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1. Generell informasjon
Les denne monterings- og bruksanvisningen grundig før igangkjøring av heve-skyve-systemet
DRIVE axxent HSA smart.
1.1 Målgruppe for denne dokumentasjonen
• Denne dokumentasjonen er beregnet på fagbedrifter og sluttbrukere.
• Alle anvisninger som er beskrevet her for montering, igangkjøring, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider må bare utføres
av faglærte elektrikere, som er utdannet og trenet i montering, igangkjøring, samt vedlikehold og reparasjon av
motoriserte drivenheter.
• Alle anvisninger som er beskrevet her for betjening og stell, er beregnet på sluttbrukeren.
• Etter montering er montøren forpliktet til å levere monterings- og bruksanvisningen til sluttbrukeren, og gi opplæring til
brukeren/huseieren.
1.2 Tiltenkt bruk
• DRIVE axxent HSA smart-systemet åpner og lukker vinduer eller glassdører med heve-skyve-beslag (f.eks. PORTAL HS).
• DRIVE axxent HSA smart-systemet er som standard ikke egnet for bruk i badebassenger og/eller våtrom. Spesialmodeller
er bare tilgjengelig og tillatt på forespørsel og kontroll av SIEGENIA.
• Bare bruk DRIVE axxent HSA smart med beslagdeler og originaltilbehør fra SIEGENIA.
• Skyvemotoren SA må alltid være tilgjengelig og kunne demonteres for vedlikeholds- og servicearbeid (f.eks. må
gardinstenger, lamper, takplater, sjalusibokser o.l. ikke hindre demonteringen).
• Følg anvisningen fra ASR A 1.6, VFF-datablad KB.01 og EN 12453 for maskindrevne vinduer, dører og porter!
• For kommersiell bruk må man i tillegg ta hensyn til sikkerhetsforskriftene fra forsikringsselskapet.
• Etter montering av DRIVE axxent HSA smart må det utføres en referansekjøring og en oppmålings- og innlæringskjøring.
1.3 Ikke tiltenkt bruk
• Heve-skyve-elementer som er utstyrt med heve-skyve-systemet DRIVE axxent HSA smart må ikke brukes som rømningsdør i
tilfelle brann!
• Samtlige former for bruk som ikke er i henhold til tiltenkt bruk og alle tilpasninger eller endringer på produktet og alle
tilhørende komponenter som ikke er uttrykkelig tillatt av SIEGENIA, er uttrykkelig forbudt. Hvis denne bestemmelsen ikke
blir overholdt, påtar SIEGENIA seg ikke noe ansvar for skader på personer eller materiell.
1.4 Målangivelser
• Alle mål i denne dokumentasjonen er angitt i mm.
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2. Sikkerhetsinstruksjoner
Fare for personskader og livsfare. Anlegg som er drevet av elektromotorer kan klemme eller kutte
hender, armer, ben eller føtter.
• Det må ikke befinne seg noen kroppsdeler eller gjenstander i skjære- eller lukkeområdet på anlegget.
• Ved senking av heve-skyve-elementet må du være spesielt oppmerksom på at det ikke befinner seg noen kroppsdeler
eller gjenstander under heve-skyve-fløyen.
• Ikke la barn være i nærheten av heve-skyve-elementet uten tilsyn.
Fare for personskader og livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann. Anlegg som er drevet av
elektromotorer kan utløse brann ved overoppheting.
• Sett Euro-nettstøpslet til standard tilkoblingskabel kun i en egnet stikkontakt i et 230 V vekselstrømnett.
• Nødvendig arbeid på 230 V vekselstrømnettet må bare utføres av en elektriker.
• Følg de aktuelle VDE-bestemmelsene (f.eks. VDE 0100).
• De aktuelle nasjonale forskriftene må overholdes ved alt arbeid på spennings- eller husinstallasjonsnettet.
• Ved legging av strømledning på anleggssiden er det nødvendig med en allpolig sikkerhetsskillebryter, ettersom nettdelen
ikke har egen skillebryter.
• Skjult strømledning til heve-skyve-systemet DRIVE axxent HSA smart må kobles til i forgreningsbokser. Disse
forgreningsboksene må holdes fritt tilgjengelige for vedlikehold.
• Ved rengjøring av heve-skyve-fløyen og motoren må du alltid passe på at det ikke kommer væske inn i mekanismen til
heve-skyve-systemet DRIVE axxent HSA smart, slik at elektronikken ikke skades.
• La kun fagfolk kontrollere enheten ved feil.
Fare for personskader på grunn av gjenstander som faller ned.
• Ikke sett eller legg noen gjenstander på DRIVE axxent HSA smart.
Fare ved innbrudd i SIEGENIA WLAN-enheter utenfra! Følg disse anvisningene for å beskytte
systemet ditt mot innbrudd utenfra:
• Hver SIEGENIA WLAN-enhet blir beskyttet med to passord (User og Administrator). Disse passordene bør absolutt
endres etter første oppsett, og aldri la dem være som de var ved levering.
• Hvis SIEGENIA WLAN-enheter er integrert i ditt hjemme-WLAN, må dette krypteres.
• Velg sikre passord som består av små og store bokstaver, tall og spesialtegn.

4

08.2017

Monterings- og bruksanvisning

DRIVE axxent HSA smart

3. Funksjoner på enheten
3.1 Generell produktbeskrivelse
• DRIVE axxent HSA smart er et motorisert heve-skyvesystem for automatisk åpning og lukking av heve-skyve-fløyer
(heve-skyve-elementer Skjema A og C).
• DRIVE axxent HSA smart kan styres fra nettbrett eller smarttelefon, og gir tilgang til flere funksjoner på enheten med SI
Comfort appen. Følg også den vedlagte hurtigveiledningen (H47.MOTS005DE).
• Skyvemotoren SA har en elektronisk sikkerhetsutkobling (se "3.3 Anvisninger om sikkerhetsutkobling og klembeskyttelse"
på side 6).
• For å øke sikkerheten i gjennomgangsområdet ytterligere, gir skyvemotoren SA med kretskort mulighet til å integrere et
fotocelle. Blir det plassert en hindring i veien for heve-skyve-fløyen, stoppes heve-skyve-fløyen umiddelbart.
• Ved strømbrudd kan DRIVE axxent HSA smart betjenes manuelt med nødbetjeningsnøkkel.
• Heve-skyve-fløyen kan kjøres til en fritt programmerbar mellomstilling (mellomstopp).
• Heve-skyve-fløyen kan kjøres til en låst luftestilling (bare for PORTAL-HS).
3.2 Styring
DRIVE axxent HSA smart-systemet har følgende muligheter for styring:
Funksjon

Endestilling for
heve-skyve-fløyen

Referansekjøring

Lukket og låst

—

—

—

Oppmålings- og
innlæringskjøring

Lukket og låst

—

—

—

Åpne

Ulåst og åpnet

Lukk

Lukket

Lås

Lukket og låst

Mellomstopp

Fritt valgt begrenset åpning

Luftestilling
10-min. luftestilling
Timer-luftestilling
(0‒60 min.)
Åpne til endestilling

08.2017

Knapp på
hevemotoren

SI Comfort app Infrarød
fjernbetjening
(valgfritt
tilbehør)

—

—
—

—
Luftestilling (låst i låse
bolten/låsedelen)

—
—

Ulåst og helt åpen (til
anslag)

Knapp på
anleggssiden

—
—

—

—
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3.3 Anvisninger om sikkerhetsutkobling og klembeskyttelse
Generelle anvisninger om sikkerhetsutkoblingen
Hvis skyveveien for en heve-skyve-fløy blir blokkert (f.eks. ved fastholding eller hindringer), stopper den påstyrte heve-skyve-fløyen, går motsatt vei i 4 sek, og stopper deretter helt (se ill. under).
For å øke sikkerheten rundt de bakre skjærekantene mellom heve-skyve-fløyen og heve-skyve-vinduskarmen, går heve-skyve-fløyen i normal drift med elektromotoren, bare til en definert åpningsstilling.
Heve-skyve-fløyen går ...

... møter en hindring og stopper...

... går så i ca. 4 sek i motsatt retning
og stopper

Sikkerhetsutkobling med montert fotocelle
Hvis det er krav om ytterligere sikkerhet, må det valgfrie kretskortet bestilles. Kan leveres med forberedelse for montering av
fotocelle. For å unngå personskader og skader, utføres sikkerhetsutkoblingen med en øyeblikkelig stopp av heve-skyve-fløyen. Ved montering av fotocelle åpnes heve-skyve-fløyen helt til anslag.
Heve-skyve-fløyen går ...

