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1. Informacje
1.1 Informacje techniczne
W celu obsługi automatycznego napędu MHS400 przeznaczonego do systemów drzwi podnoszonoprzesuwnych, proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
Wentylacja i komfort
MHS400 firmy SIEGENIA to system napędowy do drzwi podnoszono-przesuwnych, który zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie oraz komfortową obsługę skrzydeł podnoszono-przesuwnych HS, w schematach zabudowy A i C. W połączeniu
z odpowiednimi okuciami HS-Portal firmy SIEGENIA (np. HS-PORTAL 200, HS-PORTAL 300 i HS-PORTAL 400) automatyczny napęd pozwala na bezpieczne otwieranie, zamykanie i ryglowanie skrzydeł podnoszono-przesuwnych (HS) za pomocą
przycisku. Ponadto, napęd MHS400 można zamontować również w połączeniu z systemami podnoszono-przesuwnymi innych producentów oraz na konstrukcjach już zabudowanych. Do atutów MHS400 należy solidna konstrukcja, wysoki moment obrotowy, cicha i szybka praca oraz kompaktowa budowa i dyskretny wygląd. Napędem można sterować za
pomocą przycisku umieszczonego na klamce, za pomocą umieszczonego na ścianie wyłącznika lub dołączonego do zestawu pilota na podczerwień.
Nie jest konieczne stosowanie zamka z wkładką bębenkową.
Zastosowanie
Napęd podnoszący HA zastępuje klamkę w skrzydle podnoszono-przesuwnym (HS). Odblokowuje i unosi skrzydło podnoszono-przesuwne przy użyciu zasuwnicy okuć HS. Napęd przesuwny SA jest montowany poziomo, u góry ościeżnicy
drzwi podnoszono- przesuwnych. Służy on do ustawiania skrzydła podnoszono-przesuwnego w położeniu „OTWARTE“ lub
„ZAMKNIĘTE“. W przypadku instalacji napędu na już zamontowanych skrzydłach zamykanych dodatkowo na zamek należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji montażu!
Opis produktu
• Nowoczesny kształt i dyskretny wygląd urządzenia, standardowe kolory: biały i srebrny
• Automatyczne zaryglowanie/odryglowanie oraz przesuwanie drzwi podnoszono-przesuwnych (w schemacie A i C)
• "Miękki start" i stabilna praca
• Bezpieczna, 10-minutowa mikrowentylacja
• Programowanie ograniczenia otwarcia okna
• Funkcje specjalne
• Czujniki elektroniczne automatycznie zatrzymują drzwi po napotkaniu przeszkody
• Opcjonalnie można podwyższyć poziom bezpieczeństwa przez zastosowanie kurtyny świetlnej (wersja MHS400-L)
• W wersji MHS400-L możliwe jest pełne otwarcie skrzydła podnoszono-przesuwnego HS
• Opcjonalnie dostępne wykonanie przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne, zgodne z normą DIN 18025
i DIN 18030 (proszę pamiętać o zastosowaniu niskich progów)
• Uniwersalne zastosowanie, niezależnie od producenta okuć (trzpień czworokątny 10 mm)
• Łatwe podłączenie za pomocą uniwersalnej wtyczki
• Kompletny zestaw MHS400 natychmiast gotowy do podłączenia i pracy wg zasady plug and play:
rozpakuj - przykręć - zaprogramuj - gotowy do pracy!
• Ze zdalnym pilotem na podczerwień
• Łatwa obsługa ręczna w razie usterki (np. awarii zasilania)
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Możliwości zastosowania i zalety produktu
• Uniwersalne zastosowanie z konstrukcjami podnoszono-przesuwnymi HS-PORTAL, w schemacie A i C
• Łatwy montaż na prawie wszystkich typach i systemach profili
• Dostępna wersja DIN lewa i DIN prawa
• Łatwy późniejszy montaż przy prawie wszystkich systemach profili i okuć (nie jest konieczna wymiana okuć i żmudne frezowanie profili)
• Za dopłatą lakierowanie na wybrany kolor z palety RAL lub NCS
• Zastosowanie w skrzydłach o maks. ciężarze 400 kg (liczonym wraz z szybą) przy schematach otwarcia A i C
• Schemat A: wewnętrzna szerokość ramy (RIB) 1775 mm – 6666 mm przy podziale symetrycznym
(montaż na elementach niesymetrycznych na zapytanie)
• Schemat C: łączna szerokość wewnętrzna ramy (RIB) 3550 mm – 13332 mm
• Skrócenie czasu potrzebnego na montaż dzięki wstępnemu zmontowaniu napędu
• Ilość miejsca potrzebnego na montaż na górnej ościeżnicy to zaledwie 45 mm. W przypadku niewielkiej ilości miejsca na
zabudowę napęd przesuwny SA można przesunąć w dół (w zależności od profilu)
• Trzpień czworokątny zasuwnicy: 10 mm, długość 40 mm
• Opcjonalnie dostępne przydatne wyposażenie (np. szablon do wiercenia otworów pod MHS400, szablon zabieraka
MHS400 czy rozeta lub zaślepka wkładki bębenkowej itp.)
Charakterystyka techniczna
• Automatyczne programowanie i pomiary skrzydła podnoszono-przesuwnego podczas przesuwu referencyjnego (próbnego)
przy pierwszym uruchomieniu napędu MHS400.
• Wysokie bezpieczeństwo pracy: urządzenie przetestowano w czasie 20.000 cykli roboczych z obciążeniem 400 kg
• Łatwe układanie przewodów przy użyciu uchwytów kablowych we wrębie okucia skrzydła podnoszono-przesuwnego
• Zasilanie przy użyciu zasilacza 230 V AC (prąd zmienny) / 24 V DC (prąd stały),
- Zasilacz zintegrowany jest w napędzie przesuwnym SA
• Łatwe podłączenie przy późniejszym montażu: przewód (schemat A=5 m, schemat C=3,5–5 m) z uniwersalną wtyczką.
Tabela parametrów technicznych
Zasilanie w schemacie A

120 - 240 V AC, 22 W

Zasilanie w schemacie C

120 - 240 V AC, 48 W

Wewnętrzne napięcie robocze

24 V DC (zasilacz zintegrowany w napędzie przesuwnym SA)

Maks. siła przesuwu w trybie przesuwania

ok. 50 N

Maks. moment obrotowy trzpienia czworokątnego

ok. 25 Nm

Prędkość przesuwu

ok. 150 mm/s.

Czas otwierania- napęd podnoszący HA

ok. 7 s.

Zakres temperatur

-5 °C do +50 °C

Zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem

elektroniczny wyłącznik przeciążeniowy
(odcięcie dopływu prądu wg normy),
opcjonalnie kurtyna świetlna

