MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING

DRIVE
MSA400 smart

Motorisch schuifsysteem.

Window systems
Door systems
Comfort systems

MSA400 smart

Montage- en bedieningshandleiding

Inhoud
1. Algemene informatie................................................................................................................................................................... 3
2. Veiligheidsinstructies.................................................................................................................................................................... 4
3. Apparaatfuncties......................................................................................................................................................................... 5
4. Toepassingsgebied...................................................................................................................................................................... 7
5. Leveringsomvang......................................................................................................................................................................... 7
6. Bouwkundige risico- en gevarenanalyse in de planningsfase................................................................................................... 8
7. Montage...................................................................................................................................................................................... 9
8. Ingebruikname...........................................................................................................................................................................18
9. Bediening...................................................................................................................................................................................20
10. Programmering speciale functies............................................................................................................................................22
11. De vleugelpositie resetten.......................................................................................................................................................22
12. Verzorging en onderhoud.......................................................................................................................................................23
13. Storingen verhelpen................................................................................................................................................................24
14. Technische gegevens..............................................................................................................................................................25
15. Toebehoren.............................................................................................................................................................................25
16. Instructies met betrekking tot de productaansprakelijkheid...................................................................................................26
17. Feedback over de documentatie............................................................................................................................................26
18. EG-inbouwverklaring..............................................................................................................................................................27

2

08.2017

Montage- en bedieningshandleiding

MSA400 smart

1. Algemene informatie
Lees voor de ingebruikname van het schuifsysteem MSA400 smart deze montage- en bedieningshandleiding zorgvuldig door.
1.1 Doelgroep van deze documentatie
• Deze documentatie is aan vakbedrijven en aan eindgebruikers gericht.
• Alle hierin beschreven instructies voor montage, ingebruikname, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen
uitsluitend door elektrische vakkrachten worden uitgevoerd, die voor de montage, de ingebruikname, het onderhoud en
de reparatie van ventilatieapparatuur zijn opgeleid en daarin over voldoende ervaring beschikken, omdat een correcte
en veilige montage van motorische aandrijvingen zonder vakkennis niet mogelijk is.
• Alle hierin beschreven instructies voor bediening en onderhoud zijn gericht aan eindgebruikers.
• Na een geslaagde montage is de monteur verplicht om de montage- en bedieningshandleiding aan de gebruiker te
overhandigen en moet de gebruiker/eigenaar van het gebouw een introductie krijgen.
1.2 Toepassing volgens de voorschriften
• Het MSA400 smart-systeem is een elektromotorisch systeem voor het openen en sluiten van ramen of balkondeuren met
schuifbeslagen (schuifelementen) met een maximale schuifkracht van 50 N (c.q. 90 N bij gebruik van een lichtgordijn)
en een verplaatsingsafstand van max. 8 m en mag uitsluitend in zulke elementen worden ingebouwd:
Schema A