... et objekt beveger seg i sikkerhetsområdet...

heve-skyve-fløyen stopper

3.4 LED-indikator
LED-lampen er plassert i nedre kant på skyvemotoren. Ta hensyn til lysindikatorene på LED-lampen. Følgende tabell viser de
ulike indikatorene og betydningen av dem:
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Funksjon og betydning

LED

Systemtest

Blinker gult eller vekselvis rødt/grønt

Innlæring

Blinker rødt

Bevegelse i retning "Åpne"-stilling

Kontinuerlig grønt

Bevegelse i retning "Lukke/Låse"-stilling

Kontinuerlig rødt

10-min. luftestilling (timeren går)

Blinker grønt

Luftestilling (uten timer)

Av

Mellomstopp (begrenset åpning)

Av

Låst

Av

Etter strømbrudd

Blinker rødt
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4. Bruksområde
Skjema A

Skjema C

Innvendig rammebredde (RIB) størrelse 1

2144 mm – 2794 mm

4284 mm – 5584 mm1

Innvendig rammebredde (RIB) størrelse 2

2795 mm – 4099 mm

5585 mm – 8194 mm1

Innvendig rammebredde (RIB) størrelse 3

4100 mm – 6666 mm

8195 mm – 13328 mm1

Fløyhøyde2 (standard for PORTAL HS)

1175 mm – 2675 mm

1175 mm – 2675 mm

Fløyvekt PORTAL HS 200

maks. 200 kg

maks. 200 kg

Fløyvekt PORTAL HS 300

maks. 300 kg

maks. 300 kg

Fløyvekt PORTAL HS 400

maks. 400 kg

maks. 400 kg

maks. tillatt fløyvekt for DRIVE axxent HSA smart

maks. 400 kg

maks. 400 kg

Avstand fra nøkkelhull til ytterkant (drivenhet) PORTAL
HS 200

27,5 mm

27,5 mm

Avstand fra nøkkelhull til ytterkant (drivenhet) PORTAL
HS 300

37,5 mm

37,5 mm

1)

Per skyvemotor = RIB/2

2)

Vær oppmerksom på spesialkabellengden ved andre fløyhøyder (på forespørsel)!

Målskisse - Skjema A
RIB (målt med overdekning1
=

=

1

1

Skyvemotor SA
Annen deksellengde (etter ønske)

Målskisse - Skjema C

Kabel
utgang
(valgfri)

1

RIB (målt med overdekning1
Mål 1=Innvendig kant ramme
Mål 2=Innvendig kant ramme
til midt på fløystøtkanten
til midt på fløystøtkanten

Skyvemotor SA

1

Kabel
utgang
(valgfri)

Skyvemotor SA

Annen deksellengde (etter ønske)
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5. Leveringsomfang
Antall Størrelse per skyvemotor DRIVE axxent HSA smart

Bruksområde i mm

1

Skjema A, Størrelse 1 (hver med skyvemotor på venstre eller høyre side)

2144 – 2794

1

Skjema A, Størrelse 2 (hver med skyvemotor på venstre eller høyre side)

2795 – 4099

1

Skjema A, Størrelse 3 (hver med skyvemotor på venstre eller høyre side)

4100 – 6666

1

Skjema C, Størrelse 1 (hver med en skyvemotor på venstre og høyre side)

4284 – 5584

1

Skjema C, Størrelse 2 (hver med en skyvemotor på venstre og høyre side)

5585 – 8194

1

Skjema C, Størrelse 3 (hver med en skyvemotor på venstre og høyre side)

8195 – 13328

Pos.

Antall
Skjema

Innhold eske skyvemotor SA

Farge

hvit RAL 9003
sølv RAL 9006

Utførelse

A

C

1a

1

–

Skjema A - skyvemotor SA

1b

–

2

Skjema C - skyvemotor SA

2

1

2

Medbringer

For skyvemotor SA

3

1

2

Medbringersokkel

For heve-skyve-fløy oppe

4

1

2

Underlagsplate (2,5 / 5 / 8 / 10 mm tykk, avhengig av
profilsystem)

For medbringer på heve-skyve-fløy oppe

5

1

2

Deksel M

For medbringer

1

1

Dekselprofil SA (til samlet lengde 7000 mm)

–

2

Dekselprofil SA med sammenkobling
(fra totallengde 7000 mm)

For skyvemotor SA

7

1

1

Deksel SA venstre

For dekselprofil SA

8

1

1

Deksel SA høyre

For dekselprofil SA

9

1

2

Fløykabel (flatkabel, 6-leder)

For skyvemotor SA

10

12

24 Kabelholder

Kan klipses eller skrus

11

1

1

Nettilkoblingskabel med Euro nettstøpsel

På skyvemotor SA, kabellengde 5 m

12

1

1

Kretskort (ekstrautstyr)

For tilkobling av fotocelle*

13
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Inkl. 24 V nettdel

*f.eks. hvis resultatet av risikoanalysen krever en fotocelle
Pos.

Stk.

14a

1

2

Motordrivenhet axxent RGB

14b

1

2

Motordrivenhet axxent SH

Pos.

8

Innhold eske motordrivenhet

Stk.

Innhold eske hevemotor HA

Utførelse
Størrelse 220, fløyhøyde 1786 - 2285
Størrelse 260, fløyhøyde 2286 - 2685
Størrelse 220, fløyhøyde 1786 - 2285
Størrelse 260, fløyhøyde 2286 - 2685
Utførelse

15

1

2

Enknappsbetjening axxent HSA

16

2

4

Magnetiske skruer

For hevemotor HA

17

1

2

Anslag HS-H

For hevemotor HA

18

1

1

Nødbetjeningsnøkkel
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5.2 Oversikt over komponenter og tilbehør
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. Risiko- og sikkerhetsanalyse på anleggssiden
For å vurdere farepotensialet med motordrevet vindu, og å sette i verk beskyttelsestiltak i forhold til dette, må det gjøres en
risikovurdering allerede i planleggingen. Risikoanalysen gir den nødvendige informasjonen for risikovurderingen, som igjen
bidrar til å ta beslutninger om sikkerheten til vinduselementene. På DRIVE axxent HSA smart er det steder med klem- og
kuttfare på heve-skyve-elementet. Avhengig av den individuelle objekt- og brukssituasjonen (f.eks. personer som må beskyttes, verdifulle objekter), må det gjennomføres en risiko- og sikkerhetsanalyse i planleggingsfasen i henhold til VFF-datablad KB.01 og det aktuelle maskindirektivet for utforming av sikkerhetsinnretninger og monteringssituasjonen.
6.1 Risiko- og sikkerhetsanalyse
• Tar hensyn til de nødvendige beskyttelsestiltakene i planleggingsfasen
• Må utføres senest før igangkjøringen
• Angir hvordan mulige farer kan utelukkes eller reduseres ved vurdering av den konkrete monteringssituasjonen og
målgruppen
• Peker på mulige restrisiki
Følgende punkter må kontrolleres:
• Offentlig eller ikke offentlig område (privat- eller kommersielt objekt)
• Monteringssted
• Målgruppe (autoriserte, opplærte personer, eller personer som trenger beskyttelse)
• Spesielle byggmessige forhold
• Type adgangskontroll
• Krav til ytterligere sikkerhet kan sikres med en fotocelle
6.2 Anvisninger for montering og installasjon
• Bruk fleksible ledninger (legg evt. kanaler)
• Ved legging av kabelen, må skader på grunn av klemming, bøying og trekking unngås
• Skjulte ledninger til DRIVE axxent HSA smart må kobles til i forgreiningsbokser (hold forgreiningsboksene fritt
tilgjengelige for vedlikehold)
• DRIVE axxent HSA smart-systemet må beskyttes mot smuss og fuktighet
• Det må sikres at beslagsdelene er tilstrekkelig festet
• Utfør nettilkoblingen først etter at den mekaniske funksjonstesten er utført
• Følg de relevante bearbeidingsretningslinjene fra profilprodusenten
• For å unngå personskader er det viktig å følge sikkerhetsanvisningen i denne veiledningen, og oppbevare den lett
tilgjengelig
6.3 Samarbeid mellom håndverkere og grensesnitt
Som en del av prosjekteringsarbeidet må det utarbeides en nøyaktig og detaljert avtale mellom de ulike håndverkerne. Ved
tilkobling av SIEGENIA-komponenter til eksterne anlegg eller kombinasjon av SIEGENIA-produkter med deler fra andre
produsenter (f.eks. motorer og styringer), må den tekniske kompatibiliteten testes av autoriserte fagfolk. For synkronisering av
data, må de tekniske databladene og de aktuelle monterings- og bruksanvisningene overleveres de involverte håndverkerne i
god tid.
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7. Montering
7.1 Forutsetninger for monteringen
Generelle anvisninger for monteringen
• Den følgende monteringsbeskrivelsen er en anbefaling fra SIEGENIA, og beskriver de viktigste monteringstrinnene. Den
nøyaktige monteringsprosessen avhenger bl.a. av hvilket HS-element som brukes, av produksjonsprosessen, og
innretningene fra vindusprodusenten.
• Spesielle monteringstrinn for montering av DRIVE axxent HSA smart finner du i vår nedlastingsportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
Nødvendig verktøy (ikke inkludert i leveransen)
• Drill
• Ø 3 mm, Ø 7 mm, Ø 10 mm, Ø 15 mm og Ø 20 mm tre- eller metallbor
• Stjerneskrutrekker (størrelse 2)
• 1 skrubits, 90 mm langt
• 2 skrutvinger
• Tommestokk
• Overfres (for tre-elementer)
• 2 til 4 monteringsbukker
• Anbefaling: For enkel og nøyaktig posisjonering eller feste av medbringeren på heve-skyve-fløyen anbefaler
SIEGENIA å bruke borelære for medbringer (se Tilbehør, side 48).
Nødvendig materiale (ikke inkludert i leveransen)
Antall (avhengig av
RIB)*
Skjema

