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1. Általános információk

Az MHS400 smart emelő-toló rendszer üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el a szerelési és 
használati utasítást.

1.1. A jelen dokumentáció célcsoportja

• A jelen dokumentáció szakvállalatoknak és végfelhasználóknak szól.

• A jelen dokumentációban szereplő szerelési, üzembe helyezési és javítási munkákat kizárólag olyan villanyszerelő 
szakemberek végezhetik, akik a motoros meghajtók telepítése, üzembe helyezése, valamint karbantartása és javítása 
terén jártasak és megfelelő képzettséggel rendelkeznek.

• A jelen dokumentációban szereplő használati, gondozási és karbantartási, valamint hibaelhárítási tudnivalók 
szakvállalatoknak és végfelhasználóknak szólnak.

• A sikeres szerelés után a szerelést végző vállalat köteles átadni a szerelési és használati utasítást a végfelhasználónak, 
és a felhasználót/tulajdonost eligazításban részesíteni.

1.2. Rendeltetésszerű használat

• Az MHS400 smart rendszer emelő-toló vasalatokkal rendelkező ablakok, ill. ajtók (pl. PORTAL HS) elektromos nyitására 
és zárására szolgál.

• Az MHS400 smart rendszer nem alkalmas uszodákban és/vagy nedves helyiségekben való használatra. Egyedi 
gyártású eszközök csak érdeklődésre és a SIEGENIA általi ellenőrzés révén lehetségesek és megengedettek.

• Az MHS400 smart rendszert csak SIEGENIA vasalatokkal és eredeti tartozékokkal működtesse (idegen gyártmányú 
vasalatok egyedi elbírálás alapján).

• A karbantartási és szervizelési munkákhoz az SA toló meghajtónak mindig hozzáférhetőnek és leszerelhetőnek kell 
lennie (pl. függönyrudak, lámpák, mennyezetburkolatok, redőnytokok vagy hasonlók nem akadályozhatják a 
leszerelést).

• Figyelembe kell venni az ASR A 1.6, a VFF-Merkblatt KB.01 és az EN 12453 gépi üzemeltetésű ablakokra, ajtókra és 
kapukra vonatkozó tudnivalóit!

• A közületi területen történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni továbbá a balesetbiztosító biztonsági előírásait.

• Az MHS400 smart rendszer sikeres beszerelése után, az első üzembe helyezésnél referenciálást, valamint bemérést és 
betanítást kell végezni. 

1.3. Nem rendeltetésszerű használat

• Az MHS400 smart emelő-toló rendszerrel felszerelt emelő-toló elemeket tűz esetén nem szabad menekülési 
vészkijáratként használni!

• A nem rendeltetésszerű használatnak megfelelő alkalmazás, valamint a SIEGENIA kifejezett engedélyének hiányában 
végzett kiigazítás vagy módosítás a terméken és minden kapcsolódó alkatrészen és komponensen kifejezetten tiltott. 
Ezen rendelkezés figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért a SIEGENIA semmilyen 
felelősséget nem vállal.

1.4. Méretadatok

• A méretek mm-ben értendők.
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2. Biztonsági tudnivalók

Sérülés- és életveszély. Az elektromos meghajtású berendezések által a kezek, karok, lábak, 
lábfejek becsípődhetnek.

• A berendezés nyírási és zárási tartományában nem szabad testrészeknek vagy tárgyaknak lenniük.

• Különösen az emelő-toló elemek leengedésekor ügyeljen arra, hogy ne legyenek testrészek vagy tárgyak az emelő-toló 
szárny alatt.

• Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül az emelő-toló elemmel.

Áramütés vagy tűz általi sérülés- és életveszély. Az elektromos hajtású berendezések a 
túlmelegedés által tüzet okozhatnak.

• Az alapkivitel elérhető csatlakozókábel Euro dugaszát csak a 230 V-os váltakozó áramú hálózat arra alkalmas 
dugaszolóaljzatára csatlakoztassa.

• A 230 V-os váltakozó áramú hálózaton végzendő szükséges munkákat csak villanyszerelő szakembernek szabad 
elvégeznie.

• Vegye figyelembe az aktuális VDE rendelkezéseket (pl. VDE 0100).

• Az elektromos hálózaton végzett munkák során szigorúan be kell tartani az adott országban érvényes előírásokat.

• A hálózati kábel helyszíni fektetésekor összpólusú leválasztásra van szükség, mivel a hálózat nem rendelkezik önálló 
hálózati leválasztóval.

• A falsík alatti hálózati tápvezetékeket az MHS400 smart emelő-toló rendszer felé elágazó dobozokban kell bekötni. A 
karbantartás érdekében ezeknek az elágazó dobozoknak mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük.

• Az emelő-toló rendszer szárny és a meghajtók tisztítása során ügyelni kell arra, hogy az elektronika károsodásának 
elkerülése érdekében ne juthasson folyadék az MHS400 smart emelő-toló rendszerbe.

• Hiba esetén csak szakemberrel ellenőriztesse az eszközt.

Leeső tárgyak általi sérülésveszély.

• Ne helyezzen tárgyakat az MHS400 smart rendszerre.

A SIEGENIA WLAN eszközök külső támadások általi veszélye! Annak érdekében, hogy a rendszert 
megóvhassa a külső támadásoktól, vegye figyelembe a következő tudnivalókat:

• Minden SIEGENIA WLAN eszköz két jelszóval van védve (felhasználói és rendszergazdai). Az első beállítás után 
ezeket a jelszavakat meg kell változtatni.

• Ha a SIEGENIA WLAN eszközök az otthoni WLAN hálózatra vannak csatlakoztatva, úgy a hálózatot titkosítani kell.

• Biztonságos jelszavakat kell választani, amelyek kis- és nagybetűkből, számokból és speciális karakterekből állnak.
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3. Eszközfunkciók

3.1. Általános termékismertető

• Az MHS400 smart egy motoros emelő-toló rendszer, amely emelő-toló szárnyak automatikus zárására és nyitására, 
valamint mozgatására szolgál (emelő-toló elemek, A és C séma).

• Az MHS400 smart rendszer táblagéppel vagy okostelefonnal vezérelhető, és a SIEGENIA Comfort App alkalmazás 
révén további eszközfunkciókat kínál. Ehhez figyelembe kell venni a mellékelt gyors útmutatót (H47.MOTS005HU).

• Az SA toló meghajtó elektronikus biztonsági lekapcsolással rendelkezik (lásd „3.3. Tudnivalók a biztonsági 
lekapcsoláshoz és a becsípődés-védelemhez“ c. fejezet, 7. oldal).

• Az átjáró biztonságának növelése érdekében a csatlakozó kártyás SA toló meghajtó lehetővé teszi egy fényfüggöny 
integrálását. Ha az emelő-toló rendszer elmozdulási útjába akadályt helyeznek, az emelő-toló szárny azonnal megáll.

• Áramkimaradás esetén az MHS400 smart rendszer vészkarral (imbuszkulcs) kézzel működtethető.

• Az emelő-toló szárny tetszőlegesen beprogramozott köztes helyzetbe mozgatható (köztes megállás).

• Az emelő-toló szárny biztonságos résszellőztető helyzetbe mozgatható (csak PORTAL HS esetén).

3.2. Vezérlés

A vezérléshez az MHS400 smart rendszer a következő lehetőségeket kínálja:

Funkció Emelő-toló szárny 
véghelyzete

Gomb (emelő 
meghajtó)

SIEGENIA 
Comfort App

Infravörös 
távvezérlő 
(opcionális 
tartozék)

Gomb 
(helyszíni)

Referenciálás zárva és reteszelve — — —

Bemérés és betanítás zárva és reteszelve — — —

Nyitás kireteszelve és nyitva

Zárás zárva — —

Reteszelés zárva és reteszelve

Köztes megállás szabadon választható, 
korlátozott nyitási szélesség

—

Résszellőztetés
résszellőztető helyzet 
(reteszelve a reteszelő 
csapban/reteszelő 
elemben)

— —

10 perces résszellőz-
tetés

—

Időzített résszellőztetés 
(0‒60 min)

— — —

Nyitás a véghelyzetig kireteszelve és nyitva 
(ütközésig)

— —
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3.3. Tudnivalók a biztonsági lekapcsoláshoz és a becsípődés-védelemhez

Általános tudnivalók a biztonsági lekapcsoláshoz

Az emelő-toló szárny elmozdulási útjának akadályozásakor (pl. a szárny visszatartása vagy akadályok révén) a meg-
vezérelt emelő-toló szárny megáll, kb. 4 másodpercig az ellentétes irányba mozog, majd végleg megáll (lásd ábra lent).

Az emelő-toló szárny és az emelő-toló tok közötti nyírási élek közötti terület biztonságának növelése érdekében az emelő-
toló szárny az elektromos szokványos üzemmódban csak egy meghatározott nyitási helyzetig mozog. 

Emelő-toló szárny mozog ... ... akadályhoz ér és megáll ... ... kb. 4 másodpercig az ellenkező 
irányba mozog, majd megáll

Biztonsági lekapcsolás fényfüggönyös felszereltség esetén

Ha a szokásosnál nagyobb biztonságra van szükség, úgy meg kell rendelni az opcionális csatlakozó kártyát. A sérülések és 
a károsodások elkerülése érdekében a biztonsági lekapcsolás az emelő-toló szárny azonnali megállításával valósul meg 
Fényfüggönyös felszereltség esetén az emelő-toló szárny teljesen, az ütközésig nyit.

Emelő-toló szárny mozog ... ... objektum a biztonsági tartományban mozog ... emelő-toló szárny megáll

3.4. LED kijelző

A LED az SA tolómeghajtó alsó részén helyezkedik el. Figyelembe kell venni a LED jelzéseit. A következő táblázat a külön-
böző jelzéseket és azok jelentését szemlélteti:

Funkció és jelentés LED

Rendszerteszt sárgán vagy felváltva pirosan/zölden villog

Betanítás pirosan villog

Mozgás a „nyitás“ helyzetbe zölden folyamatosan világít

Mozgás a „zárás/reteszelés“ helyzetbe pirosan folyamatosan világít

10 perces résszellőztetés (időzítő működik) zölden villog

Résszellőztetés (időzítő nélkül) nem világít

Köztes megállás (korlátozott nyitási szélesség) nem világít

Reteszelve nem világít

Áramkimaradás után pirosan villog



8

MHS400 smart Szerelési és használati utasítás

08.2018

4. Szállítási terjedelem

Darabs-
zám

Méret (toló meghajtó) 
MHS400 smart

Alkalmazási terület 
[mm]

Szín

1 A séma, 1-es méret (egy-egy toló meghajtó bal- vagy jobboldalt) 2144 – 2794

fehér RAL 9003
ezüst RAL 9006

1 A séma, 2-es méret (egy-egy toló meghajtó bal- vagy jobboldalt) 2795 – 4099

1 A séma, 3-as méret (egy-egy toló meghajtó bal- vagy jobboldalt) 4100 – 6666

1 C séma, 1-es méret (egy-egy toló meghajtó bal- és jobboldalt) 4284 – 5584

1 C séma, 2-es méret (egy-egy toló meghajtó bal- és jobboldalt) 5585 – 8194

1 C séma, 3-as méret (egy-egy toló meghajtó bal- és jobboldalt) 8195 – 13328

Poz.