Schema G2

Schema E
per vleugel max. 250 kg

Schema K

Schema G
• Het MSA400 smart-systeem is standaard niet geschikt voor gebruik in zwembaden en/of vochtige ruimten. Speciale
ontwerpen zijn alleen mogelijk op verzoek en na keuring door SIEGENIA.
• Gebruik de MSA400 smart uitsluitend met originele beslagonderdelen en toebehoren van SIEGENIA.
• De schuifaandrijving SA moet altijd toegankelijk en demonteerbaar zijn voor onderhouds- en servicewerkzaamheden
(gordijnrails, lampen, plafondpanelen, rolluikkasten e.d. mogen de demontage niet belemmeren).
• Neem de instructies van de ASR A 1.6, VFF-brochure KB.01 en de EN 12453 voor elektrisch bediende ramen, deuren
en poorten in acht!
• Bij gebruik in de commerciële sector moeten ook de veiligheidsvoorschriften van de ongevallenverzekeraar in
acht worden genomen.
• Na het uitvoeren van de montage van de MSA400 smart moeten bij de eerste ingebruikname een referentieprocedure
en een meet- en leertest worden uitgevoerd.
1.3 Onrechtmatig gebruik
• Met het schuifsysteem MSA400 smart uitgeruste schuifelementen mogen in geval van brand niet als vluchtdeur worden
gebruikt!
• Elke toepassing en gebruik dat niet overeenstemt met het beoogde gebruik en alle aanpassingen of veranderingen aan
het product en alle bijbehorende onderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, zijn
uitdrukkelijk verboden. Bij niet-naleving van deze bepaling aanvaardt SIEGENIA geen aansprakelijkheid voor
persoonlijk letsel of materiële schade.
1.4 Maataanduiding
• Alle maten in deze documentatie zijn in mm aangegeven.
08.2017
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2. Veiligheidsinstructies
Letsel- en levensgevaar. Elektromotorisch aangedreven installaties kunnen handen, armen, benen
en voeten beknellen en afknellen.
• Er mogen zich geen lichaamsdelen of voorwerpen in het schuif- en sluitgebied van de installatie bevinden.
• Let er in het bijzonder bij het zakken van de schuifelementen op, dat er zich geen lichaamsdelen of voorwerpen onder de
schuifvleugel bevinden.
• Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige
gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de gevaren begrijpen die het met zich meebrengt. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden
uitgevoerd.
Letsel- en levensgevaar door elektrische schokken of brand. Elektromotorisch aangedreven
installaties kunnen door oververhitting brand veroorzaken.
• Steek de eurostekker van de standaard aansluitkabel alleen in een geschikt stopcontact van het 230 V-wisselstroomnet.
• Benodigde werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd.
• Let op de huidige VDE-voorschriften (bijv. VDE 0100).
• Bij alle werkzaamheden aan het lichtnet of aan de thuisinstallatie strikt de overeenkomstige nationale voorschriften
volgen.
• Bij verplaatsing van een voedingskabel ter plaatse is een veiligheidsscheiding van alle polen noodzakelijk, omdat de
adapter geen eigen voedingsschakelaar heeft.
• De onder het pleisterwerk verborgen voedingskabels voor het schuifsysteem MSA400 smart moeten in verdeeldozen
worden geklemd. Deze verdeeldozen moeten onderhoudsvrij toegankelijk worden gehouden.
• Let er bij het schoonmaken van de schuifvleugel en de aandrijvingen altijd op dat er geen vloeistof in de binnenkant van
het schuifsysteem MSA400 smart terecht komt, zodat de elektronica niet beschadigd wordt.
• Laat het apparaat in geval van een storing alleen door een vakman controleren.
• Wanneer een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het gebruik direct worden gestopt en moet het
MSA400 smart-systeem worden losgekoppeld van het stroomnet. Laat vervolgens het MSA400 smart-systeem door een
gekwalificeerd vakbedrijf repareren.
• Wanneer de voedingskabel beschadigd is, laat deze dan alleen door SIEGENIA, diens klantenservice of een elektricien
vervangen.
Gevaar voor letsel door vallende voorwerpen.
• Leg of plaats a.u.b. geen objecten op de MSA400 smart.
Gevaar door manipulatie van buitenaf op SIEGENIA Wifi-apparaten! Om uw systeem te beschermen
tegen manipulatie van buitenaf volgt u de volgende instructies:
• Elk SIEGENIA Wifi-apparaat wordt door twee wachtwoorden beschermd (User en Administrator). Deze wachtwoorden
moet u absoluut na de eerste installatie wijzigen en in geen enkel geval laten zoals ze bij levering waren.
• Als de SIEGENIA wifi-apparaten in uw thuisnetwerk opgenomen zijn, moet dit gecodeerd worden gebruikt.
• Kies veilige wachtwoorden, bestaande uit kleine en grote letters, cijfers en speciale tekens.
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3. Apparaatfuncties
3.1 Algemene productbeschrijving
• De MSA400 smart is een motorisch schuifsysteem voor het automatisch verplaatsen van schuifelementen
• De MSA400 smart kan vanaf een tablet of smartphone worden bediend en biedt via de SIEGENIA Comfort App extra
mogelijkheden. Neem hiervoor de bijgevoegde snelstarthandleiding in acht (H47.MOTS005NL).
• De schuifaandrijving SA beschikt over een elektronische veiligheidsuitschakeling (zie "3.3 Aanwijzingen voor
veiligheidsuitschakeling en klembeveiliging" op pagina 6).
• Om de veiligheid in het gebied van de doorloop verder te verbeteren, biedt de schuifaandrijving SA met aansluitkaart de
mogelijkheid om een sensorbeveiliging te integreren. Als er een obstakel op het traject van de schuifvleugel wordt
geplaatst, dan wordt de schuifvleugel meteen stopgezet.
• De schuifvleugel kan naar een vrij geprogrammeerde tussenpositie worden verplaatst (tussenstop).
3.2 Aansturing
Het systeem MSA400 smart biedt de volgende mogelijkheden voor het aanzetten:
Functie