Stopień ochrony

IP 20 do suchych pomieszczeń

Fabryczne podłączenie do sieci prądu zmiennego

uniwersalna wtyczka, długość przewodu 5 m

Stałe podłączenie do sieci prądu przemiennego na miejscu Elastyczny przewód 5 x 1,5 mm2
montażu (przewody prowadzone pod tynkiem)
(konieczne odłączenie wszystkich źródeł zasilania)
Zaciski przyłączeniowe
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1.2 Opis działania
Indywidualny napęd
W dostawie zawarty jest napęd do elementów podnoszono-przesuwnych otwieranych na prawo lub na lewo (zgodnie
z informacjami podanymi na odrębnym formularzu zamówienia systemu MHS400 dla schematu A lub C).
Podłączenie do zasilania o napięciu 230 V
System napędowy MHS400 podłącza się do sieci 230 V za pomocą przewodu przyłączeniowego (długość dla schematu
A = 5 m, schematu C = 3,5 – 5 m) z uniwersalną wtyczką. Jeżeli przewód jest układany na miejscu montażu, przed przystąpieniem do podłączania należy odłączyć źródło zasilania.
Wskazówki dotyczące pierwszego uruchomienia
Przy pierwszym uruchomieniu należy przeprowadzić proces automatycznego programowania i pomiaru skrzydła podnoszono-przesuwnego oraz określenia siły przesuwu (patrz Strona 6, 7 oraz 16, 17).
Sterowanie systemem MHS400
Napęd jest przeznaczony do automatycznej obsługi drzwi podnoszono-przesuwnych wykonanych w schematach otwierania A lub C. Przycisk na napędzie podnośnym HA pozwala na obsługę prawie wszystkich funkcji systemu MHS400. Załączony w dostawie pilot na podczerwień pozwala na komfortową obsługę skrzydeł podnoszono-przesuwnych. Ponadto,
system można obsługiwać przy użyciu przełącznika ściennego montowanego w miejscu zastosowania systemu. Pilot zdalnego sterowania na podczerwień programuje się indywidualnie. Można go używać niezależnie od innych opcji sterowania.
Przycisk „Stop“ umieszczony na pilocie umożliwia zatrzymanie napędu MHS400 w dowolnym momencie.
Sterowanie grupowe kilkoma systemami MHS400
Pilot na podczerwień jest w stanie obsługiwać maksymalnie 5 zespołów napędowych. W schemacie C każde skrzydło podnoszono-przesuwne może być również sterowane osobno. W tym celu, w trybie konfiguracji, można zaprogramować kilka
systemów napędowych MHS400 do wybranej grupy (patrz instrukcja obsługi). Dla każdego napędu można zaprogramować maks. 8 pilotów zdalnego sterowania.
Pozycje skrzydeł podnoszono-przesuwnych
Funkcja

Pozycje skrzydła podnoszono-przesuwnego

„OTWARTE“

odblokowane i całkowicie otwarte

Pozycja pośrednia

dowolna, ograniczona szerokość otwarcia

10-minutowa mikrowentylacja

10 min. w pozycji rozszczelnienia (zaryglowane w bolcu rygla/elem. ryglującym)

„ZAMKNIĘTE“

zamknięte i zaryglowane (położenie pierwotne)

(patrz strony 7 i 17)
Funkcja przejściowa
Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie zdalnego sterowania lub przycisku na napędzie podnoszącym HA
skrzydło przesunie się do wybranego i zaprogramowanego przez użytkownika położenia pośredniego.
10-minutowa automatyczna mikrowentylacja
Po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania lub przycisku na napędzie podnoszącym HA skrzydło podnoszono- przesuwne przemieści się do pozycji bezpiecznej mikrowentylacji (dotyczy to tylko systemu HS-PORTAL), a po 10 minutach ponownie zamknie się i zarygluje. Nie dotyczy wersji z kurtyną świetlną (fotokomórką): tutaj, jeżeli na drodze przesuwu
skrzydła pojawi się przeszkoda, skrzydło się zatrzyma.
Bezpieczny tryb powolnego przesuwania i zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem
Napęd przesuwny SA posiada elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa, który uruchamia się w momencie natrafienia na
przeszkodę. Aby zwiększyć bezpieczeństwo przy krawędziach, gdzie ryzyko przygniecenia jest wyższe, skrzydło na ostatnich 500 mm przesuwa się ze zredukowaną prędkością. Jeżeli natrafi na swojej drodze na przeszkodę, kierunek przesuwu
zmienia się i skrzydło przez ok. 4 sek. będzie przemieszczać się w przeciwnym kierunku.
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Kurtyna świetlna spełniająca dodatkowe wymogi bezpieczeństwa
W napędzie przesuwnym SA (MHS400-L) możliwe jest zintegrowanie kurtyny świetlnej. Służy to zwiększeniu bezpieczeństwa w obszarze przejścia. Jeżeli na drodze przesuwu skrzydła podnoszono-przesuwnego urządzenie wykryje przeszkodę,
skrzydło natychmiast się zatrzyma.
Wskazówki dotyczące obsługi ręcznej
W razie usterki (np. awarii zasilania) skrzydło można odblokować manualnie za pomocą klamki awaryjnej, którą mocuje
się na napędzie podnośnym HA. W tym celu z napędu podnośnego HA należy zdjąć dolną osłonę. Po naciśnięciu przycisku
odblokowania na napędzie podnośnym HA odblokowuje się przekładnię silnika. Za pomocą klamki awaryjnej (klucz imbusowy SW 8) można teraz manualnie podnieść skrzydło i otworzyć je lub zamknąć ręcznie.

1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń
Wskazówki bezpieczeństwa, które należy bezwzględnie przestrzegać!
Zagrożenie dla życia i zdrowia. Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym mogą
przygnieść dłonie, ręce, nogi i stopy.

›

Zwracać uwagę, aby w obszarze pracy urządzenia (w miejscu zachodzenia na siebie poszczególnych skrzydeł
i zamykania) nie kłaść rąk, dłoni i innych części ciała, ani żadnych przedmiotów.

›

Przy opuszczaniu skrzydeł HS należy zachować ostrożność i zwracać uwagę, aby pod skrzydłem nikt się nie znajdował.

›

Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu konstrukcji podnoszono-przesuwnych.
Ryzyko śmierci lub obrażeń w następstwie porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym mogą zapalić się w wyniku przegrzania.

›

Standardową wtyczkę, którą jest zakończony seryjny przewód zasilający, podłączać tylko do odpowiedniego gniazdka sieci prądu zmiennego o napięciu 230 V

›

Jeżeli w celu podłączenia konieczne są prace przy instalacji 230 V, proszę je zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

›

Proszę przestrzegać obowiązujących przepisów norm VDE (np. VDE 0100).

›

Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac przy instalacji zasilającej lub domowej instalacji elektrycznej
proszę ściśle przestrzegać krajowych przepisów w tym zakresie.

›

Przy układaniu przewodu zasilającego w miejscu montażu konieczne jest odłączenie urządzenia od źródła zasilania.

›

Podtynkowe przewody zasilające system napędowy MHS400 należy zamocować w puszkach rozgałęźnych,
do których będzie zachowany swobodny dostęp.

›

Podczas czyszczenia skrzydła podnoszono-przesuwnego oraz napędów należy przez cały czas uważać, aby do wnętrza napędu MHS400 nie dostały się żadne płyny. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

›

W razie usterki kontrolę urządzenia należy zlecać specjaliście dysponującemu odpowiednimi kwalifikacjami.
Ryzyko obrażeń na skutek odrywających się przedmiotów.

›
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2. Obsługa
2.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia MHS400 - schemat A
Wskazówki ogólne dotyczące procesu pełnej kalibracji urządzenia - schemat A
Po przeprowadzeniu montażu systemu MHS400 należy wykonać przesuw referencyjny (góra/dół).
Następnie należy przeprowadzić przesuw programujący (boczny).
Wszystkie wymienione prace może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.
Wskazówka: Przesuw referencyjny (góra/dół) uruchamia się przyciskiem umieszczonym na napędzie podnoszącym.
W czasie trwania przesuwu referencyjnego (góra/dół) dioda LED znajdująca się na dolnej krawędzi napędu przesuwnego
SA miga na czerwono.
Dopiero po zakończeniu przesuwu referencyjnego i powrocie do pozycji “ZAMKNIĘTE” dioda LED zgaśnie.
Przesuw referencyjny - schemat A
Pozycją wyjściową skrzydła podnoszono-przesuwnego powinna być zawsze pozycja „ZAMKNIĘTE“, w razie potrzeby należy ręcznie ustawić skrzydło w tej pozycji.
W trakcie przesuwu referencyjnego (góra/dół), skrzydło HS podnosi się oraz opuszcza/rygluje automatycznie.
Wskazówka: przesuw referencyjny (góra/dół) musi zostać wykonany przy pierwszym uruchomieniu lub po awarii zasilania. W razie awarii zasilania zapamiętane zostają wszystkie ustawienia dotyczące przesuwania skrzydła na bok, kasują
się natomiast ustawienia skrzydła w pozycji góra/dół.
Początek przesuwu referencyjnego
nacisnąć przycisk reset lub...

nacisnąć przycisk

...przerwać obwód, a następnie ponownie podłączyć urządzenie do
zasilania

6
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referencyjnego

dioda LED miga na
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Przesuw programujący (boczny)- schemat A
Przesuw programujący (boczny) musi zostać wykonany jedynie przy pierwszym uruchomieniu. Pozycja wyjściowa skrzydła
HS dla przesuwu programującego to pozycja „ZAMKNIĘTE“. System MHS400 automatycznie obliczy prawidłową przestrzeń pracy po dokonaniu przesuwu programującego (bocznego). Skrzydło HS przemieszcza się z pozycji „ZAMKNIĘTE”
zatrzymując się gdy dojedzie do odbojnika, a następnie wraca z powrotem.
Niebezpieczeństwo zranienia! Dłonie, ręce, nogi i stopy mogą zostać przygniecione! Na tym etapie nie działa wyłącznik bezpieczeństwa!