Skruer
For tre- og plastelementer

For aluminiumselementer

Ekspansjonsskrue for vindu
St 4,1 x 38 mm

Flowdrill-skrue
M4 x 18 mm

For komponent

A

C

10–25

20–50

2

4

Medbringer

6

12

Kabelholder

Skyvemotor SA*

Merk: Forbor alle skruepunkter med Ø 3 mm bor. Festeskruene for plastelementer må være tilstrekkelig lange, for å
trenge langt nok inn i armeringsmaterialet, og dermed sikre tilstrekkelig feste. Materialer til underlag for skyvemotoren SA
(f.eks. PVC-plater) på bestemte HS-profilsystemer må være tilgjengelig.
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Fare for mekaniske defekter hvis DRIVE axxent HSA smart-systemet tas i bruk
umontert.

›

Monter DRIVE axxent HSA smart før det tas i bruk!

Krav til HS-elementet
• HS-elementet må ikke være skjevt.
• HS-elementet må monteres loddrett i åpningen.
• Terskelen må — spesielt for brede eller tunge HS-elementer (f.eks. 400 kg) — fôres tilstrekkelig og på forskriftsmessig måte.
• Forskyvningskraften må ikke være > 60 N.
• For å unngå fare for at forbindelseskabelen klemmes i fløysporet, må låsebolten eller låsedelen for luftestillingen alltid
brukes på nede låssiden (se også den aktuelle anslagsveiledningen).
• Heve-skyve-fløyen må slutte jevnt inn i låsebolten eller låsedelen.
• Det må kontrolleres at kabelleggingen i heve-skyve-fløyen er riktig før monteringen. Heve-skyve-fløyen må være forberedt
for en optimal kabelføring i beslagsporet.
• For Skjema A må de skjulte strømledningen alltid være planlagt på låssiden på den øvre vannrette HS-vinduskarmen.
• For Skjema C kan den skjulte strømledningen planlegges enten på venstre eller høyre side utvendig på HS-vinduskarmen.
• For Skjema C må fløy nummer to være utstyrt med en "Låsedel G".
Krav til beslaget
• Detaljerte angivelser for beslaget om bruksområder og fløyvekter finner du i de gjeldende anslagsveiledningene (f.eks.
anslagsveiledning PORTAL HS 200, PORTAL HS 300 eller PORTAL HS 400).
• Beslaget må gå lett ved betjening (uinnskrenket funksjon), det maksimale dreiemomentet på hendelen må ikke overskride
25 Nm.
Krav til motoren
Fare for mekaniske defekter hvis DRIVE axxent HSA smart-systemet tas i bruk
når heve-skyve-elementene går tregt.

›

Ta bare i bruk DRIVE axxent HSA smart når det er sikret av heve-skyve-elementet går lett!

• DRIVE axxent HSA smart-systemet er ikke testet som låseenhet i henhold til ENV 1627-1630.
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7.2 Anvisninger om legging av strømledning
Viktige anvisninger for sikkerhet og montering
Legging av strømkabelen avhenger av den aktuelle objektsituasjonen. Det er to monteringsvarianter:
Monteringsvariant 1 — synlig strømledning
DRIVE axxent HSA smart-systemet leveres som standard med en strømledning. Kabelutgangen for Skjema A befinner seg
alltid på låssiden oppe på skyvemotoren SA (fig. 1). For Skjema C kan den være enten på venstre eller høyre side utvendig
på skyvemotoren SA. For kabelutgangen må utsparingene i dekslet SA for dekselprofilen SA (se fig. 2) fjernes. En egnet
stikkontakt må være plassert i nærheten av kabelutgangen. Det anbefales å legge strømledningen i en egnet installasjonskanal.

1

2
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Monteringsvariant 2 — skjult strømledning
Legging av den skjulte strømledningen til skyvemotoren SA på anleggssiden og tilkobling til skyvemotoren SA (for Skjema A i
nettdelen, for Skjema C i den 5-polige kontakten) må utføres av en kvalifisert elektriker. Ved legging av strømledning for
HS-elementer som enda ikke er montert (f.eks. nybygg og renovering), føres en fleksibel kabel (5 x 1,5 mm2, inkl. tilkobling)
for knappen (ikke inkludert i leveransen) skjult gjennom den øvre HS-vinduskarmen (fig. 3).

3

I tillegg må det bores hull for inn- og utgangen for ledningen (hver ca. Ø 10 mm) — avstand fra midten av borehullet til den
innvendige kanten på rammen er 7 mm (fig. 4). Ved legging av skjult strømledning på anleggssiden, er det nødvendig med
en sikkerhetsskillebryter som bryter alle polene. Den avisolerte enden av strømledningen må være innenfor huset på
nettdelen (Skjema A) eller den 5-polige kontakten (Skjema C). Tilkoblingen til skyvemotoren skjer i følge tilkoblingsskjemaene. I monteringsvinkelen skyvemotoren SA er det tilstrekkelig utsparing for kabelutgangen i HS-vinduskarmprofilen for Skjema
A (fig. 5). I monteringsvinkelen for Skjema C er det ingen utsparing for kabelutgangen (fig. 6). Legging av den skjulte
strømledningen til skyvemotoren SA gjøres gjennom den øvre kanten på rammen på låssiden.

4

7 mm

Y

Innvendig
kant ramme

5
Utgang for strømledning Ø 10 mm
(bor og forsenk)

Nedre kant på HS-vinduskarmen (uten overdekning)

Mål Y = 15 mm for tre- og plastelementer
Mål Y = sentrert i forhold til hulrommet for
aluminiumselementer

Skjema A

6

Skjema C

Utgang for strømledning Ø 10 mm
(bor og forsenk)

Utsparing i
monteringsvinkelen

Strømledningsinngang
Ø 10 mm
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7.3 Borehull og utfresinger på heve-skyve-fløyen
7.3.1 Plassering og innstilling av borelære for medbringer (tilbehør)
Legg borelære vannrett oppe på heve-skyve-fløyen (fig. 1). Eksisterende fløypakninger på være fjernet på forhånd. Plasser
og still inn borelæret i henhold til målene (fig. 2).
Bor hull for medbringeren vannrett oppe — ta hensyn til bordiameteren (fig. 3).