Darabs-
zám 

(séma) Karton tartalma (SA toló meghajtó) Kivitel

A C

1a 1 – A séma - SA toló neghajtó
24 V-os tápegységgel

1b – 2 C séma - SA toló meghajtó

2 1 2 Menesztő SA toló meghajtóhoz

3 1 2 Menesztő talp emelő-toló szárnyhoz (fent)

4 1 2
Alátétlemez (profilrendszerenként 2,5 / 5 / 8 / 10 mm 
vastag)

az emelő-toló szárnyon (fent) található menes-
ztőhöz

5 1 2 M takarósapka menesztőhöz

6
1 1 SA takaróprofil

SA toló meghajtóhoz
– 2 SA takaróprofil profil összekötővel

7 1 1 SA takarósapka (baloldalt) SA takaróprofilhoz

8 1 1 SA takarósapka (jobboldalt) SA takaróprofilhoz

9 1 2 Szalagkábel (6 eres) SA toló meghajtóhoz

10 12 24 Kábeltartó csíptethető és csavarozható

11 1 1 Hálózati kábel Euro dugasszal SA toló meghajtóval, kábelhossz 5 m

12 1 1 Csatlakozó kártya (opció) fényfüggöny* csatlakoztatásához

13 1 1 Szerelési és használati utasítás

*pl. ha a kockázatelemzés eredménye fényfüggöny használatát írja elő

Poz. Darab Karton tartalma (HA emelő meghajtó) Kivitel

14 1 2 HA emelő meghajtó

15 1 2 HA rögzítőlemez HA emelőmeghajtóhoz

16 1 2 HA takarósapka (felső) HA emelőmeghajtóhoz

17 1 2 HA takarósapka (alsó) HA emelőmeghajtóhoz

18 4 8 Rögzítőcsavarok (M5 x 10 mm) (alátétekkel) rögzítőlemezhez (HA emelőhajtás)

19 2 4 Rögzítőcsavarok (M4 x 25 mm) (alátétekkel) HA takarósapkához (felső)

20 1 2 Rögzítőcsavarok (M5 x 19 mm) négylapú anyával (M5) HA takarósapkához (alsó)

21 1 1 Vészkar Imbuszkulcs (8 mm)
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4.1. Alkatrészek és tartozékok áttekintése

DRIVE

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

MHS400 smart

1a

2

10

1b 2

34 5 67 8

6*

11

11

12

12

16

21

13

9

19

17

20

18

14

15

18
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5. Alkalmazási terület

A séma C séma

Tok belső szélessége (RIB), 1-es méret 2144 mm – 2794 mm 4284 mm – 5584 mm1

Tok belső szélessége (RIB), 2-as méret 2795 mm – 4099 mm 5585 mm – 8194 mm1

Tok belső szélessége (RIB), 3-as méret 4100 mm – 6666 mm 8195 mm – 13328 mm1

Szárnymagasság2 (PORTAL HS esetén standard) 1175 mm – 2675 mm 1175 mm – 2675 mm

Szárnysúly, PORTAL HS 200 max. 200 kg max. 200 kg

Szárnysúly, PORTAL HS 300 max. 300 kg max. 300 kg

Szárnysúly, PORTAL HS 400 max. 400 kg max. 400 kg

Max. megengedett szárnysúly MHS400 smart rendszerhez max. 400 kg max. 400 kg

Dornméret (rúdzár), PORTAL HS 200 27,5 mm 27,5 mm

Dornméret (rúdzár), PORTAL HS 300 37,5 mm 37,5 mm
1) toló meghajtóként = RIB/2
2) eltérő szárnymagasság esetén (érdeklődésre), figyelembe kell venni a speciális kábelhosszt!

Méretvázlat - A séma

= =
RIB (átfedéssel mérve)1

SA toló meghajtó

eltérő burkolathossz (kérésre)

1 1

Méretvázlat - C séma

1-es méret= tok belső éle
a szárny ütközőélének közepéig

SA toló meghajtó

eltérő burkolathossz (kérésre)

SA toló meghajtó

2-es méret= tok belső éle
a szárny ütközőélének közepéig

RIB (átfedéssel mérve)1

Kábelkimenet 
(választható)

Kábelkimenet 
(választható)

1 1
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6. Helyszíni kockázat- és veszélyelemzés

A gép működtetésű ablakok által hordozott kockázatok megítéléséhez, és az ehhez kapcsolódó védelmi intézkedések 
megtételéhez már a tervezés során kockázatelemzést kell végezni. A kockázatelemzés biztosítja a kockázatértékeléshez 
szükséges információkat, amelyek segítségével döntést lehet hozni az ablakelemek biztonságát illetően. Az MHS400 smart 
rendszernél zúzódás és becsípődés veszélyével fenyegető helyek adódnak az emelő-toló elemen. Az objektum és a 
használat egyedi helyzetétől függően (pl. védelemre szoruló személyek, kereskedelmi objektumok) a tervezési fázisban a 
VFF Merkblatt KB.01 és aktuális gépirányelv szerint kockázat- és veszélyelemzést kell végezni a biztonsági berendezések 
kialakítását és a beépítési helyzetet illetően.

6.1. A kockázat- és veszélyelemzés

• figyelembe veszi a tervezési fázisban a szükséges védelmi intézkedéseket

• elvégzésére legkésőbb az üzembe helyezés előtt kell sort keríteni

• rámutat arra, hogy a konkrét beépítési helyzet és a felhasználói kör figyelembevétele mellett hogyan zárhatók ki, illetve. 
csökkenthetők a lehetséges veszélyek az ablakrendszeren

• rámutat a lehetséges fennmaradó kockázatokra

Ennek során a következő pontokat kell ellenőrizni:

• nyilvános vagy nem nyilvános terület (magán vagy kereskedelmi objektum)

• beépítés helye

• felhasználói kör (jogosult, védelemre szoruló vagy eligazításban részesült személyek)

• speciális szerkezeti adottságok

• hozzáférés-ellenőrzés módja

• nagyobb biztonsági iránti követelmények fényfüggönnyel biztosíthatók

6.2. Tudnivalók a szereléshez és a telepítéshez

• rugalmas tápvezetéket kell használni (adott esetben üres csöveket kell lefektetni)

• a kábelfektetésekor az összenyomás, hajlítás és húzás általi károsodások kerülendők

• a falsík alatt fektetett vezetékeket (az MHS400 smart rendszer felé) elágazó dobozokban kell bekötni (a karbantartás 
érdekében az elágazó dobozoknak mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük)

• az MHS400 smart rendszer szennyeződéstől és nedvességtől óvandó

• gondoskodni kell a vasalatok megfelelő rögzítéséről

• a hálózati csatlakozásra csak a mechanikai funkcionális vizsgálatot követően kerülhet sor

• figyelembe kell venni a profilgyártó vonatkozó feldolgozási irányelveit

• a személyi sérülések elkerülése érdekében fontos, hogy figyelembe vegyék a jelen utasításban szereplő biztonsági 
tudnivalókat, és az utasítást könnyen hozzáférhető helyen tárolják

6.3. Szakosodott munkavállalók együttműködésének egyeztetése

A tervezési munkák keretén belül, a különböző szakosodott munkavállalók között pontos és részletes összehangolásra van 
szükség. A SIEGENIA komponensek idegen berendezésekre való csatlakoztatása vagy a SIEGENIA termékek más 
gyártmányú termékkel (pl. meghajtók és vezérlések) való együttes használata a műszaki kompatibilitás előzetes ellenőrzését 
kívánja meg a felhatalmazott szakszemélyzettől. Az adategyeztetéshez a műszaki adatlapokat és aktuális szerelési és 
használati utasításokat időben a részt vevő szakosodott munkavállalók rendelkezésére kell bocsátani.
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7. Szerelés

7.1. Szerelési feltételek

Általános tudnivalók a szereléshez

• A következő szerelési utasítás a SIEGENIA ajánlása, és a legfontosabb szerelési lépéseket ismerteti. A szerelés pontos 
folyamata többek között az alkalmazott HS elemtől, a termelési folyamattól és az ablakgyártó berendezéseitől függ.

• Speciális lépéseket az MHS400 smart rendszer beszereléséhez a letöltő portálunkon találhat: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

Szükséges szerszám (nem része a szállítási terjedelemnek)

• fúrógép

• Ø 3 mm, Ø 7 mm, Ø 10 mm, Ø 15 mm fa- vagy fémfúró

• kereszthornyos csavarhúzó (2-es méret)

• 1 csavarozó bit, 90 mm hosszú 

• 2 csavaros szorító

• colstok

• felsőmaró (fa elemek esetén)

• 2–4 szerelőbak

• Ajánlás: Az emelő-toló szárnyon található menesztő egyszerű és pontos pozicionálásához a SIEGENIA a menesztő 
fúrósablon (lásd Tartozékok c. fejezet, 54. oldal) használatát javasolja.

Szükséges anyag (nem része a szállítási terjedelemnek)

Csavarok
Darabszám (RIB szerint)*

Séma alkatrészhez
fa és műanyag elemekhez alumínium elemekhez A C

Tokrögzítő csavar
St 4,1 x 38 mm

Flow-Drill csavar
M4 x 18 mm

10–25 20–50 SA toló meghajtó*

2 4 Menesztő

Tokrögzítő csavar
St 4,1 x 19 mm

Flow-Drill csavar
M4 x 18 mm

4–6 8–12 HA rögzítőlemez

6 12 Kábeltartó
 
Tudnivaló: Minden csavarozási pontot elő kell fúrni Ø 3 mm fúróval. A rögzítőcsavaroknak a műanyag elemeknél 
megfelelő hosszúsággal kell rendelkezniük, hogy kellő mélységben behatolhassanak a megerősítő anyagba, és ezáltal 
megfelelő tartást biztosíthassanak. Az SA toló meghajtó alátámasztásához szükséges anyagokat (pl. PVC lemezeket) 
bizonyos HS profilrendszereknél a helyszínen kell biztosítani.