Eindpositie van de
schuifvleugel

referentieprocedure

gesloten

—

—

—

meet- en inleestest

gesloten

—

—

—

openen

geopend

sluiten

gesloten

tussenstand

vrij te kiezen, begrensde
openingsbreedte

timer-kierventilatie
(0‒60 min.)

positie kierventilatie

Toets op de
SIEGENIA
MSA400 smart Comfort App

Infrarood
afstandsbediening
(optioneel)

schakelaar ter
plaatse
aanbrengen

—
—

—

—

Toets op de MSA400 smart
De toetsen Reset en Prog dienen voor het resetten van de vleugelpositie en voor de programmering van het systeem.
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3.3 Aanwijzingen voor veiligheidsuitschakeling en klembeveiliging
Algemene aanwijzingen voor veiligheidsuitschakeling
Zodra de schuivende beweging van een schuifvleugel geblokkeerd wordt (bijv. door vasthouden of obstakels) stopt de
aangestuurde schuifvleugel, verplaatst zich ca. 4 sec. lang in omgekeerde richting en stopt dan uiteindelijk (zie afb. onder).
Voor het verhogen van de veiligheid in het gebied van de achterste schuivende randen tussen schuifvleugel en schuifvleugel-kozijn verplaatst de schuifvleugel zich bij elektromotorisch normaal gebruik slechts tot een gedefinieerde openingspositie.
De schuifvleugel beweegt ...

... stoot tegen een obstakel en stopt...

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

Veiligheidsuitschakeling uitgerust met sensorbeveiliging
Bij eisen voor aanvullende veiligheid moet de optionele aansluitkaart worden meebesteld, met voorbereiding voor de
uitrusting met sensorbeveiliging. Voor het voorkomen van verwondingen en beschadigingen wordt de veiligheidsuitschakeling met een directe blokkering van de schuifvleugel uitgevoerd. Bij een uitrusting met sensorbeveiliging wordt de schuifvleugel volledig tot de aanslag geopend.
De schuifvleugel beweegt ...

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

Schuifvleugel stopt

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

6

Functie en betekenis

Led

systeemtest of oververhitting

knippert afwisselend rood/groen

programmeren

knippert rood

verplaatsen in de richting "Open"

constant groen

verplaatsen in de richting "Sluiten"

constant rood

10 min. kierventilatie (timer actief)

knippert groen

tussenstop (beperkte openingsbreedte)

uit

vergrendeld

uit

na stroomuitval

knippert rood
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4. Toepassingsgebied
Het MSA400 smart-systeem wordt bovenaan horizontaal aan het kozijn van het schuifelement, aan de binnenzijde gemonteerd.
verplaatsingsafstand

8.000 mm

schuifkracht

50 N

schuifkracht bij gemonteerd lichtgordijn

90 N

max. toegelaten vleugelgewicht voor MSA400 smart

max. 400 kg (2x 250 kg bij schema E)

5. Leveringsomvang
Pos.
1
2

Stuks Omschrijving
1
Schuifaandrijving SA
1
Netaansluitkabel met euronetstekker

3

1

4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1
1
1

Uitvoering
incl. 24 V-netadapter
op de schuifaandrijving SA, kabellengte 5 m,
voor 230 V AC
voor meenemer op de schuifvleugel boven

Onderlegplaat (afhankelijk van profielsysteem 2,5; 5; 8 of 10 mm dik)*
Meenemersokkel
Meenemer (profielafhankelijke adapter)
Afdekkap
Afdekprofiel SA*
Afdekkap SA links*
Afdekkap SA rechts*
Montage- en bedieningshandleiding
Terminalprintplaat*

voor schuifvleugel boven
op de schuifaandrijving SA
voor meenemer
voor schuifaandrijving SA
voor afdekprofiel SA
voor afdekprofiel SA
voor aansluiting lichtgordijn

