vleugel
(de actieve vleugel en de tweede vleugel worden aangestuurd)
1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel schuift open ...

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel stopt...

1 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel schuift
dicht ...

13.2 10 min. positie kierventilatie
Bij schema C schuift alleen de actieve vleugel in de positie 10 min. kierventilatie. Daar zakt de vleugel af. De led knippert
groen tijdens de 10 minuten ventilatiefase, gaat dan uit en de actieve vleugel schuift weer terug in "DICHT". Daar vergrendelt
deze.
Knop actieve vleugel
(de actieve vleugel wordt aangestuurd)
2 x kort indrukken
De hef-schuif-vleugel schuift naar
"kierventilatie"...
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De hef-schuif-vleugel blijft 10-min.
in "kierventilatie"...

... na 10 min. gaat
de hef-schuif-vleugel dicht en wordt vergrendeld
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13.3 Onderbreking (begrensde openingsbreedte)
De actieve en tweede vleugel worden individueel bediend en gaan dan naar de geprogrammeerde onderbreking.
Knop actieve vleugel
(de actieve vleugel wordt aangestuurd)
Knop 2 sec.
ingedrukt houden...
De actieve vleugel gaat open...

1x korte claxon

De actieve vleugel in de "Onderbreking"

1x korte claxon

De tweede vleugel in de "Onderbreking"

Knop tweede vleugel
(de actieve vleugel en de tweede vleugel worden aangestuurd)
Knop 2 sec.
ingedrukt houden...
De actieve vleugel gaat in de wacht
De tweede vleugel gaat open...
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13.4 Speciale functie "Opening tot einde"
Om veiligheidsredenen schuiven beide hef-schuif-vleugels in elektromotorisch normaal bedrijf niet helemaal open. Om de
hef-schuif-vleugels volledig te openen, dus tot het einde te openen, deze individueel handmatig openschuiven, of met een
speciale knop bediening aan de betreffende hefaandrijving HA daarheen schuiven. Daartoe moeten de hef-schuif-vleugels
zich in "OPEN" bevinden.
Knop tweede vleugel
(de actieve vleugel en de tweede vleugel worden aangestuurd)
1 x kort indrukken

Knop constant
ingedrukt houden...

...beide hef-schuif-vleugels schuiven open ...

... De hef-schuif-vleugel schuift verder open ...

Actieve
en tweede vleugel
individueel bedienen
... indien de hef-schuif-vleugel geheel
open is de knop loslaten ...

... De hef-schuif-vleugel stopt meteen

Tip: Deze speciale functie kan alleen gescheiden worden uitgevoerd voor de actieve en tweede vleugel.
Tip: Bij uitvoering met optionele aansluitkaart voor sensorbeveiliging is dit niet relevant. De hef-schuif-vleugel wordt bij de
uitvoering met sensorbeveiliging altijd tot het einde geschoven.
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14. Handmatige noodbediening
Bij een uitval van de hefaandrijving HA kan de hef-schuif-vleugel met de meegeleverde sleutel voor noodbediening handmatig opgetild of verlaagd worden. Aansluitend kan de hef-schuif-vleugel handmatig verschoven worden.
Tip: De sleutel voor noodbediening mag uitsluitend voor handmatige bediening in geval van storing worden gebruikt.
Bewaar deze daarom in de buurt van het hef-schuif-element.
WAARSCHUWING

›

Letselgevaar door terugslaande sleutel voor noodbediening!

Tijdens de handmatige bediening met de sleutel voor noodbediening deze stevig vasthouden. Bij de ontgrendeling wordt
de sleutel voor noodbediening met het gewicht van de hef-schuif-vleugel belast.

1

2

3

4

Sleutel voor noodbediening
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15. Verzorging en onderhoud
Elektrisch aangedreven apparaat.
Levensgevaar door elektrische schok of brand.
Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen moet u altijd het volgende in acht nemen:
WAARSCHUWING

›

Trek vóór elke reiniging of vóór onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact. Trek daarbij nooit aan de
kabel om het apparaat los te koppelen van het stroomnet.

›

Bij apparaten met een vaste aansluiting op het 230-V-wisselstroomnet schakelt u de voeding aan alle polen volledig uit.
Eventueel de zekeringen verwijderen.