›W trakcie przesuwu programującego należy zachować bezpieczną odległość od poruszających się elementów.
Ryzyko uzyskania nieprawidłowych wartości pomiarowych!

›Nie wolno powodować zakłóceń ani przeszkadzać w pracy systemu MHS400 w czasie kalibracji, gdyż może to prowadzić do zaprogramowania niewłaściwych parametów!
Wskazówka: Wszystkie czynności związane z przesuwem programującym (bocznym) następują po naciśnięciu przycisku „PROG“ na mechanizmie SA, a następnie przy użyciu przycisku na mechanizmie podnoszącym HA.
W trakcie trwania przesuwu programującego dioda LED znajdująca się na dolnej krawędzi napędu przesuwnego SA miga
na czerwono.
Dioda LED gaśnie dopiero po zakończeniu przesuwu programującego, przejściu skrzydła podnoszono-przesuwnego do pozycji „ZAMKNIĘTE” i jego zaryglowaniu.
Początek przesuwu programującego (bocznego) - schemat A
nacisnąć przycisk
i przytrzymać 11 sek...
1 krótki sygnał 2 krótkie sygnały
dźwiękowy
dźwiękowe

nacisnąć przycisk
„PROG“

LED
miga na zielono

... nacisnąć przycisk
i ponownie przytrzymać
przez 2 sek...

3 krótkie sygnały
dźwiękowe

po 4 krótkich sygnałach
jeden po drugim- puścić
przycisk...

... po 1 krótkim sygnale
dźwiękowym- puścić
przycisk...

Etapy przesuwu programującego (bocznego)- schemat A
1. skrzydło podnoszono-przesuwne znajduje się w pozycji „ZAMKNIĘTE” - i jest zaryglowane
2. skrzydło podnoszono-przesuwne zostaje odryglowane i porusza się do pozycji otwartej (odbojnika)
3. skrzydło podnoszono-przesuwne powraca do pozycji „ZAMKNIĘTE“
4. skrzydło podnoszono-przesuwne przejeżdża do pozycji otwartej (odbojnika)
5. skrzydło podnoszono-przesuwne powraca do pozycji „ZAMKNIĘTE“
6. skrzydło podnoszono-przesuwne znajduje się w pozycji „ZAMKNIĘTE“- i zostaje zaryglowane

System MHS400 jest w tym momencie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

06.2015
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2.2 Wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed zatrzaśnięciem - schemat A
Wyłącznik bezpieczeństwa - schemat A
Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom i uszkodzeniom urządzenia, system MHS400 został wyposażony w wyłącznik
bezpieczeństwa. W momencie zablokowania toru przemieszczania się skrzydła HS (np. przez przytrzymanie elementu lub
przeszkodę), skrzydło zatrzyma się na chwilę, następnie przez ok. 4 sekundy będzie się przesuwało w kierunku przeciwnym, po czym ostatecznie się zatrzyma (patrz rysunek poniżej).
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pomiędzy tylną krawędzią skrzydła podnoszono-przesuwnego i ramą, skrzydło HS przesuwa się jedynie do wcześniej zdefiniowanej pozycji („OTWARTE“). Pełne otwarcie skrzydła podnoszono- przesuwnego do pozycji końcowej wymaga użycia funkcji specjalnej „otwarcie do pozycji końcowej” (odbojnika), która została
dokładniej opisana na stronie 14.

skrzydło HS porusza się...

... napotyka na przeszkodę i zatrzymuje się...

... po czym przesuwa się przez 4 sek.
w przeciwnym kierunku i zatrzymuje się.

Wyłącznik bezpieczeństwa w wersji z kurtyną świetlną - schemat A
W przypadku, gdy wymagany jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa należy zastosować system MHS400-L przystosowany do
montażu kurtyny świetlnej. W systemie MHS400-L bez fotokomórki wyłącznik bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej natychmiast zatrzymuje urządzenie. W przypadku zamontowania kurtyny świetlnej skrzydło podnoszono-przesuwne zostanie
otwarte w całości, aż do pozycji “OTWARTE”.

skrzydło HS porusza się...

8

... do strefy pracy zbliża się obiekt...

skrzydło HS zatrzymuje się
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2.3 Programowanie pozycji pośredniej na napędzie podnoszącym HA - schemat A
Programowanie pozycji pośredniej (z dowolną szerokością otwarcia) - schemat A

nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 8 sek...
1 krótki sygnał
dźwiękowy

nacisnąć przycisk
„PROG“

2 krótkie sygnały
dźwiekowe

... po 3 krótkich sygnałach
dźwiękowych jeden po drugim
-puścić przycisk...

dioda LED
miga na zielono
... w wybranej pozycji nacisnąć
krótko przycisk 1 raz...

... skrzydło HS zatrzyma się,
a pozycja zostanie zapamiętana.

... skrzydło HS jest odblokowane i zaczyna się
przesuwać...

06.2015
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2.4 Programowanie pilota na podczerwień- schemat A
Dostarczany z urządzeniem pilot na podczerwień został fabrycznie zaprogramowany do obsługi 1 grupy. Może on jednak
obsługiwać nawet do 5 grup systemów MHS400.
W trybie konfiguracji można zaprogramować kilka systemów MHS400 w ramach wybranej grupy. Każda grupa może składać się z kilku dowolnie wybranych konstrukcji HS (jak również okien), które posiadają odpowiednie napędy (patrz rysunek
poniżej). Każdy element należy osobno zaprogramować/przypisać do wybranej grupy. Dla każdego systemu MHS400
można zaprogramować nawet do 8 pilotów.
Tryb konfiguracji (programowanie pilota na podczerwień i kasowanie ustawień) - schemat A
Aby dokonać zmiany ustawień pilota najpierw należy nacisnąć przycisk „PROG“, następnie przycisk na napędzie podnoszącym HA,
a następnie odpowiedni przycisk na pilocie zgodnie z poniższym schematem. W trakcie obsługi systemu za pomocą pilota należy
go zawsze kierować w stronę diody LED znajdującej się przy dolnej krawędzi napędu przesuwnego SA.
Przypisywanie grupy
nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 5 sek.

nacisnąć przycisk
„PROG“

...po 2 krótkich sygnałach
dźwiękowych jeden po
drugim- puścić przycisk.

dioda LED miga na
czerwono

(po upływie 10 sek. tryb
konfiguracji zakończy się
automatycznie)

dioda LED
miga na zielono

1- 5

1 krótki sygnał
dźwiękowy

1 krótki sygnał
dźwiękowy

pilot zdalnego sterowania jest w tym momencie
zaprogramowany dla wybranej grupy i gotowy
do pracy

nacisnąć krótko przycisk
dla wybranej grupy

Kasowanie zaprogramowanej grupy
...po 2 krótkich
nacisnąć przycisk i przy- 1 krótki
sygnałach dźwięsygnał
trzymać przez 5 sek.
kowych- puścić
dźwiękowy przycisk...

1długi sygnał
nacisnąć krótko przycisk dźwiękowy
dla wybranej grupy
(grupa jest
skasowana)

1-5
dioda LED
miga na zielono

Kasowanie wszystkich zaprogramowanych grup
nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez 5 sek...

1krótki sygnał ... po 2 krótkich sygnałach
dźwiękowy
dźwiękowych - puścić
przycisk

dioda LED miga
na czerwono

(po upływie 10 sek. tryb
konfiguracji zakończy się
automatycznie)
dioda LED
miga na zielono

10

ponownie
nacisnąć przycisk i
przytrzymać przez
5 sek...