*optioneel, standaard niet inbegrepen bij de levering
1

2

8
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6

7

9

11

smart

ysteme
Fensters
me
Türsyste
systeme
Komfort
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6. Bouwkundige risico- en gevarenanalyse in de planningsfase
Voor het inschatten van de mogelijke gevaren die door elektrisch bediende ramen veroorzaakt kunnen worden, en om
overeenkomende beschermingsmaatregelen te nemen, moet er al in de planningsfase een risicobeoordeling worden
gemaakt. De risico-analyse levert de vereiste informatie voor de risicobeoordeling waarmee beslissingen over de veiligheid
van de raamelementen kunnen worden genomen. Bij de MSA400 smart ontstaan breek- en knelpunten bij het schuifelement.
Afhankelijk van de individuele project- en gebruikssituatie (bijv. kwetsbare personen, bedrijfspanden) moet in de planningsfase een risico- en gevarenanalyse worden uitgevoerd aan de hand van VFF-brochure KB.01 en actuele machinerichtlijnen
voor ontwerp van veiligheidsvoorzieningen en inbouwsituatie.
6.1 Risico- en gevarenanalyse
• houdt in de planningsfase rekening met de nodige beschermende maatregelen
• moet uiterlijk vóór de ingebruikname worden uitgevoerd
• geeft aan hoe bij het raamsysteem mogelijke gevaren uitgesloten of verminderd worden, rekening houdend met de
concrete inbouwsituatie en de gebruikersgroep
• duidt op mogelijke restrisico's
De volgende punten moeten daarbij worden onderzocht:
• Openbaar of niet-openbaar gebied (privé of zakelijk project)
• Inbouwplaats
• Gebruikerskring (rechtmatige, beschermingsbehoeftige of geautoriseerde personen)
• Bijzondere structurele voorwaarden
• Type toegangscontrole
• Eisen voor extra veiligheid kunnen met een sensorbeveiliging worden gewaarborgd
6.2 Instructies voor montage en installatie
• Gebruik flexibele toevoerleidingen (eventueel flexibele buis gebruiken)
• Voorkom bij het leggen van kabels beschadigingen door klemmen, buigen en trekken
• De onder pleisterwerk gelegde leidingen naar MSA400 smart moeten in verdeeldozen worden geklemd (deze
verdeeldozen moeten voor onderhoud vrij toegankelijk worden gehouden)
• Het MSA400 smart moet tegen bouwvuil en vochtigheid worden beschermd
• Zorg ervoor dat et beslag voldoende vastgezet wordt
• Voer de stroomvoorziening pas na mechanische functiecontrole uit
• De betreffende verwerkingsrichtlijnen van de profielfabrikant moeten worden nageleefd
• Om persoonlijk letsel te vermijden is het belangrijk de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht te nemen en deze
goed te bewaren
6.3 Samenwerkingen en interfaces
In het kader van de ontwerpwerkzaamheden moet een nauwkeurige en gedetailleerde coördinatie tussen de verschillende
partijen plaatsvinden. Bij aansluiten van SIEGENIA- componenten op externe systemen of gemengd met SIEGENIAproducten met onderdelen van andere fabrikanten (bijv. aandrijvingen en besturingen) moet de technische compatibiliteit vooraf
door bevoegd personeel worden getest. Voor het afstemming van gegevens moeten technische specificaties en de actuele
montage- en gebruiksaanwijzingen tijdig aan de betrokken partijen worden overhandigd.
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7. Montage
7.1 Montagevoorwaarden
Algemene gebruiksaanwijzing voor de montage
• De volgende beschrijving is een aanbeveling van SIEGENIA en beschrijft de belangrijkste montagestappen. De exacte
montagevolgorde hangt o.a. af van het gebruikte schuifelement, van het productieproces en de installaties van de raamfabrikant.
• Speciale montagestappen bij de inbouw van het MSA400 smart vindt u in onze downloadportal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
WAARSCHUWING Kans op mechanische defecten als het systeem MSA400 smart ongemonteerd in

gebruik wordt genomen.

›

MSA400 smart eerst monteren, dan pasgebruiken!

Eisen aan het schuifelement
• Het schuifelement mag niet vervormd zijn.
• Het schuifelement moet loodrecht in het kozijn ingebouwd zijn.
• De onderdorpel moet — vooral bij brede of zware schuifelementen (bijv. 400 kg) — vakkundig en voldoende ondersteund zijn.
• De schuifkracht mag niet > 60 N zijn.
• Het juiste kabels in de schuifvleugel moet voor de montage gecontroleerd worden. De schuifvleugel moet voor een
optimale kabelgeleiding in de beslaggroef zijn voorbereid.
• De verborgen kabelgeleiding moet altijd aan de sluitzijde van het bovenste horizontale kozijn worden geplaatst.
Vereisten voor het beslag
• Het beslag moet gelijkmatig schakelbaar zijn (onbeperkte operationele capaciteit).
Vereisten voor de aandrijving
WAARSCHUWING Gevaar van mechanische defecten als het MSA400 smart-systeem bij zwaar

lopende schuifelementen in gebruik wordt genomen.

›

De MSA400 smart alleen gebruiken, wanneer een soepele beweging van het schuifelement gewaarborgd is!