15.1 Reiniging
Belangrijk: Bij het reinigen van de DRIVE axxent HSA smart mag geen vloeistof in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen, anders kan het
oppervlak van de behuizing worden beschadigd.
• Reinig het toestel nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.
• Reinig de DRIVE axxent HSA smart met een doek die bevochtigd is met een milde zeepoplossing of met afwasmiddel.
• Neem de veiligheidsvoorschriften voor de werkzaamheden met elektrische gereedschappen alsmede, indien van
toepassing, voor ladders, opstapjes, werkzaamheden boven het hoofd en op bepaalde hoogten in acht.
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16. Storingen oplossen
Bij een storing in geen geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren.
Wanneer de volgende tabel het probleem niet beschrijft, neem dan alstublieft contact op met uw ramenvakbedrijf of direct
met SIEGENIA: Tel. +49 271 3931-0
16.1 DRIVE axxent HSA smart
Beschrijving van het
probleem

Geen werking van de
DRIVE axxent HSA smart

DRIVE axxent HSA smart
breekt sluitings-/openingsvoortgang af en schuift 4
sec. in de omgekeerde
richting

Led

Mogelijke oorzaak

Oplossingsvoorstel

uit

geen stroomvoorziening

Stroomvoorziening controleren

uit

Infrarood-afstandsbediening niet
geprogrammeerd

zie gebruiksaanwijzing infrarood-afstandsbediening

knippert rood

DRIVE axxent HSA smart niet
geïnitialiseerd

Referentieprocedure uitvoeren
(zie pagina 33 en 38)

knippert
2x groen- 3x
rood

Oververhitting

Wachten tot de aandrijving afkoelt
en de leds doven

knippert
rood/groen

Systeemtest negatief

Spanning min. 10 sec. onderbreken, dan referentie- en meettest
starten (zie pagina 33 en 38)
(bij vaker voorkomen service
inlichten)

uit

Hindernis blokkeert de verplaatsingsweg van de hef-schuif-vleugel

Hindernis verwijderen en
DRIVE axxent HSA smart opnieuw
bedienen

–

Geen wifi-verbinding met de router
van het thuisnetwerk

Wifi-router van het thuisnetwerk
opnieuw starten

–

Geen wifi-verbinding met smartphone/tablet

Smartphone/tablet opnieuw starten

Geen wifi-verbinding met
DRIVE axxent HSA smart

Reset op DRIVE axxent HSA smart
uitvoeren:
1. Knop "PROG" 3x kort na elkaar
indrukken.
2. Direct op de aansluiting knop
"PROG" 1x lang indrukken (ca. 4
sec.)
3. De hef-schuif-vleugel schuift dicht
De module is dan weer in de
levering status.

DRIVE axxent HSA smart
reageert niet op smartphones/tablets
–

16.2 SI Comfort-app
Uitgebreide informatie over de bediening en het verhelpen van storingen vindt u op de SIEGENIA Smarthome-internetpagina.
https//smarthome.siegenia.com
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17. Technische gegevens
Specificaties voor een DRIVE axxent HSA smart
Spanningsvoorziening
120 - 230 V∼, 22 W
Apparaat voor bedrijfsspanning
24 V
(voeding geïntegreerd in de schuifaandrijving)
max. verplaatsingskracht tijdens verschuiving
max. draaimoment sleutel voor noodbediening
Verplaatsingssnelheid
Looptijd hefaandrijving HA
Temperatuurbereik
Inklembescherming
Veiligheidsniveau
Aansluiting wisselstroomnet af fabriek
Aansluiting wisselstroomnet ter plaatse
(verborgen kabelgeleider)
Aansluitklemmen

ca. 50 N (afhankelijk van vleugelgewicht en wrijving)
ca. 2 Nm
ong. 150 mm/sec.
ong. 7 sec.
–5°C tot + 50°C
elektronische overbelastingsschakelaar (stroombegrenzing volgens
norm)
IP 20 voor droge ruimten
Eurostekker, kabellengte 5 m
Kabel 5 x 1,5 mm²
(veiligheidsscheiding van alle polen vereist)
voor max. 2,5 mm doorsnede van de toevoerleiding

18. Toebehoren
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Beknopte artikelomschrijving

Artikelnr.