1 krótki sygnał
dźwiękowy

... po 2 krótkich sygnałach
dźwiękowych - puścić
przycisk

1długi sygnał
dźwiękowy (wszystkie
zapamiętane grupy są
skasowane)
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2.5 Obsługa za pomocą przycisku na mechanizmie podnoszącym HA - schemat A
Tryb „OTWARTE“ - „STOP“ - „ZAMKNIĘTE“ - schemat A
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przejście między funkcjami „OTWARTE“ - „STOP“ - „ZAMKNIĘTE“.
nacisnąć krótko 1x
skrzydło HS się otworzy...

nacisnąć krótko 1x
skrzydło HS się zamknie...

nacisnąć krótko 1x
skrzydło HS zostanie
zatrzymane...

Funkcja

Wskazanie diody LED

skrzydło HS przemieszcza się do położenia „OTWARTE”

dioda LED świeci się na zielono

skrzydło HS przemieszcza się do położenia „ZAMKNIĘTE“

dioda LED świeci się na czerwono

Pozycja 10-min. mikrowentylacji - schemat A
Skrzydło podnoszono-przesuwne przemieszcza się na 10-min. do pozycji mikrowentylacji i zostaje opuszczone.
W trakcie 10 minutowej fazy wietrzenia dioda LED miga na zielono. Po upływie 10 minut dioda LED gaśnie, a skrzydło
podnoszono-przesuwne powraca do pozycji „ZAMKNIĘTE” i zostaje zaryglowane.
nacisnąć krótko 2 x
skrzydło HS przesuwa się do pozycji
„mikrowentylacji”...

skrzydło HS pozostaje przez
10-min. w pozycji
„mikrowentylacji“...

... po 10-min. skrzydło HS
przemieszcza się do pozycji
„ZAMKNIĘTE”

Pozycja przejściowa (ograniczenie szerokości otwarcia) - schemat A
Skrzydło podnoszono-przesuwne przesuwa się do zaprogramowanej pozycji przejściowej (patrz strona 9).
nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez
ok. 2 sek.

06.2015

1 krótki sygnał
dźwiękowy

skrzydło HS się otwiera...

skrzydło HS w pozycji
„przejściowej“
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2.6 Obsługa za pomocą pilota na podczerwień- schemat A
Funkcje przycisków pilota - schemat A
Ważne: Należy najpierw nacisnąć przycisk właściwy dla zaprogramowanej grupy (ALL, lub 1 - 5) ustawienie zostanie zapamiętane. W trakcie obsługi należy skierować pilota na podczerwień w stronę diody LED znajdującej się na dolnej krawędzi
napędu przesuwnego SA.

Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
”OTWARTE”

”ZAMKNIĘTE”

”STOP”

10-Min. pozycja mikrowentylacji*
(tylko skrzydło czynne)

*Wskazówka: ponowne naciśnięcie
przycisku w trakcie 10-minutowego rozszczelnienia okna przerywa odliczanie
czasu, a skrzydło podnoszono- przesuwne
pozostaje w tej pozycji do momentu
naciśnięcia kolejnego przycisku. Ponowne
naciśnięcie przycisku uruchomi odliczanie.

pozycja pośrednia

Funkcje przycisków przy sterowaniu grupowym

Grupa 1

12

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5
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2.7 Programowanie funkcji specjalnych za pomocą napędu HA - schemat A
Funkcja specjalna „zamykanie bez zaryglowania” - schemat A
Funkcja specjalna „zamykanie bez zaryglowania” umożliwia zamknięcie skrzydła podnoszono-przesuwnego bez jego
zaryglowania.
Tym samym niemożliwe jest przypadkowe zatrzaśnięcie skrzydła, gdyż w dowolnym momencie można je otworzyć od
zewnątrz.
Aktywacja funkcji specjalnej
Najpierw należy przesunąć skrzydło, aż do odbojnika - pozycja końcowa - (patrz strona14 „otwieranie do pozycji końcowej“). Tryb programowania na pilocie zdalnego sterowania pozwala na aktywowanie i wybranie funkcji
specjalnej.
Należy postępować w następujący sposób:
Ustawić skrzydło HS w pozycji „końcowej”...

przytrzymać przycisk
przez ok. 4sek...

nacisnąć
przycisk
„PROG“

dioda LED
miga na zielono

1 krótki sygnał
dźwiękowy

... skierować pilot w stronę diody LED
trzymając wciśnięty przycisk „1“...

...po 2 krótkich sygnałach
dźwiękowych puścić
przycisk...

...po1 krótkim sygnale dźwiękowym
... funkcja specjalna jest zaprogramowana

1

Wskazówka: Dioda LED znajduje się na dolnej krawędzi napędu przesuwnego SA.

Dezaktywacja funkcji specjalnej
W celu wyłączenia funkcji specjalnej, skrzydło podnoszono-przesuwne musi zostać ponownie otwarte aż do pozycji końcowej/ odbojnika (patrz strona 14„Otwarcie do pozycji końcowej“).
Ustawić skrzydło HS w pozycji „końcowej”...

nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 4 sek...

Nacisnąć
przycisk
„PROG“

dioda LED
miga na zielono

1 krótki sygnał
dźwiękowy

... skierować pilot w stronę diody LED
trzymając wciśnięty przycisk „1“...

...po 2 krótkich sygnałach dźwiękowych
puścić przycisk i od razu...

... po1 krótkim sygnale dźwiękowym
... funkcja specjalna zostaje skasowana

1

06.2015
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2.8 Obsługa funkcji specjalnych na napędzie podnoszącym HA - schemat A
Funkcja specjalna „otwieranie do pozycji końcowej“ (odbojnika) - schemat A
Ze względów bezpieczeństwa, w normalnym trybie pracy skrzydło podnoszono-przesuwne nie dojeżdża do odbojnika, nie
jest otwierane całkowicie.
Skrzydło HS można jednak otworzyć całkowicie i przesunąć je do pozycji krańcowej (do odbojnika) manualnie lub automatycznie za pomocą przycisku na napędzie podnoszącym HA. W tym celu skrzydło podnoszono-przesuwne musi znaleźć
się w pozycji „OTWARTE“.

1 x krótko nacisnąć
skrzydło podnoszonoprzesuwne odjeżdża...

nacisnąć przycisk
i przytrzymać...

... po osiągnięciu przez skrzydło HS pozycji
końcowej puścić przycisk...

... skrzydło HS otwiera się

... skrzydło HS zostanie
natychmiast zatrzymane

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi do pozycji końcowej (odbojnika) funkcji tej nie obsługuje pilot zdalnego sterowania MHS400.
Funkcja ta jest zbędna w wersji MHS400-L z kurtyną świetlną. W systemie MHS400-L z kurtyną świetlną skrzydło jest
bowiem zawsze przesuwane do pozycji krańcowej.

14
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Obsługa funkcji specjalnej „zamykanie bez zaryglowania” - schemat A
W celu zamknięcia skrzydła podnoszono-przesuwnego bez zaryglowania należy postępować w następujący sposób:

pozycja “OTWARTE“

1 x krótko nacisnąć

... skrzydło HS zamyka się
bez zaryglowania

Aby zamknąć skrzydło podnoszono-przesuwne i jednocześnie je zaryglować należy:

pozycja “OTWARTE“

2x krótko nacisnąć

... skrzydło HS zostanie zamknięte,
opuszczone i zaryglowane

Aby zatrzymać przesuwanie skrzydła w kierunku położenia „ZAMKNIĘTE” należy postępować w następujący sposób:

pozycja “OTWARTE“

06.2015

1x krótko nacisnąć

... skrzydło HS przesuwa się
do pozycji “ZAMKNIĘTE“...