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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Ha az MHS400 smart rendszert a szerelés előtt helyezik üzembe, úgy 
fennáll a mechanikai meghibásodások veszélye.

› Előbb szerelje, és csak azt követően helyezze üzembe a MHS400 smart rendszert!

A HS elemmel szemben támasztott követelmények

• A HS elem nem lehet deformálódva.

• A HS elemet merőlegesen kell beszerelni a kávába.

• A talpküszöböt — különösen széles, ill. nehéz HS elemek (pl. 400 kg) esetén — szakszerűen és megfelelően alá kell 
támasztani.

• A tolóerőnek nem szabad meghaladnia a 60 N értéket.

• Ahhoz, hogy el lehessen kerülni az összekötő kábel összenyomódását a szárny nútban, a résszellőztetéshez szükséges 
reteszelő csapot, ill. reteszelő elemet mindig a záróoldalon alul kell beszerelni (lásd még aktuális összeszerelési 
utasítások).

• Az emelő-reteszelő szárnynak egyenletesen kell zárulnia a reteszelő csapban, ill. a reteszelő elemben.

• Az emelő-toló szárnyban való szakszerű kábelfektetést ellenőrizni kell a telepítés előtt. A vasalatnútban való optimális 
kábelvezetés érdekében az emelő-toló szárnyat elő kell készíteni.

• Az A séma esetén a rejtett kábelvezetésről mindig a záróoldalon, a felső vízszintes HS tokon kell gondoskodni.

• A C séma esetén a rejtett kábelvezetésről választhatóan a bal vagy a jobb oldalon, kívül a HS tokon kell gondoskodni.

A vasalattal szemben támasztott követelmények

• Részletes vasalat adatokat az alkalmazási területekről és szárnysúlyokról az érvényes összeszerelési utasításokban 
találhat (pl. PORTAL HS 200, PORTAL HS 300 vagy PORTAL HS 400 összeszerelési utasítás).

• A vasalatnak könnyen működtethetőnek kell lennie (korlátlan funkcionalitás), a maximális nyomatéknak a kilincsen nem 
szabad meghaladnia a 25 Nm értéket.

A meghajtóval szemben támasztott követelmények

Ha az MHS400 smart rendszert nehezen járó emelő-toló elemekkel 
helyezik üzembe, úgy fennáll a mechanikai meghibásodások veszélye.

› Csak akkor helyezze üzembe az MHS400 smart rendszert, ha biztosított az emelő-toló elem könnyű működése!

• Az MHS400 smart rendszer az ENV 1627-1630 szerint nincs reteszelő egységként bevizsgálva.
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7.2 Tudnivalók a hálózati kábel fektetéséhez

Fontos tudnivalók a biztonsághoz és az összeszereléshez

A kábelvezetés a mindenkori objektum helyzetétől függ. Két szerelési változat lehetséges:

1. szerelési változat — felfekvő kábelfektetés

Az MHS400 smart rendszer alapkivitelben hálózati kábellel kerül szállításra. A kábelkimenet az A séma esetén mindig a 
záróoldalon, fent az SA toló meghajtón (1. ábra), a C séma esetén választhatóan a bal vagy a jobb oldalon, kívül az SA 
toló meghajtón található. A kábelkimenethez az SA takaróprofil SA takarósapkáján egy kivágásról kell gondoskodni (2. 
ábra). A kábelkimenet közelében egy arra alkalmas dugaszolóaljzatnak kell lennie. Javasolt a hálózati kábel fektetését egy 
megfelelő szerelőcsatornában végezni.

1

2
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2. szerelési változat — rejtett kábelfektetés

A hálózati kábel helyszíni falsík alatti fektetését az SA toló meghajtó felé és az SA toló meghajtó csatlakoztatását (A séma 
esetén a tápegységen, C séma esetén az 5 pólusú dugaszolóaljzaton) egy képesített villanyszerelő szakembernek kell 
elvégeznie. A még be nem szerelt HS elemekhez (pl. újépítés és felújítás) szükséges hálózati kábel fektetésénél a gomb 
számára (nem része a szállítási terjedelemnek) egy helyszíni, rugalmas kábelt (5 x 1,5 mm2, csatlakozóval) kell a felső HS 
tokon keresztül takarva vezetni (3. ábra).

3

Ehhez furatokat kell készíteni a kábelbe- és -kimenetek számára (egyenként kb. Ø 10 mm); a furat középpontja és a keret 
belső széle közötti távolság 7 mm (4. ábra). A hálózati kábel helyszíni fektetésénél egy összpólusú biztonsági leválasztóra 
van szükség. A hálózati kábel csupaszított végének a hálózati tápegység házán (A séma), ill. az 5 pólusú dugaszolóaljza-
ton (C séma) belül kell lennie. A toló meghajtóra való csatlakozás a kapcsolási rajzok szerint történik. Az A sémához 
szükséges szerelő lemezen kivágás érhető el a kábelkimenethez (5. ábra). A C sémához szükséges szerelő lemezen nem 
érhető el kivágás a kábelkimenethez (6. ábra). A hálózati kábel rejtett fektetése a keret záróoldali felső éle révén történik az 
SA toló meghajtó felé.

5 6

4

Y

7 mm

Tok belső 
éle

HS tok alsó éle (átfedés nélkül)

Y méret = 15 mm, fa és műanyag elemek esetén
Y méret = az üreges kamrához képest középpontosan, 
alumínium elemek esetén

Kábelkimenet Ø 10 mm 
(fúrás és sorjátlanítás)

Kivágás a 
szerelő lemezben

Hálózati kábel- 
bemenet 
Ø 10 mm

Kábelkimenet Ø 10 mm 
(fúrás és sorjátlanítás)

Hálózati kábel- 
bemenet 
Ø 10 mm

A séma C séma
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7.3. Furatok az emelő-toló szárnyon

7.3.1. A menesztő fúrósablon pozicionálása és beállítása (tartozék)

Helyezze a fúrósablont az emelő-toló szárnyhoz fent vízszintesen (1. ábra); a meglévő szárnytömítéseket előzetesen el kell 
távolítani. Pozicionálja és állítsa be a fúrósablont a méretek szerint (2. ábra). 

Készítse el a furatokat a menesztőhöz fent vízszintesen; vegye figyelembe a furatátmérőt (3. ábra).

1

2

3

300

(416)

X

10,5

29

-0,250

8

A menesztő furataihoz tartozó illesztési és furatméretek az 
emelő-toló szárnyon (fa profil DIN baloldalt; DIN jobboldalt tükörképszerű)

Beállítási méret X

Kábelátmenet Ø 15

Tartócsap 
Menesztő talp Ø 7

Csavarfuratok Ø 3

Furat Ø 3  
a menesztő rögzítő- 
csavarjaihoz

Furat Ø 7  
a menesztő lap 
tartócsapjához

Furat Ø 15  
a kábelátmenethez

Figyelem: A menesztő megfelelő pozicionálásához az emelő-toló szárnyon feltétlenül vegye figyelembe az X beállítási 
méretet (2. ábra). A mindenkori HS profilrendszerhez tartozó megfelelő X beállítási méret az MHS400 smart rendszer 
beszereléséhez szükséges metszetekben található a letöltő portálunkon: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.3.2. Átmenő furat kábelvezetéshez az emelő-toló szárnyban

Fa elemek esetén a kábelvezetéshez a szárny nútban, az emelő-toló szárny felső záróoldali sarkán egy átmenő furatra (Ø 
15 mm) van szükség. Ehhez egy 180 mm hosszú fúróval Ø 10 mm előfúrást, majd Ø 15 mm utánfúrást kell végezni (5. és 6. 
ábra). 

Az átmenő furathoz az átmenő furat fúrósablon (lásd 6. ábra) használata javasolt 
(lásd Tartozékok c. fejezet, 54. oldal).

A HS műanyag és alumínium profiloknál nincs szükség átmenő furatra. Amennyiben szükséges, a csúszótámasz úgy is 
megmunkálható, hogy lehetővé váljon a kábelvezetés.

4

50

30
°

5

6

A átmenő furathoz tartozó furatméretek az 
emelő-toló szárnyon (fa profil DIN baloldalt; DIN jobboldalt tükörképszerű)

Átmenő furat Ø 15 (kábelátmenethez)

Átmenő furat 
fúrósablon

Fúró 180 mm hosszú 
Ø 10 előfúrása és 
Ø 15 utánfúrása
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7.3.3. Furatok a HA emelő meghajtón és a kábelátmeneten

Készítsen furatokat az emelő-toló szárny záróoldalán a HA emelő meghajtó négyszögéhez és a kábelátvezetéshez. A 
kivitelezés kétféle módon lehetséges. A HA rögzítőlemezt fúrósablonként kell használni.

A változat — meglévő rúdzár kimarás (pl. bővítendő HS elemben)

A

30
70

12
0

Ø 15 oldalsó kábelátmenetMinden méret mm-ben 
értendő

Ø 200 maró

Ki
lin

cs
m

ag
as

sá
g

Ø 15 elülső kábelátmenet

1. Dugja össze a HA emelő meghajtót a HA rögzítőlemezzel (ne csavarozza).

2. Dugja a hajtóegység négyszögcsapját a HS rúdzár négyszögcsap fogadójába (diójába), majd állítsa be az emelő-toló 
szárnyon (1. ábra).

3. Rajzolja elő a HA rögzítőlemez külső éleit (2. ábra).

4. Húzza le a HA emelő meghajtót a HA rögzítőlemezről.

5. Használja az előrajzoláshoz és a fúráshoz a HA rögzítőlemez kontúrját és furatait. 

6. Adott esetben használja fúrósablonként a HA rögzítőlemezt, majd rögzítse 2 megfelelő csavarral.

7. Szerelje ki a HS rúdzárat.

8. Készítse el az elülső és oldalsó kábelátmenet (Ø 15 mm) furatait (3. ábra).

1 2 3
HA emelő 
meghajtó 
mindig állítva  
szerelendő

Ø 15 mm 
oldalsó kábelátmenet 
a vasalatnútban
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B változat — hosszabbított rúdzár kimarás az új HS elemen

70

12
0

10
0

B Minden méret mm-ben értendő

Ø 200 maró
Ki

lin
cs

m
ag

as
sá

g

Ø 15 elülső kábelátmenet

1. Dugja össze a HA emelő meghajtót a HA rögzítőlemezzel (ne csavarozza).

2. Dugja a hajtóegység négyszögcsapját a HS rúdzár négyszögcsap fogadójába (diójába), majd állítsa be az emelő-toló 
szárnyon (1. ábra).