1

Anleggs- og boremål for borehull på medbringeren på
heve-skyve-fløyen (fig. venstre treprofil DIN - høyre DIN speilvendt)

2

(416)

Innstillingsmål X

300

Kabelgjennomføring
Ø 15

X
8

Bæretapp
Medbringersokkel Ø 7
Skruehull Ø 3
10,5
29
50

- 0,2

3

Borehull Ø 3
for festeskruer
til medbringeren
Borehull Ø 7
for bæretappen på
medbringersokkelen

Borehull Ø 15
for kabelgjennomføringen

Pass på: Følg innstillingsmålet X nøye (fig. 2) for riktig plassering av medbringeren på heveskyve-fløyen. Riktig innstillingsmål X for de aktuelle HS-profilsystemene finner du i monteringstegningene for montering av DRIVE axxent HSA smart i vår
nedlastingsportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.3.2 Gjennomgående hull for kabelføringen i heve-skyve-fløyen
I treelementer må det være et gjennomgående hull (Ø 15 mm) for kabelføringen i fløysporet i det øvre hjørnet på fløyen på
låssiden av heve-skyve-fløyen. I tillegg forbores det med et 180 mm langt bor med Ø 10 mm, og deretter etterbores det med
et bor med Ø 15 mm (fig. 5 og 6).
For det gjennomgående hullet kan borelæret for gjennomgående hull (se fig. 6) brukes
(se Tilbehør side 48).
For HS-plast- og aluminiumsprofiler er det ikke nødvendig med gjennomgående hull. Om nødvendig, kan glideflaten
bearbeides for å muliggjøre kabelføringen

4

Boremål gjennomgående hull på heve-skyve-fløyen
(Fig. venstre treprofil DIN - høyre DIN speilvendt)
Gjennomgående hull Ø 15 (for kabelgjennomføring)

30°

50

5

6

Borelære
Gjennomgående hull

Bor 180 mm langt
Forbor med Ø 10 og
etterbor med Ø 15
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7.3.3 Borehull og utfresinger for hevemotoren HA og kabelgjennomføring
For borehull kan borelæret for hevemotoren brukes (se Tilbehør side 48).
22

22

8

78

18,5

Boredybde til beslagsporet (På-/Avbryter)

18,5
32

∅20

∅2

Boredybde til beslagsporet (nødopplåsing)

(45)1
(55)2

1211

∅20

40
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7.4 Kabellegging
7.4.1 Feste kabelen for hevemotoren HA
1. Koble kabelen til hevemotoren HA.
2. Tre kabelen inn i kabelføringen i drivenheten.
3. Om nødvendig kan kabelen i tillegg festes med tape.

3

2

1

18
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7.4.2 Føre kabelen gjennom drivenhetprofilen og feste med kabelholdere
For å unngå skader på kabelen, må følgende anvisninger følges:
• Kabelen må holdes borte fra bevegelige deler, og må ikke komme i klem
• Skarpe kanter, spesielt på aluminiumselementer må pusses
1. Klips kabeholderne inn i drivenhetprofilen
2. Del opp en 6-leders flatkabel i to deler med 3 ledere i hver, og trykk inn i kabelholderne
Pass på! Kabelholderne må alltid flukte med skruehullene rundt låsebolten
3. Klips fast avstandsstykker over og under kabelholderne (bare for plast- og aluminiumselementer).

1

2

3
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7.4.3 Klargjøring for kabellegging i det øvre fløysporet
Viktig: I noen profiler med øvre føringsskinne kan kabelholderne komme i kontakt med føringsskinnen ved heving av
heve-skyve-fløyen. Følgende tiltak kan hindre dette:
Tre-elementer
• I treprofiler med føringsskinne HH 0130-01/-02 kan kabelen legges gjennom glassfalsen.
• Alternativt kan fløysporet freses 5 mm dypere i den vannrette treverket øverst på fløyen.
Kontaktflatene på føringene må ikke endres!
• Ved ettermontering må kabelen festes i det øvre fløysporet med karosseriskiver (Ø 20 mm) og spiker (maks. 30 mm
lange) (se fig. 1). Spikerne må ikke skade lederne i kabelen.
Tre-element med føringsskinne HH 0130-01/-02

Spiker (maks. 30 mm lang)

1
Karosseriskive (Ø 20 mm)

Flatkabel (6-leder)

obere Führungsnut

Øvre fløyspor

Plast-elementer
For enkelte plastprofiler (se kapittel 4) må utstikkerne på kabelholderne fjernes (f.eks. med en tang e.l., se fig. 2)

2

20
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7.4.4 Kabellegging i det øvre fløysporet
Kabellegging i heve-skyve-fløyen må gjøres i følgende rekkefølge:
• Før kabelen i det øvre fløysporet til borehullet for kabelgjennomføringen (fig. 1 og 2).
• Før kabelen inn i kabelgjennomføringen på medbringersokkelen (fig. 3) og trekk den tilbake ca 50 mm (fig. 5).
• Sett medbringersokkelen og evt. profilavhengig underlagsplate (inkludert i leveransen) på fløyen (fig. 4).
• Fest, lag sløyfe og skru fast kabelen med kabelholder i det øvre fløysporet (fig. 5).
• Ved bruk av en midtstilt lås i HS-beslaget må det evt. beregnes en tilstrekkelig utsparing for kabelføringen på siden i det
øvre fløysporet.

6

1

Tilkoblingskontakt for
Skyvemotor SA

2

4

5

50 mm

3

Underlagsplate
(profilavhengig)
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7.5 Montering av hevemotor HA
7.5.1 Montering av knapp

1

2

4

3

7.5.2 Sette inn drivverket

1

22

2

3
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7.6 Montering av skyvemotor SA - Skjema A
7.6.1 Vannrett posisjonering av skyvemotor SA - Skjema A
Ved oppmåling av RIB må man passe på om det brukes en HS-vinduskarmprofilen med eller uten overdekning. Ved overdekning ligger den innvendige kanten på rammen forskjøvet innover, og må tas hensyn til ved oppmåling av RIB. Den angitte
forskyvningen på 2 mm* tilsvarer materialtykkelsen for sidedekslet SA.
Variant A — HS.vinduskarmprofil uten overdekning
Posisjoner skyvemotor SA forskjøvet med 2 mm* i forhold til den innvendige kanten på rammen (se fig. A)
2 mm*

A
Fig. for posisjonering av venstre DIN (høyre DIN speilvendt)
Innvendig kant ramme
Utvendig kant
monteringsvinkel
Innvendig kant
ramme

Skyvemotor SA
Deksel SA
2 mm*

2 mm*

Deksellengde

Variant B — HS.vinduskarmprofil med overdekning
På en HS-vinduskarmprofil med overdekning er den innvendige kanten på rammen ikke synlig på grunn av overdekningen.
Skyvemotor SA må posisjoneres forskjøvet med 2 mm* i forhold til den innvendige kanten på rammen (se fig. B) I tillegg må
man ta mål av avstanden fra den innvendige kanten på rammen til den utvendige kanten på overdekningen før posisjoneringen av skyvemotoren SA.
2 mm*

B
Fig. for posisjonering av venstre DIN (høyre DIN speilvendt)
Overdekning

Innvendig kant ramme

Overdekning
Utvendig kant
monteringsvinkel

Skyvemotor SA
Deksel SA
2 mm*

2 mm*

Innvendig kant
ramme
Utvendig kant
Overdekning

Deksellengde
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7.6.2 Loddrett posisjonering og festing av skyvemotor SA - Skjema A
For å feste skyvemotoren SA til den øvre HS-vinduskarmprofilen er det beregnet to skruflater (A eller B). Spesielle monteringstrinn for montering av DRIVE axxent HSA smart finner du i vår nedlastingsportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Feste av skyvemotoren SA på monteringsvinkelen på skruflate A eller B.
2. Sett medbringeren på medbringersokkelen og skru fast med egnede ekspansjonsskruer for vindu
3. Koble til fløykabelen (flatkabel, 6-leder) og kabelkjedet til stikkontakten. Kabelen må ikke komme i klem.
4. Sett på dekslet for medbringeren.
5. Sett på dekselprofilen SA på monteringsvinkelen.
6. Skyv dekslet SA på venstre og høyre side på dekselprofilen SA

Innvendig kant ramme

1

2

3

Skrueflater

B

4

24

Pluggforbindelser

A

5

6

08.2017

Monterings- og bruksanvisning

DRIVE axxent HSA smart

7.7 Legging av tilkobling av skjult strømledning - Skjema A
Skjult legging og tilkobling i nettdelen for skyvemotoren SA - Skjema A
Viktig: Legging av den fleksible strømledningen (5 x 1,5 mm2) på anleggssiden til skyvemotoren SA og tilkobling i nettdelen
på skyvemotoren SA må utføres av en kvalifisert elektriker.
Fare for overoppheting!
Fare for elektrisk støt!

›

Koble fra strømledningen fra vekselstrømnettet eller slå av nettsikringen før monteringen.

Ved skjult legging av strømledningen og for påstyring gjennom vegg- eller nøkkelbryter (ikke inkludert i leveransen), må
tilkoblingen av kabelen skje i nettdelen på skyvemotoren SA.
1. Løsne festeskruene på dekslet til nettdelen og fjern dekslet.
2. Demonter og fjern ledningen som som standard er koblet til stikkontakten.
3. Før den skjulte strømledningen gjennom utsparingen på monteringsvinkelen i nettdelhuset. Innkapslingen på strømledningen må nå inn i nettdelhuset. Avisolering av strømledningen må gjøres innenfor nettdelhuset:

1

Toppmontert kabelholder Deksel på nettdelen

2

Demonter og fjern ledningen
til stikkontakten

3

Før den skjulte strømledningen
gjennom utsparingen
på nettdelhuset

Koblingsskjema - Skjema A
• Det må brukes en allpolig sikkerhetsskillebryter.
• Koble til kabelen i nettdelen i henhold til koblingsskjemaet.
• Fest dekslet til nettdelen igjen med festeskruene
PE
N
L1

PE
N
L1
*F

*Allpolig sikkerhetsskillebryter

*F

*Allpolig sikkerhetsskillebryter

T

Tilkobling
Nøkkelbryter,
Kodelås eller
installasjonsbuss
aktuatorer

Tilkobling
Tast

Pass på,
ta hensyn til polariteten!