2x krótko nacisnąć

zatrzymanie “STOP“
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2.9 Pierwsze uruchomienie urządzenia MHS400 - schemat C
Wskazówki ogólne dotyczące procesu pełnej kalibracji urządzenia - schemat C
W przypadku MHS400- w schemacie C istotne jest rozróżnienie pomiędzy skrzydłem czynnym (otwiera się jako pierwsze),
a skrzydłem biernym (z elementami ryglującymi po stronie zamykania).
Po przeprowadzeniu montażu systemu MHS400 należy wykonać przesuw referencyjny (góra/dół). Następnie należy przeprowadzić przesuw programujący (boczny).
Wszystkie wymienione prace może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel.
Wskazówka: Przesuw referencyjny (góra/dół) uruchamia się przyciskiem umieszczonym na napędzie podnoszącym
na skrzydle biernym. W czasie trwania przesuwu referencyjnego (góra/dół) obydwie diody LED znajdujące się na dolnej
krawędzi napędu przesuwnego SA migają na czerwono.
Dopiero po zakończeniu przesuwu referencyjnego (góra/dół) i powrocie do pozycji „ZAMKNIĘTE” diody LED zgasną.
Przesuw referencyjny (góra/dół) - schemat C
Pozycją wyjściową obydwu skrzydeł podnoszono-przesuwnego powinna być zawsze pozycja „ZAMKNIĘTE“, w razie
potrzeby należy ręcznie ustawić skrzydła w tej pozycji.
W trakcie przesuwu referencyjnego (góra/dół), skrzydło HS podnosi się oraz opuszcza/rygluje automatycznie.
Wskazówka: przesuw referencyjny (góra/dół) musi zostać wykonany przy pierwszym uruchomieniu lub po awarii zasilania. W razie awarii zasilania zapamiętane zostają wszystkie ustawienia dotyczące przesuwania skrzydeł na bok, kasują
się natomiast ustawienia w pozycji góra/dół.
Początek przesuwu referencyjnego
podłączyć urządzenie
do zasilania...

nacisnąć oba przyciski RESET

... rozpocznie się przesuw
referencyjny (góra/dół)

diody LED
migają na
czerwono

16

nacisnąć przycisk
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Przesuw referencyjny (boczny) - schemat C
Przesuw programujący (boczny) musi zostać wykonany jedynie przy pierwszym uruchomieniu. Pozycja wyjściowa skrzydeł
HS dla przesuwu programującego to pozycja „ZAMKNIĘTE“. System MHS400 automatycznie obliczy prawidłową przestrzeń pracy po dokonaniu przesuwu programującego (bocznego). Skrzydło HS przemieszcza się z pozycji „ZAMKNIĘTE“
zatrzymując się gdy dojedzie do odbojnika, a następnie wraca z powrotem.
Niebezpieczeństwo zranienia! Dłonie, ręce, nogi i stopy mogą zostać przygniecione! Na tym etapie nie działa wyłącznik bezpieczeństwa!

›W trakcie przesuwu programującego należy zachować bezpieczną odległość od poruszających się elementów.
Ryzyko uzyskania nieprawidłowych wartości pomiarowych!

›Nie wolno powodować zakłóceń ani przeszkadzać w pracy systemu MHS400 w czasie kalibracji, gdyż może to prowadzić do zaprogramowania niewłaściwych parametrów!
Wskazówka: Wszystkich czynności związanych z przesuwem programującym (bocznym) można dokonywać po naciśnięciu przycisku „PROG” na napędzie przesuwnym SA, a następnie przy użyciu przycisków na mechanizmie podnoszącym
HA. W trakcie trwania przesuwu programującego dioda LED znajdująca się na dolnej krawędzi napędu przesuwnego SA
miga na czerwono. Dioda LED gaśnie dopiero po zakończeniu przesuwu programującego, przejściu skrzydła podnoszonoprzesuwnego do pozycji „ZAMKNIĘTE” i jego zaryglowaniu.
Początek przesuwu programującego (bocznego) - schemat C
dioda LED
miga na zielono

nacisnąć przycisk
„PROG“

nacisnąć przycisk skrzydła biernego i przytrzymać przez 11 sek...

1 krótki sygnał
dźwiękowy

... nacisnąć przycisk skrzydła biernego
i przytrzymać jeszcze przez 2 sek...

06.2015

2 krótkie sygnały
dźwiękowe

... po 1 krótkim sygnale dźwiękowym
... puścić przycisk...

3 krótkie sygnały
dźwiękowe

...
4 krótkich
sygnałach
... po
4x kurzer
Hupton,
dźwiękowych,
jeden po ...
danach Taster loslassen
drugim puścić przycisk...

... przesuw programujący (boczny)
zostanie rozpoczęty
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Etapy przesuwu programującego (bocznego) - schemat C
Na kolejnych stronach rozdziału 2 przedstawiona została kolejność obsługi na przykładzie skrzydła czynnego umieszczonego po lewej stronie. Po uruchomieniu procedury przesuwu programującego skrzydła wykonują następujące czynności:
1. Obydwa skrzydła HS

odblokowują się, a skrzydło czynne

otwiera się i ustawia w pozycji oczekiwania.

2. Skrzydło bierne

otwiera się do pozycji końcowej (odbojnika), po czym wraca do pozycji “ZAMKNIĘTE”.

3. Skrzydło bierne
zaryglowane.

ponownie otwiera się do pozycji końcowej (odbojnika), wraca do pozycji “ZAMKNIĘTE” i zostaje

4. Skrzydło czynne
otwiera się do pozycji końcowej (odbojnika), powraca do pozycji oczekiwania, na krótko się
zatrzymuje, po czym wraca do pozycji “ZAMKNIĘTE”.
5. Skrzydło czynne
ponownie otwiera się do pozycji końcowej (odbojnika), powraca do pozycji oczekiwania, na
krótko się zatrzymuje, po czym przesuwa się do pozycji “ZAMKNIĘTE”.
6. Skrzydło czynne

zostaje zaryglowane w pozycji “ZAMKNIĘTE”.

Oba skrzydła HS są w tym momencie zaryglowane, a system MHS400 jest gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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2.10 Wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed zatrzaśnięciem - schemat C
Wyłącznik bezpieczeństwa - schemat C
Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom i uszkodzeniom urządzenia, system MHS400 - schemat C został wyposażony
w wyłącznik bezpieczeństwa dla obydwu skrzydeł podnoszono-przesuwnym. W momencie zablokowania toru przemieszczania się, któregoś ze skrzydeł HS (np. przez przytrzymanie elementu lub przeszkodę), przesuwające się skrzydło zatrzyma się na chwilę, a następnie przez ok. 4 sekundy będzie się przesuwało w kierunku przeciwnym, po czym ostatecznie się
zatrzyma (patrz rysunek poniżej).
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pomiędzy tylną krawędzią skrzydła podnoszono-przesuwnego i ramą, każde skrzydło HS przesuwa się jedynie do wcześniej zdefiniowanej pozycji („OTWARTE“). Pełne otwarcie skrzydła podnoszono- przesuwnego do pozycji końcowej wymaga użycia funkcji specjalnej „otwarcie do pozycji końcowej“ (odbojnika),
która została dokładniej opisana na stronie 26.
skrzydło HS się przesuwa...

... natrafia na przeszkodę i zatrzymuje się...

... po czym przesuwa się przez
ok. 4 sek. w przeciwnym kierunku
i zatrzymuje się

Wyłącznik bezpieczeństwa w wersji z kurtyną świetlną - schemat C C
W przypadku, gdy wymagany jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa należy zastosować system MHS400-L przystosowany do montażu kurtyny świetlnej. W systemie MHS400-L bez fotokomórki wyłącznik bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej natychmiast zatrzymuje urządzenie. W przypadku zamontowania kurtyny świetlnej skrzydło podnoszono-przesuwne
zostanie otwarte w całości, aż do pozycji “OTWARTE”.

skrzydło HS się przesuwa...

06.2015

... do strefy pracy zbliża się obiekt...

skrzydło HS zatrzymuje się

19

MHS400

Instrukcja obsługi

2.11 Programowanie pozycji pośredniej na napędzie podnoszącym HA - schemat C
Programowanie pozycji pośredniej (z dowolną szerokością otwarcia) - schemat C
• Pozycję pośrednią dla skrzydeł czynnego i biernego należy zaprogramować osobno.
• Zazwyczaj wystarczy zaprogramować pozycję pośrednią dla skrzydła czynnego.
Programowanie skrzydła czynnego

nacisnąć przycisk „PROG“

dioda LED
miga na zielono

nacisnąć przycisk na skrzydle
czynnym i przytrzymać przez 8 sek...