Boormal meenemer

GABB0010-0E5010

Boormal doorvoerboring

GABB0020-0E5010

Boormal hefaandrijving HA

PAFB0020-000010

Infrarood afstandsbediening
Sensorbeveiliging binnen/buiten

GZFB0020-025010
verkrijgbaar bij de firma CEDES GmbH
Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen
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19. Instructies met betrekking tot de productaansprakelijkheid
19.1 Gebruiksdoel
Elk gebruik dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel en alle aanpassingen of veranderingen aan het product en bijbehorende
onderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, zijn strikt verboden. Bij het niet volgen van
deze bepaling is SIEGENIA niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade of gevolgschade.
19.2 Productgarantie
Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze correct gemonteerd en gebruikt zijn – aan bedrijven 1 jaar garantie
vanaf ontvangst van de goederen (overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden) of overeenkomstig andere afspraken, aan
eindgebruikers geven wij 2 jaar garantie volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van eventuele verbeteringen behouden wij ons het recht voor, afzonderlijke componenten of complete producten te vervangen. Vervolgschade door mankementen
zijn - voor zover wettelijk ontvankelijk - niet binnen de garantie. Indien er aan het product en/of afzonderlijke componenten
wijzigingen worden uitgevoerd, die niet door ons geautoriseerd zijn resp. hier niet beschreven worden, of indien het product
en/of afzonderlijke componenten worden gedemonteerd of (deels) uit elkaar worden genomen, vervalt de garantie.
19.3 Garantieuitsluiting
Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Bij gebruik werken ze volgens de veiligheids- en betrouwbaarheidsvoorschriften.
Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij
met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor verlies van leven,
gezondheid of voor lichamelijk letsel. Onverminderd van kracht blijft eventuele, schuldonafhankelijke aansprakelijkheid
overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing. Eveneens van kracht blijft ook de aansprakelijkheid
voor de verwijtbare schending van essentiële contractverplichtingen; de aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt
tot de te voorziene, contracttypische schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de consument is niet aan
voornoemde regeling verbonden.
19.4 Milieubescherming
Hoewel onze producten niet onder de wet op van elektronica vallen, zal
SIEGENIA – net als voorheen – ervoor zorgen, dat ze niet alleen voldoen aan de daarin opgestelde eisen, maar ook dat het
gebruik van milieugevaarlijke stoffen, zo snel als technisch mogelijk is, geheel komt te vervallen.
Elektronische producten behoren in het algemeen niet tot het normale huisvuil.

20. Feedback over de documentatie
Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze documentatie zien wij graag tegemoet. Uw suggesties kunt u per e-mail
sturen aan "dokumentation@siegenia.com".
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21. EG-inbouwverklaring
Fabrikant

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

verklaart dat het product

Hef-schuif-aandrijving
apparaattype
DRIVE axxent HSA smart
typebeschrijving

voldoet aan de volgende basiseisen:
EG-machinerichtlijn

2006/42/EG

EMC-richtlijn

2014/30/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-17

Laagspanningsrichtlijn

2014/35/EU
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

RoHS-richtlijn

2011/65/EU

Deze verklaring is gebaseerd op de testrapporten van:
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - testprotocol 14/457

De onvolledige machine mag pas in gebruik worden genomen, wanneer – indien van toepassing – is vastgesteld dat de
installatie waarin de onvolledige machine moet worden ingebouwd, voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn.
De speciale technische documenten zijn overeenkomstig bijlage VII deel B van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG
opgesteld.
Wij verplichten ons om deze op verzoek binnen een passende periode in electronische vorm te overhandigen aan de markttoezichtsautoriteiten. De volgende technische documenten kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd.

Siegen, 2016-08-24

Deze verklaring certificeert de overeenstemming met de genoemde richtlijnen, maar bevat geen garantie van eigenschappen in juridische zin.
De veiligheidsinstructies in de meegeleverde productdocumentatie moeten in acht worden genomen.
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Verkoopkantoor Benelux
Industrieterrein Dombosch I

Telefoon: +31 85 4861080

Ramgatseweg 15

info-b@siegenia.com

4941 VN Raamsdonksveer

www.siegenia.com

NEDERLAND
SIEGENIA wereldwijd:

Oekraïne Telefoon: +380 44 4637979

Benelux Telefoon: +31 85 4861080

Oostenrijk Telefoon: +43 6225 8301

China Telefoon: +86 316 5998198
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Onze internationale adresgegevens vindt

Hongarije Telefoon: +36 76 500810

Zwitserland Telefoon: +41 33 3461010

u op de website: www.siegenia.com

Italië Telefoon: +39 02 9353601

Zuid-Korea Telefoon: +82 31 7985590
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