N L 123

Nettdel

08.2017

Tilkobling
uten bryterenhet

N L 2 3

Nettdel

Tilkobling
med
bryterenhet

N
L1
1
2
3

= blå / nulleder
= brun / fase
= ingen funksjon
= svart / lukket
= grå / åpen
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7.8 Montering av fotocelle Skjema A
Det er nødvendig med endringer på DRIVE axxent HSA smart for drift med fotocelle
Egnet fotocelle må bestilles fra:

Fotocelle

=

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

=

Fotocelle

Kretskort for tilkobling av fotocelle (stikkontakt eller kontakter)
Mottaker
Inne

Mottaker
Ute

Sender
Inne

+ 24 V
Fotocelle 2 inngang
GND
+ 24 V
Fotocelle 1 inngang (RX)

Mottaker

GND

Sender
Ute

GND
Testing
+ 24 V
GND

Sender

Testing
+ 24 V

Det må kobles om en jumper for drift med fotocelle på skyvemotoren SA.
Kretskort for tilkobling av fotocelle (stikkontakt eller kontakter)
Stikkontakter

Jumper posisjon 3 = Drift med fotocelle
Jumper posisjon 2 = Drift med normaldrift uten fotocelle
Jumper posisjon 1 = Drift med redusert kjørehastighet
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7.9 Montering av skyvemotor SA - Skjema C
7.9.1 Vannrett posisjonering av skyvemotor SA - Skjema C
Begge skyvemotorene må monteres nøyaktig midt mellom de to fløystøtkantene. Begge monteringsvinklene må posisjoneres
inntil hverandre (fig. 2 og 3). Begge nettdelene befinner seg da innvendig overfor hverandre.
Kontroll av den innvendige rammebredden (RIB) - Skjema C
Ved oppmåling av RIB må man passe på om det brukes en HS-vinduskarmprofilen med eller uten overdekning. Ved overdekning ligger den innvendige kanten på rammen forskjøvet innover, og må tas hensyn til ved oppmåling av RIB. RIB-målene må
beregnes enkeltvis for venstre skyvemotor SA (mål 1) og høyre skyvemotor (mål 2).
For å kontrollere at målingen er riktig, bør samlet RIB (mål A) måles. Mål A må stemme overens med summen av RIB-målene
1 og 2 (fig. 1).
A = RIB (målt med overdekning1)
1
Mål 1 = Innvendig kant ramme
Mål 2 = Innvendig kant ramme
til midt på fløystøtkanten
til midt på fløystøtkanten
Kabelutgang
(valgfri)

Kabelutgang
(valgfri)

Skyvemotor SA venstre

Skyvemotor SA høyre

Annen deksellengde (etter ønske)

2

3
Venstre monteringsvinkel

Venstre nettdel
Skyvemotor SA

Høyre monteringsvinkel

Høyre nettdel
Skyvemotor SA
Midt på fløystøtkanten

Venstre fløystøtkant
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7.9.2 Loddrett posisjonering og festing av skyvemotorene SA - Skjema C
For å feste skyvemotorene SA til den øvre HS-vinduskarmprofilen er det beregnet borehull på to skruflater (A eller B).
Posisjonering og fastskruing skjer avhengig av monteringssituasjonen for det aktuelle HS-profilsystemet. Spesielle monteringstrinn for montering av DRIVE axxent HSA smart finner du i vår nedlastingsportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Feste av skyvemotorene SA på monteringsvinkelen på skruflate A eller B.
2. Sett medbringeren på medbringersokkelen og skru fast med egnede ekspansjonsskruer for vindu.
3. Koble til fløykabelen (flatkabel, 6-leder) og kabelkjedet til stikkontakten. Kabelen må ikke komme i klem.

1

2

Skrueflater

A

Pluggforbindelse

B

7

28

3

8

Sammenkobling
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4.
5.
6.
7.
8.

Sett på dekslet for medbringeren.
Koble til stikkontakten med den 5-polige kontakten og sett forbindelseskabelen (4-pol.) på kretskortet.
Fest kabelen med kabelholder på nettdelhuset
Sett dekselprofilen SA på monteringsvinkelen.
Fra 7000 mm totallengde skyves dekselprofilene til venstre og høyre på sammenkoblingen.
Trykk på monteringsvinkelen for at dekselprofilene skal gå i lås.
9. Skyv dekslet SA på venstre og høyre side på dekselprofilen SA

HS-fløykant

4

HS-fløykant

5

Forbindelseskabel kretskort
Stikkontakt

6

5-polig kontakt

9
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7.10 Legging av tilkobling av skjult strømledning - Skjema C
Skjult legging og tilkobling i nettdelen for skyvemotoren SA - Skjema C
Viktig: Legging av den fleksible strømledningen (5 x 1,5 mm2) på anleggssiden til skyvemotoren SA og tilkobling i nettdelen
på skyvemotoren SA må utføres av en kvalifisert elektriker.
Fare for overoppheting!
Fare for elektrisk støt!

›

Koble fra strømledningen fra vekselstrømnettet eller slå av nettsikringen før monteringen.

Ved skjult legging av strømledningen og for påstyring gjennom vegg- eller nøkkelbryter (ikke inkludert i leveransen), må
tilkoblingen av kabelen gjøres i den 5-polige kontakten på skyvemotoren SA.
1. Løsne festeskruene på den 5-polige kontakten og trekk ut stikkontakten.
2. Koble fra og fjern den 2-leders nettstøpselkabelen som som standard er koblet til.
3. Før den skjulte strømledningen gjennom den åpnede kabelkanalen (kan klipses), og kabelkanalutsparingen i den
5-polige kontakten. Den avisolerte delen av strømledningen må være innenfor den 5-polige kontakten:

1

Stikkontakt

5-polig kontakt
demonter

2

Nettstøpselkabel
koble fra og fjerne

Skjult strømledning
koble til

3

4

Stikkontakt med 5-polig kontakt
koble sammen og fest

Kabelkanalutsparing

Koblingsskjema - Skjema C
• Det må brukes en allpolig sikkerhetsskillebryter.
• Koble til kabelen i den 5-polige kontakten i henhold til koblingsskjemaet.
• Koble sammen stikkontakten og den 5-polige kontakten og fest igjen med festeskruene (fig. 4)
PE
N
L1
*F

*Allpolig sikkerhetsskillebryter

PE
N
L1

*Allpolig sikkerhetsskillebryter

*F

Tilkobling
Nøkkelbryter,
Kodelås eller
installasjonsbuss
aktuatorer

Tilkobling
Tast

2 3
N L
5-polig kontakt
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Tilkobling
uten bryterenhet

N L

2 3

5-polig kontakt

Tilkobling
med
bryterenhet

N
1
2
3

= blå / nulleder
= brun / fase
= svart / lukket
= grå / åpen
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7.11 Montering av fotocelle Skjema C
Det er nødvendig med endringer på DRIVE axxent HSA smart for drift med fotocelle
Egnet fotocelle må bestilles fra:

Fotocelle

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

Fotocelle

Kretskort for tilkobling av fotocelle (stikkontakt eller kontakter)
Mottaker
Inne

Mottaker
Ute

Sender
Inne

+ 24 V
Fotocelle 2 inngang
GND
+ 24 V
Fotocelle 1 inngang (RX)

Mottaker

GND

Sender
Ute

GND
Testing
+ 24 V
GND

Sender

Testing
+ 24 V

Det må kobles om en jumper for drift med fotocelle på skyvemotoren SA.