3. Rajzolja elő a HA rögzítőlemez külső éleit (2. ábra).

4. Húzza le a HA emelő meghajtót a HA rögzítőlemezről.

5. Használja az előrajzoláshoz és a fúráshoz a HA rögzítőlemez kontúrját és furatait. 

6. Adott esetben használja fúrósablonként a HA rögzítőlemezt, majd rögzítse 2 megfelelő csavarral.

7. Szerelje ki a HS rúdzárat.

8. Készítse el az elülső kábelátmenet (Ø 15 mm) furatait (3. ábra).

HA emelő 
meghajtó 
mindig állítva  
szerelendő
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7.4. Kábelfektetés az emelő-toló szárnyban

7.4.1. Kábelfektetés a vasalatnútban (emelő-toló szárny záróoldala)

Ahhoz, hogy el lehessen kerülni a kábel (szalagkábel, 6 eres) sérüléseit az emelő-toló szárnyban, a következő tudnivalókat 
feltétlenül figyelembe kell venni:

• A kábelnek mozgó elemektől szabadnak kell lennie, és nem szorulhat.

• Sorjátlanítani kell az éles éleket (különösen az alumínium elemek esetén).

• A résszellőztetéshez szükséges reteszelő csapot, ill. reteszelő elemet mindig alul kell beszerelni.

Új HS elemek esetén a kábelt az üvegfalcon keresztül kell vezetni. A 2700 mm-nél nagyobb szárnymagasságokhoz 
szükséges összekötő darabbal szerelt rúdzár hosszabbító beszerelése esetén a kábelt az üvegfalcon keresztül kell vezetni.

Kábelfektetés fa elemek esetén

Fixálja a 6 eres szalagkábelt (a szállítási terjedelem része) a kábelkötözőkkel a HS rúdzárban és az emelő-toló szárny felső 
szárny nútjában. A mellékelt kábeltartók ebből a célból a HS rúdzárba csíptethetők, ill. megfelelő tokrögzítő csavarokkal a 
vasalatnútban rögzíthetők. A kábeltartóknak szinelniük kell a csavarfuratokkal és a reteszelő csapokkal (1. ábra).

Kábelfektetés műanyag és alumínium elemek esetén

A műanyag és alumínium elemeknél távtartók használatára kerül sor. A kábeltartókat mindkét oldalon a távtartók felett és 
alatt kell elhelyezni (2. ábra).

Szerelési sorrend

1. Csíptesse a kábeltartókat a HS rúdzárba (1. és 2. ábra).

2. Ossza fel a 6 eres szalagkábelt 3-3 érre, majd nyomja a kábeltartóba (3. ábra).

3

1 2
HS rúdzár távtartó 
nélküli fa elemekben

Csavarfuratok száma
+ Reteszelő csapok/reteszelő elemek száma
= Kábeltartók száma

HS rúdzár távtartóval szerelt 
műanyag és alumínium 
elemekben

+ Távtartók száma
= Kábeltartók száma

Távtartó
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3. Vezesse a kábelt a kábelkimeneten (Ø 15 mm) keresztül az emelő-toló szárny vasalatnútjába (4. és 5. ábra). A HA 
emelő meghajtó problémamentes csatlakozásához feltétlenül szükség van ~140 mm-rel hosszabb kábelre (5. ábra). 
Vezesse a kábelt a rúdzár előlapban felfelé a felső szárny nútba. Fixálja a kábelt megfelelő mennyiségű kábeltartóval.

4. Fa elemek esetén a kábelt az átmenő furaton (Ø 15 mm) keresztül kell vezetni (6. ábra).

5. Műanyag és fa elemek esetén a kábelt — amennyiben szükséges — csúszótámasz mellett a felső szárny nútba kell 
vezetni. Szükség esetén a csúszótámasz megfelelő utómegmunkálást igényel.

6. Helyezze a HS rúdzárat a vasalatnútba, majd rögzítse (7. ábra), ne nyomja össze a kábelt

4 5

6

7

Csavarfurat 
referenciapontja ...

HS rúdzár

Kábelbevezetés 
helye

... a 140 mm-rel 
hosszabb kábelhez

Dugasz a 
HA emelő meghajtóhoz

Kábelkimenet 
Ø 15 mm 
a HS szárnyprofilban

Átmenő furat 
Ø 15 mm 

HS szárnyprofil
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7.4.2. A kábelfektetés előkészítése a felső szárny nútban

Fontos tudnivaló: Néhány felső vezetősínnel szerelt profil esetén a kábeltartók az emelő-toló szárny megemelésekor a 
vezetősínhez súrlódhatnak. A következő intézkedésekkel ez elkerülhető:

Fa elemek

• Vezetősínnel (HH 0130-01/-02) szerelt fa profilok esetén a kábel az üvegfalcon keresztül fektethető.

• Alternatív módon a vízszintes felső szárnyon a szárny nút 5 mm-rel mélyebbre marható. 
A vezetések támaszfelületeit nem szabad módosítani!

• Bővítés esetén a kábelt alátétekkel (Ø 20 mm) és szegekkel (max. 30 mm hosszú) kell fixálni a felső szárny nútban (lásd 
1. ábra). A szegek nem sérthetik meg a kábelereket.

obere Führungsnut

1

Vezetősínnel (HH 0130-01/-02) szerelt fa elem Szeg (max. 30 mm hosszú)

Alátét (Ø 20 mm)

Szalagkábel (6 eres)

Felső szárny nút

Műanyag elemek

Bizonyos műanyag profilok esetén (lásd 4. fejezet) a kábeltartó bordákat el kell távolítani (pl. fogóval vagy hasonlóval, lásd 
2. ábra).

2
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7.4.3. Kábelfektetés a felső szárny nútban

1. Vezesse a kábelt a felső szárny nútban a kábelkimenet felé (1. és 2. ábra).

2. Vezesse a kábelt a menesztő talp kábelátvezetőjébe (3. ábra), majd húzza vissza 50 mm-es hosszig (5. ábra).

3. Helyezze a menesztő talpat és adott esetben a profiltól függő alátétlemezt (a szállítási terjedelem része) a szárnyra (4. 
ábra).

4. Fixálja, hurkolja át, majd rögzítse a kábelt a kábeltartóval a felső szárny nútban (6. ábra).

5. Ha a HS vasalatban középzárat alkalmaznak, úgy a kábelvezetéshez adott esetben megfelelő oldalsó kivágásról kell 
gondoskodni a felső szárny nútban.

6

1

2

3 4 5

50
 m

m

Alátétlemez 
(profiltól függő)

Dugasz az 
SA toló meghajtóhoz
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7.5. A HA emelő meghajtó szerelése

7.5.1. A HA emelő meghajtó rögzítése és csatlakozása az emelő-toló szárnyon

A HA rögzítőlemez pozicionálása és rögzítése

A változat — külső tolókagylóval

Külső tolókagylóval (nem része a szállítási terjedelemnek) rendelkező HS elemek esetén a tolókagyló rögzítőcsavarjait (ISO 
menet M5) a HA rögzítőlemezzel kell összecsavarozni. Amennyiben szükséges, a rögzítőcsavarokat megfelelő méretre kell 
vágni.

Tudnivaló: Az eltérő gyártmányú tolókagylókon használt ISO menetes M5 rögzítőcsavaroknál nagyobb csavarok 
bizonyos körülmények között akadályozhatják a vészműködtetővel való kézi működtetést. A tolókagylót ilyen esetben az 
Si-line takaró rozettával (Cikksz. PHZB- _ _ _ _ _ _ ) kell helyettesíteni (lásd PORTAL termékkatalógus, 8.1. HS kilincs c. 
fejezet).

• Pozicionálja a HA rögzítőlemezt és a tolókagylót az emelő-toló szárnyon, majd rögzítse a furatképnek megfelelően (A 
ábra).

ISO menetes
M5 csavarok
tolókagylóhoz

A vészműködtetési funkcióhoz 
szükséges furatnak szabadnak 
kell lennie!

A

B változat — tolókagyló nélkül (új HS elemek esetén standard)

Az MHS400 smart rendszer alkalmazása esetén nincs szükség külső  tolókagyló felhelyezésére (B ábra).

B

Tokrögzítő csavarok (a 
szállítási terjedelem 
része)
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7.5.2. A HA emelő meghajtó rögzítése és elektromos csatlakozása az emelő-toló szárnyon

A HA meghajtóegység rögzítése és elektromos csatlakozása

1. Helyezze fel a HA emelő meghajtó hajtóegységét a HA rögzítőlemezre, majd rögzítse M5 x 10 mm csavarokkal és 
alátétekkel (a szállítási terjedelem része) (1. ábra).

2. Csatlakoztassa a szalagkábel dugaszát a hajtóegység csatlakozó adapterére (a csatlakozó kártyán) (2. ábra).

A HA takarósapkák felhelyezése és rögzítése

3. Csavarozza le a meghajtóegység mindkét középső csavarját, helyezze a HA takarósapka felső részét a HA rögzítőleme-
zre, majd rögzítse óvatosan a két csavart a hajtóegységen; ne sértse meg a menetet (3. ábra).

4. Helyezze a négylapú anyát lent, a hajtóegységen található tárolóba (4. ábra).

5. Helyezze a HA takarósapka alsó részét a HA rögzítőlemezre, majd tolja a HA takarósapka felső részébe. Végezetül 
rögzítse az M5 x 16 mm süllyesztettfejű csavart (a szállítási terjedelem része) a négylapú csavarral a hajtóegységen (5. 
ábra).
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7.5.3. HA emelő meghajtó profil hengerzárral

A változat — emelő-toló szárny profil hengerzár nélkül 
(rozettával a profilhenger furat lefedéséhez)

A már beszerelt HS elemek bővítése esetén egy látható profilhenger furat az emelő-toló szárnyban (pl. a kilincsburkolat 
leszerelése révén) a tartozékként kapható zártakaró rozettával takarható le.

Süllyesztettfejű csavarok 
St 2,9 x 11 mm

A

B változat — emelő-toló szárny profil hengerzárral 
(nem része a szállítási terjedelemnek)

A HS rúdzár lehetőséget nyújt profil hengerzár helyszíni beépítésére.

B

Profil hengerzár

Tudnivaló: Az MHS400 smart rendszer alkalmazásakor, különösen új HS elemek esetén, tilos profil hengerzárat beszerel-
ni, mivel a zárt profil hengerzárak esetén nincs lehetőség elektromos funkcióra.
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HA emelő meghajtó beszerelése profil hengerzárral és zár rozettával

Biztonsági okokból kiegészítésként profil hengerzár is használható (pl. betörésvédelem RC2 HS vasalattal). Ehhez a 
következő műveleti lépésekre van szükség:

1. Készítsen profilhenger furatot a szárnyprofilban.

2. Pozicionálja a zár rozettát (tartozék) az emelő-toló szárnyon, a HA emelő meghajtó alatt, majd rögzítse 2 St 2,9 x 11 
mm süllyesztettfejű csavarral (a szállítási terjedelem része) (1. ábra). Alumínium elemek esetén előzőleg 2-2 Ø 2 mm 
furatot kell készíteni.