• Het systeem MSA400 smart is niet als vergrendelingseenheid overeenkomstig ENV 1627-1630 getest.
7.2 Aansluiting van een externe bediening en vergrendelingsmotor (niet bij de levering inbegrepen)
• Optioneel is het mogelijk een externe toetsbediening en een vergrendelingsmotor met maximale aansluiting 24V DC 1A
op het MSA400 smart-systeem aan te sluiten.

1
2
3
4
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7.3 Instructies voor plaatsing netwerkbekabeling
Belangrijke aanwijzingen voor veiligheid en montage
De netwerkkabelvoering hangt van de betreffende projectsituatie af. Er zijn twee montagevarianten:
Montagevariant 1: Plaatsing bovenop liggende voedingskabel
Het systeem MSA400 smart wordt standaard met een voedingskabel geleverd. De kabelaansluiting bij schema A bevindt
zich altijd aan de sluitzijde boven aan de schuifaandrijving SA (afb. 1), bij schema C kan deze zich naar keuze links of rechts
buiten aan de schuifaandrijving SA bevinden. Voor de kabelaansluiting moet een inkeping in de afdekkap SA van het
afdekprofiel SA worden aangebracht (zie afb. 2). Er moet een geschikt stopcontact in de buurt van de kabelaansluiting zijn.
Het is aan te bevelen de voedingskabel in een geschikt installatiekanaal te plaatsen.

1

2

10

08.2017

Montage- en bedieningshandleiding

MSA400 smart

Montagevariant 2: verdekt liggende voedingskabel plaatsing
De plaatsing onder pleisterwerk van de voedingskabel aan de schuifaandrijving SA en de aansluiting van de schuifaandrijving SA moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. De plaatsing van de voedingskabels bij nog niet
ingebouwde schuifelementen (bijv. nieuwbouw en renovatie) wordt ter plaatse door middel van een een flexibele kabel (5 x
1,5 mm2, incl. aansluiting) voor wand- en sleutelschakelaar (niet bij de levering inbegrepen) verborgen geleid door het
bovenste kozijnprofiel (afb. 3).

3

Daarvoor moeten een kabel in- en uitgang (ieder ca. Ø 10 mm) geboord worden — afstand boorcentrum tot binnenkant
kozijn bedraagt 7 mm (afb. 4). Bij plaatsing van de verborgen voedingskabel is een veiligheidsscheiding van alle polen
noodzakelijk. Het gestripte uiteinde van de voedingskabel moet zich binnen de adapterbehuizing bevinden. De aansluiting
aan de schuifaandrijving gebeurt overeenkomstig het aansluitschema. De montagehoek van de schuifaandrijving SA
beschikt over een voldoende grote uitsparing voor de kabeluitvoer in het kozijnprofiel (afb. 5). De verdekte positie van de
voedingskabel vindt plaats aan de sluitzijde ter hoogte van de bovenkant van het kozijn en de schuifaandrijving SA

4

7 mm

Y

Binnenkant
kozijn

Onderkant kozijn (zonder afdekking)

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

5
voedingskabeluitvoer Ø 10 mm
(boren en ontbramen)
Uitsparing in
montagehoek

voedingskabelinvoer
Ø 10 mm

08.2017

11

MSA400 smart

Montage- en bedieningshandleiding

7.4 Boringen op de schuifvleugel
7.4.1 Positionering en instelling van de boormal voor de meenemer (accessoires)
Boormal horizontaal boven op de schuifvleugel plaatsen (afb. 1), beschikbare vleugelafdichtingen moeten eerst verwijderd
worden. Boormal overeenkomstig afmetingen positioneren en instellen (afb. 2).
Boringen voor de meenemer boven horizontaal uitvoeren — boordiameter in acht nemen (afb. 3).

1

Aanzet- en boormaten voor de boorgaten van de meenemer aan
Schuifvleugel (afb. houten profiel DIN links - DIN rechts in spiegelbeeld)

2

(416)

Instelmaat X

300

Kabeldoorvoeropening
Ø 15
X
8

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

- 0,2

3

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

Boring Ø 15
Voor de kabeldoorvoer

Let op: Let absoluut op de instelmarkering X (afb. 2) voor de juiste positionering van de meenemer op de schuifvleugel. De
juiste instelmarkering X voor de betreffende profielsystemen vindt u in de montagestappen voor inbouw van de
MSA400 smart op ons downloadportaal:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.5 Montage schuifaandrijving SA
7.5.1 Horizontale positionering van de schuifaandrijving SA
Let er bij het uitmeten van de RIB op of het kozijnprofiel met of zonder afdekking gebruikt wordt. Bij een afgedekte kabel ligt
de binnenkant van het kozijnprofiel naar binnen verplaatst, hier moet bij het uitmeten van de RIB rekening mee worden
gehouden. De hier aangegeven compensatie van 2 mm* komt overeen met de materiaaldikte van de zijdelingse afdekkap
SA (optioneel).
Variant A — Kozijnprofiel zonder afdekking
Schuifaandrijving SA met 2 mm* verplaatsen naar de binnenkant van het kozijnprofiel (zie afb. A):
2 mm*