Jumper posisjon 3 = Drift med fotocelle
Jumper posisjon 2 = Drift med normaldrift uten fotocelle
Jumper posisjon 1 = Drift med redusert kjørehastighet
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7.12 Monteringsavslutning
Manuell funksjonskontroll av HS-elementet med montert DRIVE axxent HSA smart
For å kunne oppdage friksjon og motstand ved manuell bevegelse av heve-skyve-fløyen, bør skyvemotoren kobles fra fløyen.
Løsne medbringeren på skyvemotoren SA fra medbringersokkelen på heve-skyve-fløyen, og trekk ut stikkontakten fra
forbindelseskabelen til hevemotoren HA i skyvemotoren SA.
Mulige årsaker for funksjonsfeil i DRIVE axxent HSA smart
• Endringer på HS-elementet etter montering av DRIVE axxent HSA smart (f.eks. endringer av stoppere, endestykker osv.)
• Pakningene på HS-elementet er for stive eller ikke trukket inn riktig
• Pakningsleppen stryker mot føringsskinnen
• Ved bevegelse stryker kabelholderne i det øvre fløysporet på føringsskinnen
• Føring oppe på framsiden og føring oppe på baksiden er ikke posisjonert riktig i fløysporet (f.eks. montert for høyt)
• HS-elementet er montert forskjøvet og/eller skjevt eller ikke loddrett i åpningen
• Terskelen er ikke justert helt vannrett
• Grovt smuss eller skader på løpeskinnen
• Det er ikke tatt hensyn til termiske forhold i materialet (f.eks. direkte sollys over tid, mørk fargetone i komponenter i
HS-elementet)
• Glassene eller kilene er ikke satt inn i HS-elementet på forskriftsmessig måte
Årsakene må utbedres med relevante tiltak av kvalifiserte fagfolk.
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8. Igangkjøring - Skjema A
8.1 Generelle anvisninger for igangkjøring
• Etter montering av DRIVE axxent HSA smart (første igangkjøring) må det utføres en referansekjøring og en oppmålingsog innlæringskjøring.
• Referansekjøringen, samt oppmålings- og innlæringskjøringen brukes til å beregne størrelsen av heve-skyve-elementene
og forskyvningskreftene.
• Etter strømbrudd må referansekjøringen utføres på nytt. Oppmålings- og innlæringskjøringen må bare gjøres ved første
igangkjøring.
• Alle tiltak for igangkjøring må bare utføres av kvalifiserte fagfolk.
8.2 Referansekjøring
1.
2.
3.
4.

Trykk på Reset-knappen (a) eller bryt strømkretsen og koble til strømmen igjen (b)
Kjør heve-skyve-fløyen i "Lukke"-stilling (evt. manuelt)
Trykk på knappen på hevemotoren (c)
Heve-skyve-fløyen senkes, heves og senkes/låses automatisk under referansekjøringen (d)
Merk: Under referansekjøringen blinker LED-lampen rødt (e).
5. Etter utført referansekjøring og når "Låse"-stillingen er nådd, slukkes LED-lampen.
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8.3 Oppmålings- og innlæringskjøring
Fare for personskader! Hender, armer, ben og føtter kan klemmes eller kuttes!
Det skjer ingen sikkerhetsutkobling!

›

Under oppmålings- og innlæringskjøringen må sikkerhetsavstanden til deler i bevegelse overholdes.
Fare for uriktige måleverdier!

›

For at det ikke skal registreres uriktige måleverdier, må DRIVE axxent HSA smart-systemet på ingen måte forstyrres eller
hindres under oppmålings- og innlæringskjøringen!

1. Kjør heve-skyve-fløyen i "Lukke"-stilling (evt. manuelt)
2. Trykk på "PROG"-knappen (a)
Merk: LED-lampen blinker grønt (b).
3. Hold knappen på hevemotoren inne i 11 sekunder (c)
Merk: Når knappen trykkes, høres i rekkefølge:
1 kort signallyd, 2 korte signallyder, 3 korte signallyder, 4 korte signallyder. Slipp så knappen.
4. Hold knappen på hevemotoren inne i 2 sekunder (d)
Merk: Når knappen trykkes, høres 1 kort signallyd. Slipp så knappen.

11 sec.

1x

2x

3x

4x

1x

2 sec.

Posisjonene til oppmålings- og innlæringskjøringen
1.
2.
3.
4.
5.

Heve-skyve-fløyen låses opp og kjører til anslag i endestilling.
Heve-skyve-fløyen går tilbake til "Lukke"-stilling
Heve-skyve-fløyen kjører igjen til anslag i endestilling
Heve-skyve-fløyen går igjen tilbake til "Lukke"-stilling
Heve-skyve-fløyen låses
Merk: Under oppmålings- og innlæringskjøringen blinker LED-lampen rødt.
1.
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2.

3.

4.

5.
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9. Innlæring mellomstopp - Skjema A
Hold knappen i 8 sek.
inne...

1x

Trykk på
knappen "PROG"

LED-lampen
blinker grønt

... Trykk på knappen i ønsket
posisjon 1 x...

2x

3x

... Heve-skyve-fløyen stopper og
posisjonen lagres ...

... Heve-skyve-fløyen låses
opp og starter...
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10. Betjening - Skjema A
10.1 Bruk "Åpne" - "Stopp" - "Låse"
For hver aktivering av knappen veksler det mellom funksjonene "Åpne" - "Stopp" - "Låse".
Merk: Under åpning lyser LED-lampen grønt. Under lukking og låsing lyser LED-lampen rødt.

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen går
opp ...

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen
stopper ...

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen går
igjen og låses.

10.2 10-min. luftestilling
Heve-skyve-fløyen går i luftestilling og senkes. Etter 10 minutter går heve-skyve-fløyen automatisk igjen og låses.
Merk: I luftestilling blinker LED-lampen grønt.
Trykk 2 x kort
Heve-skyve-fløyen går i
"Luftestilling"...

Heve-skyve-fløyen
blir i "Luftestilling" i
10 minutter...

... etter 10 minutter
lukkes og låses
heve-skyve-fløyen

10.3 Mellomstopp (begrenset åpning)
Heve-skyve-fløyen går til en innlært mellomstopp (se side 35).
Hold knappen inne
i 2 sek.

36

1 x kort signallyd

Heve-skyve-fløyen går opp ...

Heve-skyve-fløyen i
"Mellomstopp"
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10.4 Spesialfunksjon "Åpning til endestilling" (anslag)
Av sikkerhetsgrunner åpnes ikke heve-skyve-fløyen helt i normal drift med elektromotor.
For å bevisst å sette heve-skyve-fløyen i absolutt endestilling (til anslag), kan man skyve den opp manuelt, eller kjøre den dit
med en spesiell knapp på betjeningen på hevemotoren. Heve-skyve-fløyen må befinne seg i sin "Åpne"-stilling.
Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen går opp ...

Hold knappen
inne...

... slipp knappen når heve-skyve-fløyen
når endestillingen ...

... Heve-skyve-fløyen åpnes
mer...

... Heve-skyve-fløyen
stopper med en gang

Merk: Ikke nødvendig i utførelsen med valgfritt kretskort for fotocelle. Heve-skyve-fløyen åpnes alltid til endestilling i
utførelsen med fotocelle.
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11. Igangkjøring - Skjema C
11.1 Generelle anvisninger for igangkjøring
• Etter montering av DRIVE axxent HSA smart (første igangkjøring) må det utføres en referansekjøring og en oppmålingsog innlæringskjøring.
• Referansekjøringen, samt oppmålings- og innlæringskjøringen brukes til å beregne størrelsen av heve-skyve-elementene
og forskyvningskreftene.
• Etter strømbrudd må referansekjøringen utføres på nytt. Oppmålings- og innlæringskjøringen må bare gjøres ved første
igangkjøring.
• Alle tiltak for igangkjøring må bare utføres av kvalifiserte fagfolk.
11.2 Referansekjøring
For Skjema C skilles det mellom fløy nummer en (fløyen som åpnes først) og fløy nummer to
låssiden).
1. Trykk på begge Reset-knappene (a) eller bryt strømkretsen og koble til strømmen igjen (b)
2. Kjør begge heve-skyve-fløyene i "Lukke"-stilling (evt. manuelt)
3. Trykk på knappen på hevemotoren til fløy nummer to (c)

(låsebolt eller svingkrok på

4. Heve-skyve-fløyene senkes, heves og senkes/låses automatisk under referansekjøringen (d).
Merk: Under referansekjøringen blinker begge LEDe-lampene rødt (e).
5. Etter utført referansekjøring og når "Låse"-stillingen er nådd, slukkes begge LED-lampene.
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11.3 Oppmålings- og innlæringskjøring
Fare for personskader! Hender, armer, ben og føtter kan klemmes eller kuttes!
Det skjer ingen sikkerhetsutkobling!

›

Under oppmålings- og innlæringskjøringen må sikkerhetsavstanden til deler i bevegelse overholdes.
Fare for uriktige måleverdier!

›

For at det ikke skal registreres uriktige måleverdier, må DRIVE axxent HSA smart-systemet på ingen måte forstyrres eller
hindres under oppmålings- og innlæringskjøringen!