1 2

Süllyesztettfejű 
csavarok 
St 2,9 x 11 mm

• A profil hengerzárnak szinelnie kell a zár rozettával és nem szabad túllógnia, mivel ellenkező esetben a HA emelő 
meghajtó alsó HA takarósapkájának rögzítőcsavarja a kézi működtetéshez már nem lazítható meg (3. és 4. ábra).

3 4

Rögzítőcsavarok 
M5 x 19 mm

Rozetta magasság 4 mm
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7.6. Az SA toló meghajtó telepítése - A séma

7.6.1. Az SA toló meghajtó vízszintes pozicionálása - A séma

A RIB (tok belső szélesség) mérésekor ügyelni kell arra, hogy a HS tokprofilt átfedéssel vagy anélkül alkalmazzák. Átfedés 
esetén a tok belső éle befelé van eltolva, és a RIB mérésekor figyelembe kell venni. Az itt megadott 2 mm* értéknek meg-
felelő eltolás az oldalsó SA takarósapka anyagvastagságának felel meg.

A változat — HS tokprofil átfedés nélkül

Pozicionálni kell az SA toló meghajtót a tok belső éléhez képest 2 mm* értékkel eltolva (lásd A ábra).

2 mm*

2 mm* 2 mm*

A
Ábra: Pozicionálás DIN baloldalt (DIN jobboldalt tükörképszerű)

Tok belső éle

SA toló meghajtó

SA takaró

Burkolathossz

Szerelő lemez 
külső éle

Tok 
belső éle

B változat — HS tokprofil átfedéssel

Az átfedéses HS tok profil esetén a keret belső éle az átfedés révén nem látható. Pozicionálni kell az SA toló meghajtó a tok 
belső éléhez képest 2 mm* értékkel eltolva (lásd A ábra). Az SA toló meghajtó pozicionálása előtt ehhez meg kell mérni a 
tok belső éle és az átfedés külső éle közötti méretet.

2 mm* 2 mm*

2 mm*B
Ábra: Pozicionálás DIN baloldalt (DIN jobboldalt tükörképszerű)

Tok belső éle

SA toló meghajtó

SA takaró

Burkolathossz

Szerelő lemez 
külső éle

Tok 
belső éle

Átfedés Átfedés

Külső él
átfedése



Szerelési és használati utasítás MHS400 smart

08.2018 29

7.6.2. Az SA toló meghajtó függőleges pozicionálása és rögzítése - A séma

Az SA toló meghajtó a felső HS tokprofilon való rögzítéséhez két csavarszint (A vagy B) szolgál. Speciális szerelési lépé-
seket az MHS400 smart rendszer beszereléséhez a letöltő portálunkon találhat: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

1. Rögzítse az SA toló meghajtót a szerelőlemezen, az A vagy B csavarszinten.

2. Helyezze a menesztőt a menesztő talpra, majd rögzítse megfelelő tokrögzítő csavarokkal. 

3. Kösse össze a szalagkábelt (6 eres) és a vonszolólánc kábelét a csatlakozó adapterrel. A kábelnek nem szabad 
összenyomódnia.

4. Helyezze fel a menesztő takarósapkáját.

5. Helyezze fel az SA takaróprofilt a szerelőlemezre

6. Tolja fel a jobb és bal oldali SA takarósapkákat az SA takaróprofilra.

B
A

1

4

2

5

3

6

Csavarszintek

Tok belső éle

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.7. Rejtett kábelfektetés és csatlakozás - A séma

Rejtett fektetés és csatlakozás az SA toló meghajtó tápegységére - A séma

Fontos tudnivaló: A rugalmas hálózati kábel (5 x 1,5 mm2) helyszíni fektetését az SA toló meghajtó felé, valamint a 
csatlakoztatást az SA toló meghajtó tápegységére egy képesített villanyszerelő szakembernek kell elvégeznie.

Túlmelegedés veszélye! 
Áramütés veszélye!

› A szerelés előtt feltétlenül válassza le a hálózati kábelt a váltakozó áramú hálózatról vagy kapcsolja le a hálózati 
biztosítókat.

Rejtett kábelfektetés esetén és egy fali vagy kulcsos kapcsoló (nem része a szállítási terjedelemnek) általi vezérléshez a 
kábelt az SA toló meghajtó tápegységére kell csatlakoztatni.

1. Lazítsa meg a tápegység burkolatának rögzítőcsavarjait, majd távolítsa el a burkolatot.

2. Szerelje le, majd távolítsa el az alapkivitelben a tápegységre csatlakoztatott csatlakozó kábelt.

3. Vezesse át a rejtett hálózati kábelt a szerelőlemez kivágásán; ennek során a hálózati kábel szigetelésének a tápegység 
házáig kell érnie. A hálózati kábel csupaszítának a tápegység házán belül kell történnie:

1 2 3
Tápegység burkolataKábelbilincs Rejtett hálózati kábel át- 

vezetése a tápegység 
házán

Csatlakozó kábel 
leszerelése és eltávolítása

Kapcsolási rajz - A séma

• Feltétlenül gondoskodni kell összpólusú biztonsági leválasztásról.

• A kábelt a kapcsolási rajz szerint kell a tápegységre bekötni.

• Rögzíteni kell a tápegység burkolatát a rögzítőcsavarokkal.

PE
N
L1

PE
N
L1

N L1

*F *F

T

1 2 3 N L11 2 3

Kulcsos 
kapcsoló, 
kódzár vagy 
busz aktorok 
csatlakozása

*Összpólusú biztonsági leválasztás

Tápegység

*Összpólusú biztonsági leválasztás

Tápegység

Figyelem! Ügyelni 
kell a helyes polaritásra!

Gomb 
csatlakozása

Csatlakozás 
kapcsoló 
egység nélkül

Csatlakozás 
kapcsoló 
egységgel

N = kék / nullvezető
L1 = barna / fázis
1 = nincs funkciója
2 = fekete / zár
3 = szürke / nyit



Szerelési és használati utasítás MHS400 smart

08.2018 31

7.8. A fényfüggöny telepítése - A séma

A fényfüggönnyel való működtetéshez az MHS400 smart rendszeren módosításokat kell végezni

A megfelelő fényfüggöny az alábbi címen rendelhető meg: 

CEDES GmbH
Elektronische Systeme 
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

Fényfüggöny

= =

Fényfüggöny

Csatlakozó kártya a fényfüggöny csatlakozásához (dugaszok vagy kapcsok)

Adó

GND

Testelés
+ 24 V
GND

Testelés
+ 24 V

+ 24 V
2. fényfüggöny bemenet 

GND
+ 24 V

1. fényfüggöny bemenet (EX)

GND

Vevő 
belül

Vevő 
kívül

Adó 
belül

Adó 
kívül

Vevő

A fényfüggönyös működtetéshez az SA toló meghajtón egy jumpert át kell helyezni.

Dugaszolóaljzatok

Csatlakozó kártya a fényfüggöny csatlako-
zásához (dugaszok vagy kapcsok)

Jumper 3. helyzet = működtetés fényfüggönnyel

Jumper 2. helyzet = szokványos üzemmód fényfüggöny nélkül

Jumper 1. helyzet = működtetés csökkentett sebességgel
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7.9. Az SA toló meghajtó telepítése - C séma

7.9.1. Az SA toló meghajtó vízszintes pozicionálása - C séma

Mindkét tápegységet pontosan a szárnyak ütközőéleinek közepére kell telepíteni. Ennek során mindkét szerelőlemezt egymásra 
kell helyezni (2. és 3. ábra). Ekkor mindkét tápegység szemben helyezkedik el egymással.

A tok belső élének (RIB) ellenőrzése - C séma

A RIB mérésekor ügyelni kell arra, hogy a HS tokprofilt átfedéssel vagy anélkül alkalmazzák. Átfedés esetén a tok belső éle 
befelé van eltolva, és a RIB mérésekor figyelembe kell venni. Meg kell határozni a RIB méreteket a bal oldali SA toló 
meghajtó (1-es méret) és a jobb oldali SA toló meghajtóhoz (2-es méret). 

A mérés helyességének ellenőrzéséhez meg kell mérni a tok teljes belső élét (A méret). Az A méretnek meg kell egyeznie az 
1-es és 2-es RIB méretek összegével (1. ábra).

1

2

3

A = RIB (átfedéssel mérve1)

Kábel-
kimenet
(választható)

1-es méret = keret belső éle
a szárny ütközőélének közepéig

2-es méret = keret belső éle
a szárny ütközőélének közepéig

SA toló meghajtó (baloldalt) SA toló meghajtó (jobboldalt)

eltérő burkolathossz (kérésre)

Kábel-
kimenet
(választható)

Jobb oldali szerelőlemez

Jobb oldali SA toló 
meghajtó tápegysége

Szárnyak ütközőéleinek közepe

Jobb oldali szárny ütközőélei

Bal oldali szerelőlemez

Bal oldali SA toló 
meghajtó tápegysége

Bal oldali szárny ütközőélei
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7.9.2. Az SA toló meghajtók függőleges pozicionálása és rögzítése - C séma

Az SA toló meghajtóknak a felső HS tokprofilon való rögzítéséhez két csavarszint (A vagy B) szolgál. A pozicionálás és 
rögzítés a mindenkori HS profilrendszer beépítési helyzetétől függ. Speciális szerelési lépéseket az MHS400 smart rendszer 
beszereléséhez a letöltő portálunkon találhat: 
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html

1. Rögzítse az SA toló meghajtókat a szerelőlemezen, az A vagy B csavarszinten.

2. Helyezze a menesztőt a menesztő talpra, majd rögzítse megfelelő tokrögzítő csavarokkal.

3. Kösse össze a szalagkábelt (6 eres) és a vonszolólánc kábelét a csatlakozó adapterrel. A kábelnek nem szabad 
összenyomódnia.

2

8

31

B
A

7

Csavarszintek

Dugaszoló csatlakozók

Profil összekötő

downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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4. Helyezze fel a menesztő takarósapkáját.