... skrzydło czynne odblokuje się i zacznie
się przesuwać...

1 krótki sygnał
dźwiękowy

2 krótkie sygnały
dźwiękowe

przycisk na skrzydle czynnym nacisnąć krótko
1 raz w wybranej pozycji...

... po 3krótkich sygnałach
dźwiękowych-puścić przycisk..

... skrzydło czynne zatrzyma się,
a pozycja zostanie zapamiętana

Programowanie skrzydła biernego

przycisnąć przycisk
„PROG“
nacisnąć przycisk na skrzydle
biernym i przytrzymać przez 8 sek...

... skrzydło bierne odblokuje się i zacznie się
przesuwać...
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dioda LED
miga na zielono

1 krótki sygnał
dźwiękowy

2 krótkie sygnały
dźwiękowe

przycisk na skrzydle biernym nacisnąć krótko
1 raz w wybranej pozycji...

... po 3 krótkich sygnałach
dźwiękowych- puścić przycisk.

... skrzydło bierne zatrzyma się,
a pozycja zostanie zapamiętana

06.2015
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2.12 Programowanie pilota na podczerwień - schemat C
W dostarczonym wraz z urządzeniem pilocie zdalnego sterowania przycisk „1” jest zaprogramowany na sterowanie skrzydłem
czynnym, a przycisk „2” skrzydłem biernym. Przycisk „ALL” steruje jednocześnie obydwoma skrzydłami podnoszono-przesuwnymi. Po odpowiednim zaprogramowaniu każdy z przycisków 1 - 5 może sterować jednym skrzydłem HS (np. skrzydło czynne
i bierne mogą być dodatkowo obsługiwane przyciskami 3, 4 lub 5).
Możliwe jest również zaprogramowanie na pilocie dodatkowego systemu MHS400 - schemat C oraz MHS400- schemat A.
Dla każdego systemu MHS400 można zaprogramować nawet do 8 pilotów zdalnego sterowania.
Tryb konfiguracji (programowanie pilota na podczerwień i kasowanie ustawień) - schemat C
W schemacie C zmiany ustawień pilota dla każdego skrzydła HS muszą być programowane osobno. Najpierw należy nacisnąć
przycisk „PROG“, następnie przycisk na napędzie podnoszącym HA, a następnie odpowiedni przycisk na pilocie zgodnie z poniższym schematem. Podczas obsługi systemu za pomocą pilota należy go zawsze kierować w stronę diody LED
Programowanie skrzydła HS
dioda LED miga na
zielono

1 krótki sygnał ... po
2x kurzer
Hupton,
2 krótkich
sygnałach
dźwiękowy
danach
Taster -loslassen
dźwiękowych
puścić ...
przycisk...
nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez 5 sek...

po 10 sek. tryb konfiguracji
zakończy się automatycznie

nacisnąć przycisk
„PROG“
1 krótki sygnał
dźwiękowy
... nacisnąć krótko 1 x wybrany
przycisk dla skrzydła HS...

1-5

pilot zdalnego sterowania jest
w tym momencie zaprogramowany dla wybranej grupy i
gotowy do pracy

Kasowanie zaprogramowanego skrzydła HS

nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 5 sek.

... po 2 krótkich sygna- ... nacisnąć krótko 1 x
1krótki sygnał łach dźwiękowych -wybrany przycisk
dźwiękowy
puścić przycisk...
dla grupy...

1krótki sygnał
dźwiękowy
(skrzydło HS
skasowane)

1-5

Kasowanie wszystkich zaprogramowanych skrzydeł HS
1krótki sygnał
dźwiękowy

... po 2 krótkich sygnałach dioda LED miga na
czerwono
dźwiękowych - puścić
przycisk...

nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 5 sek...

(po 10 sek. tryb konfiguracji zakończy się automatycznie)

ponownie nacisnąć przycisk i
przytrzymać przez 5 sek...
1 krótki sygnał
dźwiękowy

06.2015

... po 2 krótkich sygnałach
dźwiękowych - puścić
przycisk...

1 długi sygnał dźwiękowy (wszystkie zaprogramowane skrzydła HS
są skasowane

21

MHS400

Instrukcja obsługi

2.13 Obsługa za pomocą przycisku na napędzie podnoszącym HA - schemat C
Konstrukcje podnoszono-przesuwne - schemat C
Do konstrukcji podnoszono-przesuwnych (HS) w schemacie C należą dwa sterowane skrzydła podnoszono-przesuwne
(skrzydło czynne i bierne). Skrzydło czynne to element, który otwiera się jako pierwszy, zaś skrzydło bierne otwiera się jako
drugie. Układ skrzydeł czynne/bierne prawe/lewe należy określić w momencie składania zamówienia. W przykładach zawartych w niniejszej instrukcji lewe skrzydło podnoszono-przesuwne jest skrzydłem czynnym, a prawe skrzydłem biernym.
Wskazówka: Przycisk na skrzydle czynnym steruje pojedynczym skrzydłem (czynnym).
Przycisk na skrzydle biernym steruje obydwoma skrzydłami jednocześnie.
Przyciski na napędach przesuwnych HA sterują następującymi funkcjami:
Tryb „OTWARTE” - „STOP” - „ZAMKNIĘTE” - schemat C
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przejście między funkcjami „OTWARTE” - „STOP” - “ZAMKNIĘTE“.
Przycisk na skrzydle czynnym
(sterowanie skrzydłem czynnym)
nacisnąć krótko 1x
skrzydło HS się otworzy...

nacisnąć krótko 1 x
skrzydło HS się zatrzyma.

nacisnąć krótko 1 x
skrzydło HS się zamknie...

nacisnąć krótko 1 x
skrzydło HS się zatrzyma...

nacisnąć krótko 1 x
skrzydło HS się zamknie...

Przycisk na skrzydle biernym
(sterowanie skrzydłami czynnym i biernym)
nacisnąć krótko 1 x
skrzydło HS się otworzy...

Funkcja

Wskazanie diody LED

skrzydło HS przemieszcza się do położenia „OTWARTE“

dioda LED świeci się na zielono

skrzydło HS przemieszcza się do pozycji „ZAMKNIĘTE“

dioda LED świeci się na czerwono

Pozycja 10-min. mikrowentylacji - schemat C
W schemacie C tylko skrzydło czynne przesuwa się do pozycji 10-minutowej wentylacji.
Przycisk na skrzydle czynnym
(sterowanie skrzydłem czynnym)
nacisnąć krótko 2 x
skrzydło przesuwa się do pozycji
„mikrowentylacja“...
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skrzydło pozostaje przez 10min. w pozycji „mikrowentylacja“...

... po upływie 10-min. skrzydło podnoszono- przesuwne zostaje zamknięte
i zaryglowane

06.2015
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Pozycja przejściowa (ograniczenie szerokości otwarcia) - schemat C
Skrzydło czynne i bierne są sterowane oddzielnie, po czym przesuwa się do zaprogramowanej pozycji przejściowej.
przycisk na skrzydle czynnym
(sterowanie skrzydłem czynnym)
nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez 2 sek...
skrzydło czynne otwiera się...

1x krótki sygnał
dźwiękowy

skrzydło czynne w pozycji „przejściowej“

Przycisk na skrzydle biernym
(sterowanie skrzydłami czynnym i biernym)

nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez 2 sek...
skrzydło czynne przesuwa się do pozycji
oczekiwania, a skrzydło bierne się otwiera...

06.2015

1 krótki sygnał
dźwiękowy

skrzydło bierne w pozycji
„przejściowej“
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2.14 Obsługa za pomocą pilota na podczerwień - schemat C
Funkcje przycisków pilota na podczerwień - schemat C
Ważne: Należy najpierw nacisnąć przycisk właściwy dla zaprogramowanej grupy (ALL, lub1 - 5) - ustawienie zostanie zapamiętane.
W trakcie obsługi należy pilota na podczerwień skierować w stronę diody LED znajdującej się na dolnej krawędzi napędu przesuwnego SA.

Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania
”OTWARTE”

”ZAMKNIĘTE”

”STOP”

Pozycja 10-Min. mikrowentylacji*
(tylko pierwsze skrzydło)

*Wskazówka: ponowne naciśnięcie
przycisku w trakcie 10-minutowego rozszczelnienia okna przerywa odliczanie czasu,
a skrzydło podnoszono-przesuwne
pozostaje w tej pozycji do momentu
naciśnięcia kolejnego przycisku. Ponowne
naciśnięcie przycisku ponownie uruchomi
odliczanie.

Pozycja przejściowa

Funkcje przycisków dla sterowania skrzydłami HS( przykładowe)

skrzydło czynne i bierne

skrzydło czynne 1

skrzydło bierne1

dodatkowe elementy HS:
1 schemat C

skrzydło czynne

skrzydło bierne

1 schemat A

grupa 2

1 ustawienia fabryczne
2 sterowanie grupowe - patrz schemat A
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2.15 Programowanie funkcji specjalnych za pomocą napędu podnoszącego HA - schemat C
Funkcja specjalna „zamykanie bez ryglowania” - schemat C
Funkcja specjalna “zamykanie bez ryglowania” umożliwia zamknięcie skrzydła czynnego bez całkowitego ryglowania
konstrukcji HS. Dzięki temu wykluczone jest przypadkowe zatrzaśnięcie skrzydła.
Aktywacja funkcji specjalnej
W celu zapewnienia prawidłowego działania skrzydło musi być zaryglowane w pozycji “ZAMKNIĘTE”. Najpierw należy
otworzyć skrzydło czynne, aż do ogranicznika (patrz strona 26 “otwieranie do pozycji końcowej”). Tryb programowania
na pilocie zdalnego sterowania pozwala na aktywowanie i wybranie funkcji specjalnej.
skrzydło czynne HS

nacisnąć przycisk
„PROG“

dioda LED
miga na zielono

nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 4 sek...

1 krótki sygnał
dźwiękowy

... skierować pilot w stronę diody LED
trzymając wciśnięty przycisk „1“...

przesunąć do pozycji otwarcia...

... po 2 krótkich krótkich sygnałach
dźwiękowych jeden po drugim puścić
przycisk i od razu...

... po 1 krótkim sygnale dźwiękowym
funkcja specjalna jest zaprogramowana

1
*Wskazówka: Diody LED znajdują się przy dolnej krawędzi obydwóch napędów przesuwnych SA.
Dezaktywacja funkcji specjalnej
W celu wyłączenia funkcji specjalnej skrzydło czynne należy ponownie otworzyć aż do odbojnika (patrz strona 25
„otwieranie do pozycji końcowej“).
skrzydło czynne HS

nacisnąć przycisk
„PROG“

dioda LED
miga na zielono

1 krótki sygnał
dźwiękowy

nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez
4 sek....

... skierować pilot w stronę diody LED
trzymając wciśnięty przycisk „1“...

przesunąć do pozycji otwartej...

... po 2 krótkich sygnałach dźwiękowych jeden po drugim puścić
przycisk i od razu......

...po1 krótkim sygnale dźwiękowym
funkcja specjalna zostaje skasowana

1

06.2015
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2.16 Obsługa funkcji specjalnych za pomocą napędu podnoszącego HA - schemat C
Funkcja specjalna “otwieranie do pozycji końcowej” (odbojnika) - schemat C
Ze względów bezpieczeństwa w normalnym trybie działania urządzenia, obydwa skrzydła nie dojeżdżają do odbojnika
i nie są otwierane całkowicie. Oba skrzydła można jednak otworzyć całkowicie i przesunąć do pozycji krańcowej (do
odbojnika) manualnie lub automatycznie za pomocą przycisku na napędzie podnoszącym HA. Aby można było skrzydła
podnoszono- przesuwne muszą znajdować się w pozycji „OTWARTE“.
Przycisk na skrzydle biernym
(sterowanie skrzydłem czynnym i biernym)
nacisnąć krótko 1 x przycisk

przyciski przytrzymywać
przez cały czas wciśnięte...

... oba skrzydła HS się otworzą...

... skrzydła HS się otworzą...

skrzydło czynne
i skrzydło bierne
obsługiwane są osobno

... po osiągnięciu przez skrzydło pozycji
końcowej - puścić przycisk...

... skrzydła HS ponownie się zatrzymają

Wskazówka: Powyższa funkcja jest wykonywana odrębnie dla poszczególnych skrzydeł (czynnego i biernego). Ze
względów bezpieczeństwa, aby zapobiec niekontrolowanemu ruchowi skrzydeł do pozycji końcowej (odbojnika) funkcji
tej nie obsługuje pilot zdalnego sterowania do MHS400.
Funkcja “otwieranie do pozycji końcowej” jest zbędna w wersji MHS400-L z kurtyną świetlną. W systemie MHS400-L
z kurtyną świetlną skrzydło jest bowiem zawsze przesuwane do pozycji krańcowej.
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Obsługa funkcji specjalnej “Zamykanie bez zaryglowania” C
Aby zamknąć skrzydło czynne bez zaryglowania należy postępować następująco:

skrzydło czynne w pozycji “OTWARTE“

1x krótko nacisnąć

... skrzydło czynne zamyka się bez zaryglowania

Aby zamknąć skrzydło czynne z zaryglowaniem należy postępować następująco:

skrzydło czynne w pozycji “OTWARTE“

2x krótko nacisnąć

... skrzydło czynne zostaje zamknięte, opuszczone i zaryglowane

Aby zatrzymać przesuwanie skrzydła czynnego do położenia „ZAMKNIĘTE“, należy postępować następująco:
1x krótko nacisnąć

“OTWARTE“

06.2015

2x krótko nacisnąć
skrzydło czynne przesuwa się
w kierunku pozycji “ZAMKNIĘTE“

“STOP“
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2.17 Manualna obsługa awaryjna
Obsługa awaryjna systemu - opis
W przypadku awarii napędu podnoszącego HA skrzydło podnoszono-przesuwne można podnieść lub opuścić ręcznie
przy pomocy dostarczonego klucza awaryjnego (klucz imbusowy SW 8). Następnie można przesunąć skrzydło ręcznie.
Wskazówka: Klucz awaryjny służy wyłącznie do manualnej obsługi okna w razie awarii, dlatego powinien być przechowywany w pobliżu konstrukcji HS.
Ryzyko zranienia przez wybicie klamki awaryjnej!

›Posługując się kluczem awaryjnym należy mocno go przytrzymać. Przy odblokowywaniu mechanizmu na klucz awaryjny
oddziaływuje bowiem ciężar skrzydła podnoszono-przesuwnego.
Kolejność czynności w przypadku obsługi ręcznej (należy ich bezwzględnie przestrzegać):
1. Wykręcić śrubę mocującą M5 x 19 mm (20) najdującą się na dole osłonki napędu HA (17), po czym zdjąć osłonkę.
2. Klamkę awaryjną (21) włożyć do otworu (SW 8) jednostki napędowej.
3. Przytrzymać klamkę awaryjna i głęboko wcisnąć przycisk odblokowania jednostki napędowej - napęd jest odblokowany.
4. Obrócić klucz awaryjny 180° (w schemacie C najpierw odblokować pierwsze skrzydło), skrzydło podnoszono-przesuwne się, podniesie i będzie możliwe jego ręczne przemieszczenie.
skrzydło podnoszono przesuwne się
podniesie

przycisk odblokowania

21

obrócić o 180°

17

20
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2.18 Informacje dotyczące wskazań diod LED, usterek i konserwacji
Wskaźnik LED
Dioda LED znajduje się przy dolnej krawędzi napędu przesuwnego. Proszę zwracać uwagę czy dioda się nie świeci oraz
jaki jest kolor wskaźnika. W poniższej tabeli przedstawione są komunikaty świetlne i ich znaczenie:
Funkcja i znaczenie