1. Kjør heve-skyve-fløyen i "Lukke"-stilling (evt. manuelt)
2. Trykk på "PROG"-knappen (a)
Merk: LED-lampen blinker grønt (b).
3. Hold knappen på hevemotoren på fløy nummer to inne i 11 sekunder (c)
Merk: Når knappen trykkes, høres i rekkefølge:
1 kort signallyd, 2 korte signallyder, 3 korte signallyder, 4 korte signallyder. Slipp så knappen.
4. Hold knappen på hevemotoren på fløy nummer to inne i 2 sekunder (d)
Merk: Når knappen trykkes, høres 1 kort signallyd. Slipp så knappen.

11 sec.
1x

2x

3x

4x

2 sec.
1x
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Posisjonene til oppmålings- og innlæringskjøringen
På de følgende sidene vises den aktuelle betjeningsrekkefølgen med en fløy nummer en til venstre. Det kjøres til følgende
posisjoner etter start:
1. Begge heve-skyve-fløyene
låses opp og fløy nummer en åpnes litt (i venteposisjon).
2. Fløy nummer to går til anslag i endestilling, og deretter tilbake i "Lukke"-stilling.
3. Fløy nummer to går igjen til anslag i endestilling, og deretter tilbake i "Lukke"-stilling og låses.
4. Fløy nummer en går til anslag i endestilling, og deretter tilbake i ventestilling, stopper kort og går videre til "Lukke"-stilling.
5. Fløy nummer en går igjen til anslag i endestilling, og deretter tilbake i ventestilling, stopper kort og går videre til
"Lukke"-stilling.
6. Fløy nummer en låses
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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12. Innlæring mellomstopp - Skjema C
• Fløy nummer en

og fløy nummer to

må innlæres hver for seg for ønsket mellomstopp.

• Som regel er det nok å lære inn mellomstopp for fløy nummer en.
Innlæring fløy nummer en

"PROG"
knappen
trykkes

LED-lampen
blinker grønt
Knappen på fløy nummer en
holdes inne i 8 sek...

... Fløy nummer en låses opp og
starter...

1x kort
signallyd

2x kort
signallyd

Knapp på fløy nummer en i ønsket
posisjon trykkes kort 1x...

... 3x kort signallyd, slipp
deretter knappen ...

... Fløy nummer en stopper og
posisjonen lagres

Innlæring fløy nummer to

"PROG"
knappen
trykkes
Knappen på fløy nummer to
holdes inne i 8 sek...

... Fløy nummer to låses opp og starter...

08.2017

LED-lampen
blinker grønt
1x kort
signallyd

Trykk 1x kort på knappen på fløy
nummer to i ønsket posisjon...

2x kort
signallyd

... 3x kort signallyd, slipp
deretter knappen ...

... Fløy nummer to stopper og
posisjonen lagres
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13. Betjening - Skjema C
Heve-skyve-elementene i Skjema C har to styrbare heve-skyve-fløyer (fløy nummer en og fløy nummer to ). Fløy nummer
en er den fløyen som åpnes først og fløy nummer to er den fløyen som åpnes etterpå. Posisjonen for fløy nummer en og to
(høyre eller venstre heve-skyve-fløy) må bestemmes ved bestillingen. I eksemplet i denne veiledningen er den venstre
heve-skyve-fløyen fløy nummer en og den høyre heve-skyve-fløyen fløy nummer to.
Merk: Knappen for fløy nummer en styrer den tilsvarende heve-skyve-fløyen for seg.
Knappen for fløy nummer to styrer begge heve-skyve-fløyene samtidig.
13.1 Bruk "Åpne" - "Stopp" - "Låse"
For hver aktivering av knappen veksler det mellom funksjonene "Åpne" - "Stopp" - "Låse".
Merk: Under åpning lyser LED-lampen grønt. Under lukking og låsing lyser LED-lampen rødt.
Knappen på fløy nummer en
(fløy nummer en styres)
Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen går opp ...

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen stopper ...

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen går igjen
og låses.

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen stopper ...

Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen lukkes...

Knappen på fløy nummer to
(både fløy nummer en og to styres)
Trykk 1 x kort
Heve-skyve-fløyen går opp ...

13.2 10-min. luftestilling
I Skjema C kjører bare fløy nummer en i 10-min luftestilling. Der senkes den. LED-lampen blinker grønt i løpet av den 10
minutters luftefasen, den slukkes, og fløy nummer en går tilbake til "LUKKET"-stilling. Der låses den.
Knappen på fløy nummer en
(fløy nummer en styres)
Trykk 2 x kort
Heve-skyve-fløyen går i
"Luftestilling"...
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Heve-skyve-fløyen blir i
"Luftestilling" i 10 minutter...

... etter 10 min. lukkes
heve-skyve-fløyen og låses.

08.2017

Monterings- og bruksanvisning

DRIVE axxent HSA smart

13.3 Mellomstopp (begrenset åpning)
Fløy nummer en og to styres hver for seg og går så til den innlærte mellomstoppen.
Knappen på fløy nummer en
(fløy nummer en styres)
Hold knappen inne i 2 sek...

Fløy nummer en går til ...

1x kort signallyd

Fløy nummer en i "Mellomstopp"

1x kort signallyd

Fløy nummer to i "Mellomstopp"

Knappen på fløy nummer to
(både fløy nummer en og to styres)
Hold knappen inne i 2 sek...
Fløy nummer en går til ventestilling
Fløy nummer to går til ...
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13.4 Spesialfunksjon "Åpning til endestilling" (anslag)
Av sikkerhetsgrunner åpnes ikke heve-skyve-fløyene helt i normal drift med elektromotor. For å åpne heve-skyve-fløyen helt,
altså sette den i absolutt endestilling (til anslag), kan man skyve dem opp manuelt hver for seg, eller kjøre dem dit med en
spesiell inntasting på betjeningen på den aktuelle hevemotoren HA. Heve-skyve-fløyene må befinne seg i sin "ÅPEN"-stilling.
Knappen på fløy nummer to
(både fløy nummer en og to styres)
Trykk 1x kort

... begge heve-skyve-fløyene går opp ...

Hold knappen
inne...

Betjen fløy nummer en
hver for seg

... Heve-skyve-fløyen åpnes mer...

og to

... slipp knappen når heve-skyve-fløyen
når endestillingen ...

... Heve-skyve-fløyen stopper med en gang

Merk: Denne spesialfunksjonen kan bare utføres enkeltvis for fløy nummer en og to.
Merk: Ikke nødvendig i utførelsen med valgfritt kretskort for fotocelle. Heve-skyve-fløyen åpnes alltid til endestilling i
utførelsen med fotocelle.
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14. Manuell nødbetjening
Hvis hevemotoren HA svikter, kan heve-skyve-fløyen heves og senkes manuelt med den medfølgende nødbetjeningsnøkkelen.
Deretter kan heve-skyve-fløyen skyves manuelt.
Merk: Nødbetjeningsnøkkelen må bare brukes til manuell betjening i feilsituasjoner. Oppbevar den derfor i nærheten av
heve-skyve-elementet.
Farer for personskader ved tilbakeslag på nødbetjeningsnøkkelen!

›

Hold nødbetjeningsnøkkelen godt fast under den manuelle betjeningen. Ved opplåsingen belastes
nødbetjeningsnøkkelen med vekten av heve-skyve-fløyen.

1

2

3

4

Nødbetjeningsnøkkel
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15. Stell og vedlikehold
Elektrisk drevet enhet.
Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann.
For å unngå personskader og materielle skader må man ta følgende hensyn:

›

Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før all rengjøring eller vedlikeholdsarbeider. Trekk aldri i kabelen for å koble enheten
fra strømnettet.

›

For enheter med fast tilkobling til 230 V vekselstrømnettet må nettilførselen kobles fra allpolig. Om nødvendig må
sikringene fjernes.