5. Kösse össze a dugaszt az 5 pólusú dugaszolóaljzattal, majd csatlakoztassa az összekötő kábelt (4 pól.) a kártyára.

6. Rögzítse a kábelt kábelkötözőkkel a tápegység házán.

7. Helyezze fel az SA takaróprofilokat a szerelő szögvasra. 

8. 7000 mm teljes hossz felett a bal és jobb oldali takaróprofilokat fel kell tolni a profil összekötőre. 
Nyomja rá a takaróprofilokat a szerelőlemezre

9. Tolja fel a jobb és bal oldali SA takarósapkákat az SA takaróprofilra. 

4

9

65

HS szárny él HS szárny él

5 pólusú dugaszolóaljzat

Kártya összekötő 

kábele
Dugasz
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7.10. Rejtett kábelfektetés és csatlakozás - C séma

Rejtett fektetés és csatlakozás az SA toló meghajtó tápegységére - C séma

Fontos tudnivaló: A rugalmas hálózati kábel (5 x 1,5 mm2) helyszíni fektetését az SA toló meghajtó felé, valamint a 
csatlakoztatást az SA toló meghajtó tápegységére egy képesített villanyszerelő szakembernek kell elvégeznie.

Túlmelegedés veszélye! 
Áramütés veszélye!

› A szerelés előtt feltétlenül válassza le a hálózati kábelt a váltakozó áramú hálózatról vagy kapcsolja le a hálózati 
biztosítókat.

Rejtett kábelfektetés esetén és egy fali vagy kulcsos kapcsoló (nem része a szállítási terjedelemnek) általi vezérléshez a 
kábelt az SA toló meghajtó 5 pólusú dugaszolóaljzatára kell csatlakoztatni.

1. Lazítsa meg az 5 pólusú dugaszolóaljzat rögzítőcsavarjait, majd válassza le a dugaszt.

2. Kösse le, majd távolítsa el az alapkivitelben csatlakoztatott 2 eres hálózati kábelt.

3. Vezesse át a rejtett hálózati kábelt a nyitott kábelcsatornán (csíptethető) és a kábelcsatorna kivágáson az 5 pólusú 
dugaszolóaljzatba. A hálózati kábel csupaszított végének az 5 pólusú dugaszolóaljzaton belül kell lennie:

1 2 3 4Hálózati kábel 

lekötése és eltávolítása
Dugasz

Dugasz összekötése az 5 pólusú 

dugaszolóaljzattal, és a kábel 

rögzítése

Rejtett hálózati kábel 

csatlakoztatása
5 pólusú dugaszolóaljzat 

leszerelése

Kábelcsatorna

kivágás

Kapcsolási rajz - C séma

• Feltétlenül gondoskodni kell összpólusú biztonsági leválasztásról.

• A kábelt a kapcsolási rajz szerint kell az 5 pólusú dugaszolóaljzatra bekötni.

• Össze kell kötni a dugaszt és az 5 pólusú dugaszolóaljzatot, majd rögzíteni kell a dugaszolóaljzatot a 
rögzítőcsavarokkal (4. ábra).

PE
N
L1

PE
N
L1

N L1

*F *F

21 3 N L1 21 3

*Összpólusú biztonsági leválasztás

5 pólusú 

dugaszolóaljzat

*Összpólusú biztonsági leválasztás

Kulcsos 
kapcsoló, 
kódzár vagy 
busz aktorok 
csatlakozása

Gomb 
csatlakozása

Csatlakozás 
kapcsoló 
egység nélkül

Csatlakozás 
kapcsoló 
egységgel

N = kék / nullvezető
L1 = barna / fázis
2 = fekete / zár
3 = szürke / nyit

5 pólusú 

dugaszolóaljzat
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7.11. A fényfüggöny telepítése - C séma

A fényfüggönnyel való működtetéshez az MHS400 smart rendszeren módosításokat kell végezni

A megfelelő fényfüggöny az alábbi címen rendel-
hető meg: 

CEDES GmbH
Elektronische Systeme 
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

Fényfüggöny

Fényfüggöny

Csatlakozó kártya a fényfüggöny csatlakozásához (dugaszok vagy kapcsok)

Adó

GND

Testelés
+ 24 V
GND

Testelés
+ 24 V

+ 24 V
2. fényfüggöny bemenet 

GND
+ 24 V

1. fényfüggöny bemenet (EX)

GND

Vevő 
belül

Vevő 
kívül

Adó 
belül

Adó 
kívül

Vevő

A fényfüggönyös működtetéshez az SA toló meghajtón egy jumpert át kell helyezni.

Jumper 3. helyzet = működtetés fényfüggönnyel

Jumper 2. helyzet = szokványos üzemmód fényfüggöny nélkül

Jumper 1. helyzet = működtetés csökkentett sebességgel
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7.12. A szerelés befejezése

A HS elem kézi funkcionális vizsgálata beszerelt MHS400 smart rendszer esetén

Ahhoz, hogy az emelő-toló szárny kézi mozgatása során meg lehessen állapítani a súrlódásokat és ellenállásokat, a toló 
meghajtót le kell választani a szárnyról. Ehhez egyszerűen le kell oldani az SA toló meghajtón található menesztőt az 
emelő-toló szárnyon található menesztő talpról, majd le kell választani a HA emelő meghajtó dugaszát az SA toló megha-
jtóróll.

Az MHS400 smart rendszer működési hibáinak lehetséges okai

• utólagos módosítások a HS elemen az MHS400 smart rendszer telepítése után (pl. stopperek, végdarabok stb. 
módosítása)

• túl merev vagy nem megfelelően behúzott tömítések a HS elemen

• a tömítőajak nekisúrlódik a vezetősínnek

• a mozgatás során a kábeltartók nekisúrlódnak a vezetősínnek a felső szárny nútban

• a vezetés (elöl fent) és a vezetés (hátul fent) nem megfelelően van pozicionálva a szárny nútban (pl. túl magasan van 
beszerelve)

• deformálódott és/vagy ferde, ill. nem függőlegesen van beszerelve a HS elem a kávába

• a talpküszöb nem pontosan vízszintesen van beállítva

• durva szennyeződés vagy sérülések a futósínen

• az anyag termikus viselkedése figyelmen kívül van hagyva (pl. tartós közvetlen napsugárzás, HS elem alkatrészek sötét 
színtónusa)

• nem szakszerűen van üvegezve a HS elem

A hibákat megfelelő intézkedésekkel, képesített szakszemélyzet bevonásával kell elhárítani.
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8. Üzembe helyezés - A séma

8.1. Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez

• Az MHS400 smart rendszer sikeres szerelése után, az első üzembe helyezésnél referenciálást, valamint bemérést és 
betanítást kell végezni.

• A referenciálás, valamint a bemérés és a betanítás arra szolgál, hogy meghatározzák az emelő-toló elemek méretét és 
az elmozdulás során fellépő erők nagyságát.

• Áramkimaradás után új referenciálást kell végezni. A bemérésre és a betanításra csak az első üzembe helyezésnél van 
szükség.

• Az üzembe helyezési intézkedések csak képesített szakszemélyzet bevonásával végezhetők el.

8.2 Referenciálás

1. Nyomja meg a Reset gombot (a) vagy szakítsa meg az áramkört, majd állítsa helyre az áramellátást (b)

2. Mozgassa az emelő-toló szárnyat „zárás“ helyzetbe (adott esetben kézzel)

3. Nyomja meg az emelő meghajtón található gombot (c)

4. Az emelő-toló szárny automatikusan leereszkedik, emelkedik és leereszkedik/reteszel a referenciálás során (d). 
Tudnivaló: A referenciálás során a LED pirosan villog (e).

5. A sikeres referenciálást követően és a „reteszelés“ helyzet elérésekor a LED kialszik.
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8.3. Bemérés és betanítás

Sérülésveszély! A kezek, karok, lábak és lábfejek becsípődhetnek! 
Nem történik biztonsági lekapcsolás!

›  A bemérés és a betanítás során biztonsági távolságot kell tartani a mozgó elemektől.

Hibás mért értékek veszélye!

› A hibás mért értékek elkerülése érdekében az MHS400 smart rendszert semmilyen módon nem akadályoztatható a 
bemérés és betanítás során!

1. Mozgassa az emelő-toló szárnyat „zárás“ helyzetbe (adott esetben kézzel)

2. Nyomja meg a „PROG“ gombot (a) 
Tudnivaló: LED zölden villog (b).

3. Tartsa nyomva 11 másodpercig az emelő meghajtón található gombot (c) 
Tudnivaló: A gomb megnyomása alatt egymás után 
1 rövid hangjelzés, 2 rövid hangjelzés, 3 rövid hangjelzés, 4 rövid hangjelzés hallható. Engedje el a gombot.

4. Tartsa nyomva 2 másodpercig az emelő meghajtón található gombot (d) 
Tudnivaló: A gomb megnyomása alatt 1 rövid hangjelzés hallható. Engedje el a gombot.

1x 2x 3x 4x

1x

11 sec.

2 sec.

Bemérési és betanítási helyzetek

1. Az emelő-toló szárny kireteszel és a véghelyzeti ütközésig mozog.

2. Az emelő-toló szárny visszaáll a „zárás“ helyzetbe

3. Az emelő-toló szárny újra a véghelyzeti ütközésig nyit.

4. Az emelő-toló szárny újra visszaáll a „zárás“ helyzetbe.

5. Az emelő-toló szárny reteszel 
Tudnivaló: A bemérés és a betanítás során a LED pirosan villog.

1. 2. 3. 4. 5.
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9. Köztes megállás betanítása - A séma

1x 2x 3x

„PROG“ gomb 
megnyomása

Gomb nyomva tartása  
8 másodpercig ...

LED zölden 
villog

... emelő-toló szárny 
kireteszel és elindul ...

... gomb megnyomása 1x  
röviden a kívánt helyzetben ...

... emelő-toló szárny megáll és a 
helyzet eltárolódik
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10. Működtetés - A séma

10.1. A „nyitás“ - „megállás“ - „reteszelés“ funkciók

A gomb megnyomásával lehet váltani a „nyitás“ - „megállás“ - „reteszelés“ funkciók között.

Tudnivaló: A nyitás során a LED zölden világít. A zárás és reteszelés során a LED pirosan világít.

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny nyit 
...

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny 
megáll ...

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny zár, 
majd reteszel

10.2. A 10 perces résszellőztető helyzet

Az emelő-toló szárny a résszellőztető helyzetbe mozog, majd leereszkedik. 10 perc elteltével az emelő-toló szárny automati-
kusan zár, majd reteszel.

Tudnivaló: A résszellőztetés során a LED zölden villog.

2x röviden megnyomva
emelő-toló szárny a „résszellőztetés“ 
helyzetbe mozog ...

emelő-toló szárny 10 
percig a „résszellőztetés“ 
helyzetben marad ...