Wskaźnik LED

Test systemu

miga na żółto lub na zmianę na czerwono/zielono

Programowanie

miga na czerwono

Przesuwanie w kierunku „OTWARTE“

świeci światłem ciągłym na zielono

Przesuwanie w kierunku „ZAMKNIĘTE“

świeci światłem ciągłym na czerwono

10-min.w pozycji mikrowentylacji (timer odlicza czas)

miga na zielono

Stałe rozszczelnienie (mikrowentylacja)

wyłączona

Pozycja pośrednia (ograniczenie szerokości otwarcia)

wyłączona

Zaryglowanie

wyłączona

Przerwa w dostawie prądu

miga na czerwono

Usuwanie usterek
W razie wystąpienia usterki w żadnym razie nie wolno podejmować prób naprawy urządzenia.
Jeżeli nie znajdą Państwo rozwiązania swojego problemu w poniższej tabeli, proszę zwrócić się do firmy, która montowała
okno, lub bezpośrednio do serwisu obsługi klienta SIEGENIA: Tel. +49 271 3931-0
Opis problemu

LED

możliwa przyczyna

Propozycja rozwiązania

MHS400 nie działa

wyłączona

brak zasilania

sprawdzić zasilanie

wyłączona

Pilot nie został zaprogramowany

proszę zaprogramować pilot
(patrz strony 10 i 21)

miga na czerwono

MHS400 nie został zaprogramowany

Rozpocząć przesuw referencyjny (góra/dół);
(patrz strony 6 i 16)

miga
Przegrzanie
2x na zielono- 3x
na czerwono

Proszę poczekać do wychłodzenia napędu

miga
na czerwono
i na zielono

Odłączyć urządzenie od zasilania na co najmniej 10 sek. po czym rozpocząć przesuw
referencyjny (góra/dół) i programujący
(boczny) (patrz strona 6 i 16); (w razie częstego powtarzania sie błędu proszę zawiadomić serwis)

MHS400 przerywa zamyka- wyłączona
nie/ otwieranie i przesuwa się
przez 4 sek. w kierunku przeciwnym

Negatywny wynik testu
systemu

Na drodze przesuwu
Usunąć przeszkodę
skrzydła podnoszonoi ponownie uruchomić system MHS400
przesuwnego znajduje się
przeszkoda

Proszę koniecznie zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w rozdziale “Obsługa manualna” na stronie 28, aby móc
otworzyć lub zamknąć element podnoszono-przesuwny w razie awarii (np. przerwy w dopływie prądu).
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Instrukcja obsługi

Wymiana baterii (pilot na podczerwień)
Jeżeli przyciski pilota przestaną reagować i nie świeci się wyświetlacz urządzenia, należy wymienić baterie. Zużyte baterie
proszę zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. W pilocie stosuje się baterie Micro, typu LR03 lub AAA.
Czyszczenie obudowy
Do czyszczenia zewnętrznych części obudowy napędu MHS400 należy używać tylko zwilżonej, miękkiej szmatki. Nie należy stosować żadnych chemikaliów, agresywnych rozpuszczalników lub środków zawierających rozpuszczalniki, gdyż
mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda, gdyż
może ona uszkodzić elementy elektroniczne.
Konserwacja
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych przy urządzeniu, należy całkowicie odłączyć zasilanie przy pomocy odpowiedniego bezpiecznika. Bezpiecznik musi być odpowiednio oznaczony. Urządzenie należy zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
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3. Wskazówki dotyczące odpowiedzialności za produkt
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• System napędowy MHS400- służy do otwierania i zamykania okien lub drzwi wyposażonych w okucie podnoszonoprzesuwne (np. HS-PORTAL) przy użyciu napędu elektrycznego.
• MHS400 w wersji standardowej nie jest przeznaczony do zastosowania na basenach krytych lub w wilgotnych pomieszczeniach. Wersje specjalne są dostępne na zapytanie, po skontrolowaniu miejsca montażu i zatwierdzeniu przez
firmę SIEGENIA.
• System MHS400 wolno użytkować wyłącznie w połączeniu z elementami okuciowymi i oryginalnymi akcesoriami
SIEGENIA lub elementami okuciowymi i akcesoriami jednoznacznie zatwierdzonymi przez SIEGENIA.
• Napęd MHS400 należy obsługiwać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w aktualnej instrukcji montażu i obsługi.
• Należy przestrzegać przepisów ASR A 1.6, instrukcji VFF [Stowarzyszenia Producentów Okien i Elewacji] KB.01 oraz
normy EN 12453 w sprawie okien, drzwi i bram z napędem!
• W przypadku zastosowań komercyjnych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wskazanych przez ubezpieczyciela.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
• Elementów wyposażonych w system napędowy MHS400 nie wolno używać w charakterze drzwi ewakuacyjnych
w razie pożaru!
• Jakikolwiek sposób zastosowania i użytkowania urządzenia, niezgodny z jego przeznaczeniem, jak również wszelkie
modyfikacje bądź zmiany produktu oraz wszystkich wchodzących w jego skład elementów konstrukcyjnych
i komponentów, na które nie uzyskano jednoznacznego zezwolenia firmy SIEGENIA są jednoznacznie zabronione. W
razie nieprzestrzegania tego postanowienia SIEGENIA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody osobowe bądź materialne.
Gwarancja
Na nasze produkty — pod warunkiem ich fachowego montażu i prawidłowego użytkowania — udzielamy gwarancji: dla
producentów stolarki okiennej i drzwiowej 1 rok od daty otrzymania towaru (zgodnie z naszymi Warunkami handlowymi)
lub według indywidualnych uzgodnień, zaś dla odbiorców końcowych 2-letniej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach ewentualnych napraw jesteśmy uprawnieni do wymiany poszczególnych elementów bądź całego produktu. Nieobjęte gwarancją są skutki następcze wad, o ile jest to dozwolone w świetle przepisów prawa. W razie
nieautoryzowanych przez naszą firmę lub nie opisanych w niniejszej instrukcji modyfikacji produktu lub jego poszczególnych elementów i/lub demontażu poszczególnych elementów, lub rozebrania urządzenia na części, gwarancja ta wygasa.
Wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie nasze produkty, jak również ich elementy konstrukcyjne są w trakcie powstawania poddawane surowym kontrolom.
Dlatego też, pod warunkiem prawidłowego użytkowania, będą one funkcjonowały niezawodnie i bezpiecznie. Wyłączona
jest nasza odpowiedzialność za szkody następcze wynikające z wad produktu oraz roszczenia odszkodowawcze z tego
tytułu, za wyjątkiem przypadków winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa oraz szkód na osobie.
Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności na zasadach przepisów szczególnych dotyczących odpowiedzialności za produkt. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności za zawinione naruszenie istotnych obowiązków umownych, jednak odpowiedzialność w tym przypadku jest ograniczona do szkód możliwych
do przewidzenia i typowych w przypadku tego rodzaju umów.
Ochrona środowiska
Pomimo, że w odniesieniu do naszych produktów nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o sprzęcie elektrycznym, SIEGENIA będzie dokładała wszelkich starań, aby – podobnie, jak do tej pory – produkty te spełniały wymagania stawiane
w w/w. normie, jak również będzie dążyła do całkowitego wycofania z użycia materiałów zagrażających środowisku tak
szybko, jak to jest możliwe w świetle stosowanych technologii. Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać do
śmietnika.
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Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA na świecie:

Polska Telefon: +48 77 4477700

Austria Telefon: +43 6225 8301

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Beneluks Telefon: +32 9 2811312

Szwajcaria Telefon: +41 33 3461010

Białoruś Telefon: +375 17 3121168

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Ukraina Telefon: +380 44 4637979

Dane teleadresowe naszych oddziałów

Francja Telefon: +33 3 89618131

Węgry Telefon: +36 76 500810

na całym świecie znajdziecie Państwo na

Korea Południowa Telefon: +82 31 7985590

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000

www.siegenia.com

Niemcy Telefon: +49 271 39310

Włochy Telefon: +39 02 9353601

H4008.2566pl/5

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