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

Schuifaandrijving SA
Afdekkap SA
2 mm*

2 mm*

Lengte van de afdekkap

Variant B — Kozijnprofiel met afdekking
Bij een kozijnprofiel met afdekking is de binnenkant van het kozijn niet zichtbaar. De schuifaandrijving SA moet met 2 mm*
worden verplaatst, om deze te plaatsen t.o.v. de binnenkant van het kozijnprofiel (zie afb. B). Daarentegen moet de maat
van de binnenzijde van het kozijn tot de buitenkant van de overdekking van de schuifmotor SA voor het positioneren bepaald
worden.
2 mm*

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

Binnenkant kozijn

Afdekking
Buitenkant
montagehoek

Schuifaandrijving SA
Afdekkap SA
2 mm*

2 mm*

Binnenkant
kozijn
Buitenkant
Afdekking

Lengte van de afdekkap
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7.5.2 Loodrechte positionering en bevestiging van de schuifaandrijving SA - schema A
Voor het bevestigen van de schuifaandrijving SA aan het bovenste kozijnprofiel, zijn er twee schroefvlakken (A of B)
voorzien.
Speciale montagestappen bij de inbouw van het vindt u in onze downloadportal:
1.
2.
3.
4.
5.

Bevestiging van de schuifaandrijving SA op montagehoek op schroefvlak A of B.
Meenemer op meenemersokkel zetten en met geschikte kozijnschroeven vastmaken
Afdekkap meenemer plaatsen.
Afdekprofiel SA op montagehoek plaatsen.
Afdekkappen SA rechts en links op afdekprofiel SA schuiven

Binnenkant kozijn

1

2

3

Schroefvlakken

A
B

4

14
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7.6 Plaatsing verborgen voedingskabel en aansluiting
7.6.1 Verdekte plaatsing en aansluiting in de netadapter schuifaandrijving SA
Belangrijke opmerking: De installatie ter plaatse onder het pleisterwerk van de flexibele voedingskabel (5 x 1,5 mm2)
aan de schuifaandrijving SA en de aansluiting in de voeding van schuifaandrijving SA moeten door een gekwalificeerde
elektricien worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING Gevaar van oververhitting!

Gevaar voor elektrische schokken!

›

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

Bij het plaatsen van een verdekte voedingskabel en de aansturing door een wand- of sleutelschakelaar (niet in levering) moet
de aansluiting van de kabel op de voeding van schuifaandrijving SA plaatsvinden.
1. Bevestigingsschroeven van de voeding-afdekking losmaken en de voedingsafdekking verwijderen.
2. Plafondklem losmaken
3. De standaard in de voeding aangesloten stekkerkabel demonteren en verwijderen.
4. De verdekte voedingskabel door de uitsparing van de montagehoek in de adapterbehuizing leiden, daarbij moet de
mantel van de voedingskabel tot in de adapterbehuizing reiken.
5. Voedingskabel binnen de netadapterbehuizing afstrippen
6. Afdekkap netadapter plaatsen en met schroeven bevestigen
7. Voedingskabel extra vastzetten met plafondklem

1

08.2017

Plafondklem

Adapter afkap

2

Stekkerkabel demonteren
en verwijderen

3

De verdekt liggende voedingskabel door de
uitsparing in de adapterbehuizing
steken
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7.6.2 Voedingskabel bovenlangs plaatsen
Het MSA400 smart-systeem wordt standaard met een 5 m lange voedingskabel geleverd. De kabeluitvoer bevindt zich altijd
aan sluitzijde boven op het MSA400 smart-systeem. Er moet een geschikt stopcontact in de buurt van de kabeluitvoer zijn.
Het is aan te bevelen de voedingskabel in een geschikt installatiekanaal te plaatsen.
7.6.3 De verdekte positie van de voedingskabel en aansluiting
Belangrijk: Er moet altijd een veiligheidsscheiding van alle polen worden aangebracht.
WAARSCHUWING Letsel- en levensgevaar door elektrische schokken of brand. Elektronisch

aangedreven installaties kunnen door oververhitting brand veroorzaken.