15.1 Rengjøring
Viktig: Ved rengjøring av DRIVE axxent HSA smart skal det ikke komme væske inn i enheten.
• Bruk ikke noen aggressive eller løsemiddelholdige rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander, da husoverflatene ellers
kan bli skadet.
• Rengjør aldri enheten med en høytrykksvasker eller en dampvasker.
• Rengjør DRIVE axxent HSA smart med en klut fuktet med mildt såpevann eller oppvaskmiddel.
• Følg sikkerhetsforskriftene for arbeid med elektrisk verktøy, og om nødvendig, for leidere, trinn, arbeid over hodet og i
bestemte høyder.
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16. Utbedring av feil
I en feilsituasjon må du ikke åpne enheten og/eller forsøke å reparere den.
Hvis den etterfølgende tabellen ikke beskriver problemet, henvender du deg til vindusforhandleren eller direkte til SIEGENIA:
Tel. +49 271 3931-0
16.1 DRIVE axxent HSA smart
Problembeskrivelse

DRIVE axxent HSA smart
fungerer ikke

LED

Mulig årsak

Løsningsforslag

Av

Ingen strømforsyning

Kontroller strømforsyningen

Av

Infrarød fjernbetjening ikke innlært

Se bruksanvisningen for den
infrarøde fjernbetjeningen

Blinker rødt

DRIVE axxent HSA smart ikke
initialisert

Utfør referansekjøring
(se side 33 og 38)

Blinker
2x grønt- 3x
rødt

Overoppheting

Vent til motoren kjøles ned og
blinkingen i LED-lampen slukkes

Systemtest negativ

Koble fra spenningen i min. 10 sek
og start deretter referanse- og
oppmålingskjøring (se side 33
og 38) (ta kontakt med service
hvis det oppstår flere ganger)

Blinker
rødt/grønt
DRIVE axxent HSA smart
avbryter lukking/åpning og Av
går motsatt vei i 4 sek.

Fjern hindringen og
En hindring blokkerer skyveveien for
betjen DRIVE axxent HSA smart på
heve-skyve-fløyen
nytt

–

Ingen WLAN-forbindelse til ruteren i Start WLAN-ruteren i hjemmenetthjemmenettverket
verket på nytt

–

Ingen WLAN-forbindelse til
smarttelefon/nettbrett

Start smarttelefonen/nettbrettet på
nytt

Ingen WLAN-forbindelse til
DRIVE axxent HSA smart

Utfør nullstilling på
DRIVE axxent HSA smart:
1. Trykk 3x kort etter hverandre på
"PROG"-knappen.
2. Trykk deretter 1x lenge på
"PROG"-knappen (hold ca. 4
sek.)
3. Heve-skyve-fløyen lukkes
Modulen er igjen i utleveringstilstand.

DRIVE axxent HSA smart
reagerer ikke på smarttelefoner/nettbrett
–

16.2 SI Comfort app
Du finner detaljert informasjon om betjening og utbedring av feil på SIEGENIA Smarthome internettsiden.
https://smarthome.siegenia.com
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17. Tekniske data
Data for en DRIVE axxent HSA smart
Strømforsyning
Driftsspenning enhet
(nettdel integrert i skyvemotoren)

120 - 230 V∼, 22 W
24 V

maks. forskyvningskraft i skyvedrift
maks. dreiemoment nødbetjeningsnøkkel
Hastighet
Gangtid hevemotor HA
Temperaturområde
Klembeskyttelse
Kapslingsgrad

ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon)
ca. 2 Nm
ca. 150 mm/sek.
ca. 7 sek.
–5°C til + 50°C
Elektronisk overbelastningsutkobling (strømbegrenser i følge standard)
IP20 for tørre rom

Tilkobling vekselstrømnett på fra fabrikk

Euro-plugg, kabellengde 5 m
Kabel 5 x 1,5 mm²
(krever allpolig sikkerhetsskillebryter)
For maks. 2,5 mm² kabeltverrsnitt

Tilkobling vekselstrømnett på byggsiden
(skjult kabelføring)
Koblingsklemmer

18. Tilbehør
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Material-korttekst

Materialnr.

Borelære medbringer

GABB0010-0E5010

Borelære gjennomgående hull

GABB0020-0E5010

Borelære hevemotor HA

PAFB0020-000010

Infrarød fjernbetjening
Fotocelle innvendig/utvendig

GZFB0020-025010
Leveres av CEDES GmbH
Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen
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19. Anvisninger vedrørende produktansvar
19.1 Bruksområde
Samtlige former for bruk som ikke er i henhold til tiltenkt bruk og alle tilpasninger eller endringer på produktet og alle tilhørende
komponenter som ikke er uttrykkelig tillatt av SIEGENIA, er uttrykkelig forbudt. Hvis denne bestemmelsen ikke blir overholdt,
påtar SIEGENIA seg ikke noe ansvar for skader på personer eller materiell.
19.2 Ansvar for mangler
For våre produkter tilbyr vi – forutsatt fagmessig montering og korrekt håndtering – ovenfor selskaper 1 år fra mottak av varen (i
henhold til våre generelle salgsbetingelser) eller etter annen avtale og til sluttforbrukere 2 års garanti i henhold til lovbestemte
forskrifter. I forbindelse med eventuelle utbedringer har vi rett til å skifte ut enkeltkomponenter eller hele produktet. Følgeskader
på grunn av mangler er – i den graden loven tillater det – utelukket fra garantien. Hvis det på produktet og/eller enkeltkomponenter er foretatt forandringer, som ikke er autorisert av oss eller ikke er beskrevet her, eller hvis produkt og/eller enkeltkomponenter er helt (eller delvis) demontert, opphører garantien, såfremt mangelen kan føres til disse opplistede forandringene.
19.3 Ansvarsfraskrivelse
Produktet og dets komponenter er underlagt strenge kvalitetskontroller. De fungerer derfor pålitelig og sikkert ved korrekt
bruk.
Vi fraskriver oss ansvar for følgeskader på grunn av mangler og/eller for krav på skadeserstatninger, med unntak av hvis vi
har handlet med forsett eller grov uaktsomhet eller må svare for tap av liv, lemmer eller helse. Dette påvirker ikke eventuelt
objektivt ansvar i henhold til produktansvarsloven. Dette påvirker heller ikke ansvar for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser; ansvaret er i slike tilfeller likevel begrenset til forutsigbare, typiske skader. Endring av bevisbyrden til forbrukerens
ulempe er ikke forbundet med disse bestemmelsene.
19.4 Miljøvern
Selv om våre produkter ikke faller inn under bruksområdet til lover for elektriske apparater, vil
SIEGENIA – akkurat som tidligere – passe på at de ikke bare oppfyller disse kravene, men at bruken av miljøfarlige stoffer,
så snart det er teknisk mulig, opphører helt.
Elektriske produkter skal generelt ikke kasseres som husholdningsavfall.

20. Feedback til dokumentasjonen
Vi mottar gjerne råd og forslag for forbedring av vår dokumentasjon. Vennligst send dine tilbakemeldinger på e-post til
"dokumentation@siegenia.com".
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DRIVE axxent HSA smart

Monterings- og bruksanvisning

21. EU-innbyggingserklæring
Produsent

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

erklærer at produktet

Heve-skyve-motor
Apparattype
DRIVE axxent HSA smart
Typebetegnelse

stemmer over ens med følgende grunnleggende krav:
EF-maskindirektiv

2006/42/EF

EMC-direktiv

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

Lavspenningsdirektiv

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

RoHS-direktiv

2011/65/EF

For denne erklæringen er det lagt til grunn testrapporter fra:
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - Testprotokoll 14/457

Den ufullstendige maskinen må først tas i bruk når det eventuelt er fastslått at maskinen som den ufullstendige maskinen skal
monteres inn i, oppfyller bestemmelsene i maskindirektivet.
De spesielle tekniske underlagene ble utarbeidet i henhold til Vedlegg VII Del B i Maskindirektivet 2006/42/EF.
Vi forplikter oss til å overføre disse i elektronisk form til markedsovervåkingsmyndighetene innen rimelig tid etter begrunnet
forlangende. Den tidligere nevnte tekniske dokumentasjonen kan fås hos produsenten.

Siegen, 2016-08-03

Denne erklæringen sertifiserer overensstemmelse med de nevnte direktivene, men omfatter likevel ikke noen garantier for
egenskaper i rettslig forstand.
Sikkerhetsinstruksjonene i den medfølgende produktdokumentasjonen skal følges.
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Hauptsitz:

Telefon: +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Telefax: +49 271 3931-333

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

DEUTSCHLAND

www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Polen Telefon: +48 77 4477700

Benelux Telefon: +31 85 4861080

Russland Telefon: +7 495 7211762

China Telefon: +86 316 5998198

Schweiz Telefon: +41 33 3461010

Deutschland Telefon: +49 271 39310

Südkorea Telefon: +82 31 7985590

Frankreich Telefon: +33 3 89618131

Türkei Telefon: +90 216 5934151

Großbritannien Telefon: +44 2476 622000

Ukraine Telefon: +380 44 4637979

Unsere internationalen Anschriften

Italien Telefon: +39 02 9353601

Ungarn Telefon: +36 76 500810

finden Sie unter: www.siegenia.com

Österreich Telefon: +43 6225 8301

Weißrussland Telefon: +375 17 3143988

H47.MOTS007NO/0

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