... 10 perc elteltével az 
emelő-toló szárny zár, 
majd reteszel

10.3. Köztes megállás (korlátozott nyitási szélesség)

Az emelő-toló szárny betanított köztes megállási helyzetbe mozog (lásd 40. oldal).

Gomb nyomva tartása 
2 másodpercig ...

1x rövid hangjelzés emelő-toló szárny nyit ... ... emelő-toló szárny „köztes 
megállás“ helyzetben
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10.4. A „nyitás véghelyzetig“ (ütközésig) speciális funkció

Biztonsági okokból az emelő-toló szárny elektromos szokványos üzemmódban nem nyit teljesen.

Ahhoz, hogy az emelő-toló szárnyat célzottan az abszolút véghelyzetbe (ütközésig) lehessen mozgatni, a szárny kézzel 
vagy az emelő meghajtón található speciális működtető gombbal ebbe a helyzetbe mozgatható. Ehhez az emelő-toló 
szárnynak „nyitás“ helyzetben kell lennie.

gomb folyamatos  
nyomva tartása ...

... emelő-toló szárny tovább 
nyit ...

... gomb elengedése az emelő-toló 
szárny véghelyzetének elérésekor ...

... emelő toló szárny 
azonnal megáll

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny nyit ...

Tudnivaló: A fény függönyhöz szükséges opcionális csatlakozó kártyás kivitel esetén nem szükséges. Fényfüggönyös 
kivitel esetén az emelő-toló szárny mindig a véghelyzetig nyit.
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11. Üzembe helyezés - C séma

11.1. Általános tudnivalók az üzembe helyezéshez

• Az MHS400 smart rendszer sikeres szerelése után, az első üzembe helyezésnél referenciálást, valamint bemérést és 
betanítást kell végezni.

• A referenciálás, valamint a bemérés és a betanítás arra szolgál, hogy meghatározzák az emelő-toló elemek méretét és 
az elmozdulás során fellépő erők nagyságát.

• Áramkimaradás után új referenciálást kell végezni. A bemérésre és a betanításra csak az első üzembe helyezésnél van 
szükség. 

• Az üzembe helyezési intézkedések csak képesített szakszemélyzet bevonásával végezhetők el.

11.2. Referenciálás

C séma esetén különbséget kell tenni első szárny  (először nyíló szárny) és második szárny  (reteszelő csap vagy kampó 
a záróoldalon) között. 

1. Nyomja meg mindkét Reset gombot (a) vagy szakítsa meg az áramkört, majd állítsa helyre az áramellátást (b)

2. Mozgassa mindkét emelő-toló szárnyat „zárás“ helyzetbe (adott esetben kézzel)

3. Nyomja meg a második szárny  emelő meghajtóján található gombot (c)

4. Az emelő-toló szárnyak automatikusan leereszkednek, emelkednek és leereszkednek/reteszelnek a referenciálás során 
(d). 
Tudnivaló: A referenciálás során mindkét LED pirosan villog (e).

5. A sikeres referenciálást követően és a „reteszelés“ helyzet elérésekor mindkét LED kialszik.
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11.3. Bemérés és betanítás

Sérülésveszély! A kezek, karok, lábak és lábfejek becsípődhetnek! 
Nem történik biztonsági lekapcsolás!

›  A bemérés és a betanítás során biztonsági távolságot kell tartani a mozgó elemektől.

Hibás mért értékek veszélye!

› A hibás mért értékek elkerülése érdekében az MHS400 smart rendszert semmilyen módon nem akadályoztatható a 
bemérés és betanítás során!

1. Mozgassa az emelő-toló szárnyat „zárás“ helyzetbe (adott esetben kézzel)

2. Nyomja meg a „PROG“ gombot (a) 
Tudnivaló: LED zölden villog (b).

3. Tartsa nyomva 11 másodpercig a második szárny  emelő meghajtóján található gombot (c) 
Tudnivaló: A gomb megnyomása alatt egymás után 
1 rövid hangjelzés, 2 rövid hangjelzés, 3 rövid hangjelzés, 4 rövid hangjelzés hallható. Engedje el a gombot.

4. Tartsa nyomva 2 másodpercig a második szárny  emelő meghajtóján található gombot (d) 
Tudnivaló: A gomb megnyomása alatt 1 rövid hangjelzés hallható. Engedje el a gombot.

1x 2x 3x 4x

1x

11 sec.

2 sec.
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Bemérési és betanítási helyzetek

A következő oldalakon a mindenkori működtetési sorrendet ismertetjük a bal oldali első szárny példáján. Az indulás után a 
következő helyzetek felvételére kerül sor:

1. Mindkét emelő-toló szárny   kireteszel, majd az első szárny  kissé nyit (várakozási helyzetbe).

2. A második szárny  a véghelyzeti ütközésig nyit, majd visszaáll a „zárás“ helyzetbe.

3. A második szárny   újra a véghelyzeti ütközésig nyit, majd a „zárás“ helyzetbe mozog és reteszel.

4. Az első szárny  véghelyzeti ütközésig nyit, visszaáll a várakozási helyzetbe, rövid időre megáll, majd tovább mozog a 
„zárás“ helyzetbe.

5. Az első szárny  újra véghelyzeti ütközésig nyit, visszaáll a várakozási helyzetbe, rövid időre megáll, majd tovább 
mozog a „zárás“ helyzetbe.

6. Az első szárny  reteszel.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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12. Köztes megállás betanítása - C séma

• Az első szárnynál  és a második szárnynál  külön-külön kell betanítani a kívánt köztes megállást.

• Rendszerint elegendő csak az első szárnynál betanítani a köztes megállást.

Első szárny betanítása

Első szárny gombjának 
nyomva tartása 8 másodpercig ...

LED zölden 
villog

1x rövid 
hangjelzés

2x rövid 
hangjelzés

... 3x rövid hangjelzés, 
majd gomb elengedése ...

„PROG“ 
gomb 
megnyomása

... első szárny kireteszel és elindul ... első szárny gombjának megnyomása 1x 
röviden a kívánt helyzetben ...

... első szárny megáll és a helyzet 
eltárolódik

Második szárny betanítása

Második szárny gombjának 
nyomva tartása 8 másodpercig ...

LED zölden 
villog

1x rövid 
hangjelzés

2x rövid 
hangjelzés

... 3x rövid hangjelzés, 
majd gomb elengedése ...

„PROG“ gomb 
megnyomása

... második szárny kireteszel és elindul 

...
második szárny gombjának megnyomása 
1x röviden a kívánt helyzetben ...

... második szárny megáll és a 
helyzet eltárolódik
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13. Működtetés - C séma

Az emelő-toló elemek (C séma) két vezérelhető emelő-toló szárnnyal rendelkeznek (első szárny  és második szárny ). 
Az első szárny az először nyíló szárny, a második szárny az első szárnyat követően nyíló szárny. Az első és a második 
szárny helyzetét (jobb vagy bal oldali emelő-toló szárny) a rendeléskor kell meghatározni. A jelen utasításban a bal oldali 
emelő-toló szárny az első szárny és a jobb oldali emelő-toló szárny a második szárny.

Tudnivaló: Az első szárnyhoz tartozó gomb vezérli a megfelelő emelő-toló szárnyat. 
A második szárnyhoz tartozó gomb egyidejűleg vezérli mindkét emelő-toló szárnyat.

13.1. A „nyitás“ - „megállás“ - „reteszelés“ funkciók

A gomb megnyomásával lehet váltani a „nyitás“ - „megállás“ - „reteszelés“ funkciók között.

Tudnivaló: A nyitás során a LED zölden világít. A zárás és reteszelés során a LED pirosan világít.

Első szárny  gombja
(az első szárny vezérlése)

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny nyit ...

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny megáll 
...

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny zár, 
majd reteszel

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny nyit ...

1x röviden megnyomva
emelő-toló szárny megáll 
...

1x röviden 
megnyomva
emelő-toló szárny zár

Második szárny  gombja
(az első szárny és a második szárny vezérlése)

13.2. A 10 perces résszellőztető helyzet

A C séma esetén csak az első szárny mozog a 10 perces résszellőztető helyzetbe. A szárny ebben a helyzetben leereszke-
dik. A 10 perces szellőztető fázis során a LED zölden villog, majd kialszik és az első szárny visszaáll a „zárt“ helyzetbe. A 
szárny ebben a helyzetben reteszel.

Első szárny  gombja
(az első szárny vezérlése)

2x röviden megnyomva
emelő-toló szárny a „résszellőztetés“ 
helyzetbe mozog ...

emelő-toló szárny 10 percig a 
„résszellőztetés“ helyzetben marad ...

... 10 perc elteltével az  
emelő-toló szárny zár, majd reteszel
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13.3. Köztes megállás (korlátozott nyitási szélesség)

Az első és a második szárny vezérlése külön történik. Ezt követően a szárnyak a betanított köztes megállás helyzetbe 
mozognak.

Első szárny  gombja
(az első szárny vezérlése)

gomb nyomva tartása 
2 másodpercig ...

első szárny nyit ... 1x rövid hangjelzés ... első szárny „köztes megállás“ helyzetben

Második szárny  gombja
(az első szárny és a második szárny vezérlése)

gomb nyomva tartása 
2 másodpercig ...

első szárny várakozási helyzetbe mozog 
második szárny nyit ... 1x rövid hangjelzés ... második szárny „köztes megállás“ helyzetben
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13.4. A „nyitás véghelyzetig“ (ütközésig) speciális funkció

Biztonsági okokból a két emelő-toló szárny elektromos szokványos üzemmódban nem nyit teljesen. Ahhoz, hogy az 
emelő-toló szárnyakat teljesen nyitott helyzetbe lehessen mozgatni, tehát az abszolút véghelyzeteikbe (ütközésig), a 
szárnyakat egyesével kézzel vagy a megfelelő emelő meghajtón található speciális működtető gombbal ebbe a helyzetbe 
mozgatható. Ehhez az emelő-toló szárnyaknak „nyitva“ helyzetben kell lenniük.

... mindkét emelő-toló szárny nyit ...

Első  és második szárny 
működtetése külön-külön

1x röviden megnyomva

... emelő-toló szárny tovább nyit ...
gomb folyamatos  
nyomva tartása ...

... emelő toló szárny azonnal megáll
... gomb elengedése az emelő-toló 
szárny véghelyzetének elérésekor ...

Második szárny  gombja
(az első szárny és a második szárny vezérlése)

Tudnivaló: Ez a speciális funkció az első és második szárny esetén csak külön-külön hajtható végre.