›

De stroomvoorziening moet uitgeschakeld zijn.

1. Bevestigingsschroeven van de voeding-afdekking losmaken en de voedingsafdekking verwijderen.
2. De standaard in de voeding aangesloten stekkerkabel demonteren en verwijderen.
3. De verdekte voedingskabel door de uitsparing van de montagehoek in de adapterbehuizing leiden, daarbij moet de
mantel van de voedingskabel tot in de adapterbehuizing reiken.
4. Voedingskabel binnen de adapterbehuizing strippen.
5. De kabels overeenkomstig het aansluitschema in de netadapter aansluiten
6. Afdekkap van de netadapter weer bevestigen met de bevestigingsschroeven.
Aansluitschema zonder schakeleenheid

Aansluitschema met schakeleenheid

PE
N
L1

PE
N
L1
F

F

N
1
2
3
F
N1

23

N L123
X

16

T
S
X

blauw/neutraal
bruin/fase
zwart/Dicht
grijs/Open
Veiligheidsscheiding van
alle polen
Aansluiting toets
Aansluiting sleutelschakelaar of codeslot
Netadapter
MSA400 smart

T

S

N1 2 3
N L Z A
X
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7.7 Montage sensorbeveiliging
Voor het gebruik met sensorbeveiliging zijn aanpassingen aan de MSA400 smart nodig
De geschikte sensorbeveiliging is te bestellen bij:		

Sensorbeveiliging

=

=

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

Sensorbeveiliging

Printplaat voor de aansluiting van een sensorbeveiliging (stekker of klemmen)
Ontvanger
1 + 24 V
2 Sensorbeveiliging 2 ingang (RX)
3 niet gebruikt
4 GND
5 + 24 V
6 Sensorbeveiliging 1 ingang (RX)
7 niet gebruikt
8 GND
9 Ontvanger binnen
10 Ontvanger buiten

9

10

11
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
12

Zender
11
Zender binnen
12
Zender buiten
13
GND
14
niet gebruikt
15
Testen
16
+ 24 V
17
GND
18
niet gebruikt
19
Testen
20
+ 24 V

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

3

A

2
1

B

Jumperpositie
1
2
3

08.2017

Bedrijfsmodus
met gereduceerde verplaatsingssnelheid
"Normale modus" zonder sensorbeveiliging
met sensorbeveiliging

Positie
A
B

Omschrijving
Stopcontacten
Aansluitklemmen
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8. Ingebruikname
8.1 Algemene aanwijzingen voor ingebruikname
• Na het uitvoeren van de MSA400 smart (eerste ingebruikname ) moeten een referentieprocedure en een meet- en
inleestest worden uitgevoerd.
• De referentieprocedure evenals de meet- en inleestest, dienen voor het bepalen van de grootte van de schuifelementen
en de verplaatsingskrachten.
• De referentieprocedure moet na een stroomuitval opnieuw worden uitgevoerd. De meet- en inleestest is alleen bij eerste
ingebruikname nodig.
• Alle maatregelen voor de inbedrijfname mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd worden.
8.2 Referentieprocedure
1. Aan het begin van de referentieverplaatsing moet de schuifvleugel in de positie DICHT staan. Schuif indien nodig de
vleugel met de hand in deze positie.
2. MSA400 smart-systeem van stroom voorzien.
3. Toetsbediening indrukken - de referentieverplaatsing start. Tijdens de referentieverplaatsing wordt de vleugel geopend
en weer gesloten.
4. Ca. 4 - 10 seconden wachten, totdat de vleugel gesloten is. De led gaat uit, zodra de referentieverplaatsing is beëindigd.
1.

2.

3.

4.

4 - 10 Sek.

Opmerking: na een stroomuitval moet eveneens een referentieverplaatsing worden uitgevoerd, om het
MSA400 smart-systeem opnieuw te initialiseren.
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8.3 Meet- en inleestest
WAARSCHUWING Gevaar voor letsel! Handen, armen, benen en voeten kunnen in- en/of

afgeklemd worden! Er volgt geen veiligheidsuitschakeling!

›

Tijdens de gehele meet- en inleestest veilige afstand tot de bewegende elementen in acht nemen.
WAARSCHUWING Gevaar van verkeerde meetwaarden!

›

Om geen verkeerde meetwaarden te verkrijgen, mag het MSA400 smart-systeem tijdens de meet- en inleestest in geen
geval verstoord of gehinderd worden!