Tudnivaló: A fény függönyhöz szükséges opcionális csatlakozó kártyás kivitel esetén nem szükséges. Fényfüggönyös 
kivitel esetén az emelő-toló szárny mindig a véghelyzetig nyit.
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14. Kézi vészműködtetés

A HA emelő meghajtó meghibásodása esetén az emelő-toló szárny a mellékelt vészműködtetővel (imbuszkulcs, 8 mm) 
kézzel megemelhető, ill. leengedhető. Ezt követően az emelő-toló szárny kézzel eltolható.

Tudnivaló: A vészműködtető kizárólag kézi működtetésre használható hiba esetén. Ezért mindig tartsa az emelő-toló elem 
közelében.

Visszacsapó vészműködtető általi sérülésveszély!

› A vészműködtetővel történő kézi működtetés során a vészműködtetőt megfelelően meg kell tartani. A kireteszelésnél a 
vészműködtetőre az emelő-toló szárny súlya terhelődik.

1. Csavarozza ki az M5 x 19 mm rögzítőcsavarokat az alsó HA takarósapkánál, majd vegye le a takarósapkát.

2. Helyezze a vészműködtetőt a hajtóegység nyílásába (8 mm)

3. Tartsa meg a vészműködtetőt, majd nyomja be a reteszelő fejet a hajtó egységen; a meghajtó ki van reteszelve

4. Forgassa el a vészműködtetőt 180°-kal (C séma esetén először működtesse az első szárnyat), az emelő-toló szárny 
megemelkedik, ls ezután kézzel eltolható

Emelő-toló szárny 
megemelkedik

180°-os elforgatás
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15. Gondozás és karbantartás

Elektromos működtetésű eszköz. 
Áramütés vagy tűz általi életveszély. 

A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülés érdekében feltétlenül vegye figyelembe a 
következőket:

› A tisztítások vagy a karbantartási munkák előtt húzza ki a dugaszt a dugaszolóaljzatból. Az áramhálózatról történő 
leválasztásnál soha ne kábelnél fogva húzza ki a dugaszt.

› A fix bekötéssel (230 V-os váltakozó áramú hálózat) rendelkező eszközök esetén összpólusú módon válassza le az 
eszközt a hálózatról. Adott esetben el kell távolítani a biztosítókat.

15.1. Tisztítás

fontos: Az MHS400 smart rendszer tisztításakor nem juthat folyadék az eszköz belsejébe.

• Ne használjon agresszív vagy oldószertartalmú tisztítószereket vagy éles tárgyakat, mivel ellenkező esetben 
megsérülhet a ház felülete.

• Soha ne tisztítsa az eszköz nagynyomású tisztítóval vagy gőzborotvával.

• Az MHS400 smart rendszer tisztításához használjon hígított szappanlúgot vagy mosogatószerrel benedvesített rongyot.

• Vegye figyelembe az elektromos szerszámokkal való munkavégzés szabályait, valamint, amennyiben szükséges, a 
biztonsági előírásokat, amik a létrákra, fellépőkre, fej felett és bizonyos magasságban végzett munkákra vonatkoznak..
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16. Hibaelhárítás

Hiba esetén az eszköz felnyitása és/vagy önkényes javítása tilos. 

Ha a következő táblázat nem ismerteti az Ön által tapasztalt hibát, úgy forduljon a nyílászárókkal foglalkozó szakvállala-
thoz vagy közvetlenül a SIEGENIA Ügyfélszolgálathoz: Tel. +49 271 3931-0

16.1 MHS400 smart

Probléma leírása LED Lehetséges ok Megoldási javaslat

A MHS400 smart nem reteszel –

A „Zárás reteszelés nélkül” 
funkciót beprogramozták  
(lásd a H47.MOTS011DE 
„infravörös távvezérlő” 
használati utasítását).

Reteszelje az MHS400 smart egységet a 
SIEGENIA Comfort alkalmazással.

Nyomja meg 2x röviden a HS-szárnyon lévő 
gombot.

A „Zárás reteszelés nélkül” funkció törlése:
1. Járassa véghelyzetig a HS-szárnyat (lásd 

a 42. és a 49. oldalon).
2. Nyomja meg a „PROG” gombot (a LED 

zöld színnel villog).
3. Tartsa 4 másodpercig lenyomva a 

gombot (1 rövid hangjelzés hallatszik, 2 
rövid hangjelzés hallatszik).

4. Engedje el a gombot.

5. Nyomja meg újra a gombot és tartsa 
lenyomva (1 hosszú hangjelzés hallats-
zik).

Nem működik az 
MHS400 smart rendszer

nem világít Nincs áramellátás Ellenőrizze az áramellátást

nem világít
Nincs betanítva az 
infravörös távvezérlő

lásd infravörös távvezérlő használati 
utasítása

pirosan villog
Nincs inicializálva a 
MHS400 smart rendszer

Végezzen referenciálást 
(lásd 38. oldal és 43. oldal)

2x zölden 3x 
pirosan 
villog

Túlmelegedés
Várja meg amíg a meghajtó lehűl és kialszik 
a LED

pirosan/
zölden 
villog

Rendszerteszt negatív

Szakítsa meg 10 másodpercre a feszültsé-
gellátást, majd indítsa el a referenciálást és 
a bemérést (lásd 38. oldal és 43. 
oldal) (többszöri előfordulás esetén értesítse 
az ügyfélszolgálatot)

Az MHS400 smart 
rendszer megszakítja a 
zárási/nyitási folyamatot, 
és 4 másodpercig az 
ellenkező irányba mozog

nem világít
Az emelő-toló szárny 
mozgását akadály 
blokkolja

Távolítsa el az akadályt és
működtesse újra az MHS400 smart 
rendszert
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Probléma leírása LED Lehetséges ok Megoldási javaslat

Az MHS400 smart 
rendszer nem reagál az 
okostelefonokra/
táblagépekre

–
Nincs WLAN kapcsolat az 
otthoni hálózat routerével

Indítsa újra az otthoni hálózat routerét

–
Nincs WLAN kapcsolat az 
okostelefonnal/táblagép-
pel

Indítsa újra az okostelefont/táblagépet

–
Nincs WLAN kapcsolat az 
MHS400 smart rendszerrel

Visszaállítás végrehajtása az 
MHS400 smart rendszeren:

1. Nyomja meg 3x röviden a „PROG“ 
gombot.

2. Nyomja meg 1x hosszan a „PROG“ 
gombot (tartsa nyomva kb. 4 másodper-
cig)

3. Az emelő-toló szárny zár

A modul újra a gyári állapotban van.

16.2 A SIEGENIA Comfort App alkalmazás

Részletes információkat a használatról és a hibaelhárításról a SIEGENIA Smarthome honlapon találhat. 
https//smarthome.siegenia.com 
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17. Műszaki adatok

Az MHS400 smart rendszer műszaki adatai
Feszültségellátás (A séma) 120–230 V∼, 22 W
Feszültségellátás (C séma) 120–230 V∼, 48 W
Üzemi feszültség (eszköz) 
(toló meghajtóba integrált tápegység)

24 V DC

Max. tolóerő toló üzemmódban kb. 50 N (szárny súlyától és súrlódástól függően)
Max. nyomaték a négyszögön kb. 25 Nm
Sebesség kb. 150 mm/s
Futásidő (HA emelő meghajtó) kb. 7 s
Hőmérséklettartomány –5 °C ... + 50 °C
Becsípődés-védelem elektronikus túlterhelés-lekapcsolás (szabvány szerinti áramkorlátozás)
Védettségi fokozat IP20 (száraz helyiségek)

Csatlakozás váltakozó áramú hálózatra 
(gyárilag) Euro dugasz, kábelhossz 5 m

Csatlakozás váltakozó áramú hálózatra 
(helyszínen) 
(takart kábelvezetés)

kábel 5 x 1,5 mm²
(összpólusú biztonsági leválasztás szükséges)

Csatlakozókapcsok max. 2,5 mm² vezeték keresztmetszetig

18. Tartozékok

Rövid megnevezés Cikksz.
Fúrósablon, menesztő GABB0010-0E5010

Fúrósablon, átmenő furat GABB0020-0E5010

Rozetta, zár GZRS0010-096010 (fehér, RAL 9003)
GZRS0010-025010 (ezüst, RAL 9006)

Rozetta, zártakaró GZRA0010-096010 (fehér, RAL 9003)
GZRA0010-025010 (ezüst, RAL 9006)

Infravörös távvezérlő GZFB0020-025010
Fényfüggöny, belső / külső kapható a CEDES GmbH-nál

Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen

19. A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések

Örömmel fogadjuk a dokumentáció javítását szorgalmazó megjegyzéseket és javaslatokat. Észrevételeit küldje a ‘dokumentati-
on@siegenia.com‘ e-mail címre.
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20. EK beépítési nyilatkozat

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

kijelenti, hogy a következő 
termék

emelő-toló meghajtó

eszköz típusa

MHS400 smart

típus megnevezése

megfelel a következő irányelvek alapvető követelményeinek:

Gépirányelv 2006/42/EK

EMC irányelv 2014/30/EU

EN 301 489-1
EN 301 489-17

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

RoHS irányelv 2011/65/EU

A jelen nyilatkozat alapjául a következő vizsgálati jelentések szolgálnak:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - vizsgálati jegyzőkönyv 14/457

A részben kész gép csak akkor helyezhető üzembe, ha adott esetben megállapítást nyert, hogy a gép, amelybe a részben 
kész gépet be kívánják építeni, megfelel a gépirányelv rendelkezéseinek.

A speciális műszaki dokumentációt a 2006/42/EK irányelv VII. melléklet B. része szerint készült.

Kötelezettséget vállalunk, hogy a piacfelügyeleti hatóságok indokolt kérésre a műszaki dokumentációt megfelelő időben 
elektronikus úton megküldjük. Az imént említett műszaki dokumentáció beszerezhető a gyártótól.

Siegen, 2017.06.01

A jelen nyilatkozat igazolja a megnevezett irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést, azonban jogi értelemben nem 
nyújt biztosítékot a tulajdonságokat illetően.

Figyelembe kell venni a mellékelt termékdokumentáció biztonsági tudnivalóit.



Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux  Telefon: +31 85 4861080

China  Telefon: +86 316 5998198

Deutschland  Telefon: +49 271 39310

Frankreich  Telefon: +33 3 89618131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02 9353601

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 77 4477700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 33 3461010

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Türkei  Telefon: +90 216 5934151

Ukraine  Telefon: +380 44 4637979

Ungarn  Telefon: +36 76 500810

Weißrussland  Telefon: +375 17 3143988

Unsere internationalen Anschriften

fi nden Sie unter: www.siegenia.com
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