1. Schuifvleugel 2 blokkeren (vervalt bij schema A).
2. Aan het begin van de metings- en inregeltest moet de schuifvleugel in de positie DICHT staan. Schuif indien nodig de
vleugel met de hand in deze positie.
3. Toets Prog indrukken, de led knippert groen.
4. Toetsbediening ca. 11 seconden ingedrukt houden, totdat 4x achter elkaar een korte geluidssignaal klinkt.
5. Toetsbediening loslaten.
6. Toetsbediening ca. 2 seconden ingedrukt houden, totdat 1x een korte geluidssignaal klinkt.
7. Toetsbediening loslaten, de metings- en inregeltest start, de led knippert rood.
Tijdens de metings- en inregeltest beweegt de schuifvleugel tweemaal naar de posities OPEN en DICHT.
8. Element stopt bij de tweede schuifvleugel. Blokkade binnen ca. 5 seconden verwijderen (vervalt bij schema A).
9. De led gaat uit, zodra de metings- en inregeltest is voltooid.
1.

1

3.

2

4.

F

BEEP
1x

6.

11 sec.

7.

2 sec.

BEEP
2x

BEEP
3x

BEEP
4x

9.

2x

BEEP
1x

Na succesvol uitgevoerde metings- en inregeltest is het MSA400 smart-systeem klaar voor normaal gebruik.
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9. Bediening
9.1 Schuifvleugel openen

›
›

Bij gesloten en vergrendelde schuifvleugel de toetsbediening 1x indrukken.
Schuifvleugel wordt ontgrendeld en schuift open, led brandt groen.
1x

9.2 Schuifvleugel tijdens de verplaatsing stoppen – verplaatsingsrichting OPEN of DICHT

›
›

Terwijl de schuifvleugel openschuift, de toetsbediening 1x indrukken.
Schuifvleugel stopt.
1x

9.3 Schuifvleugel tot tussenpositie openen
Opmerking: de gewenste tussenpositie moet vóór uitvoering van deze functie op het MSA400 smart-systeem worden
geprogrammeerd – zie "tussenpositie bepalen" op 22.
› Bij een gesloten schuifvleugel de toetsbediening ca. 2 seconden ingedrukt houden, totdat 1x een kort geluidssignaal
klinkt.

›

De schuifvleugel schuift open tot de tussenpositie, led brandt groen.
ca. 2 Sek.
BEEP
1x
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9.4 Schuifvleugel sluiten en vergrendelen (optioneel, alleen met extra vergrendelingsmotor)
Opmerking: deze functie moet vóór de uitvoering ervan op het MSA400 smart-systeem worden geprogrammeerd – zie
"Functie Sluiten zonder vergrendelen inleren" op 22.

›
›

Bij geopende schuifvleugel de toetsbediening 1x indrukken.
De schuifvleugel schuift dicht, led brandt rood.
1x

08.2017
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10. Programmering speciale functies
10.1 Tussenpositie bepalen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schuifvleugel volledig sluiten (positie DICHT).
Toets Prog indrukken, de led knippert groen.
Toetsbediening ca. 8 seconden ingedrukt houden, totdat 3x achter elkaar een korte geluidssignaal klinkt.
Toetsbediening loslaten, de schuifvleugel schuift open.
Op de gewenste tussenpositie de toetsbediening 1x indrukken.
De schuifvleugel stopt en de tussenpositie wordt opgeslagen. De schuifvleugel kan nu tot de tussenpositie worden geopend.
1.

2.

3.
ca. 8 Sek.

BEEP
1x

4.

5.

BEEP
2x

BEEP
3x

6.

1x

11. De vleugelpositie resetten
11.1 Referentieverplaatsing uitvoeren
1. Aan het begin van de referentieverplaatsing moet de schuifvleugel in de positie DICHT staan. Schuif indien nodig de
vleugel met de hand in deze positie.
2. RESET knop indrukken, de led knippert rood.
3. Toetsbediening indrukken, de referentieverplaatsing start. Tijdens de referentieverplaatsing wordt de vleugel ontgrendeld
en weer vergrendeld.
4. Ca. 4 - 10 seconden wachten, totdat de vleugel vergrendeld is.
5. De led gaat uit, zodra de referentieverplaatsing is voltooid.
1.

2.

3.

4.

4 - 10 Sek.
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12. Verzorging en onderhoud
Elektrisch aangedreven apparaat.
Levensgevaar door elektrische schok of brand.
Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet u absoluut het volgende in acht
nemen:
WAARSCHUWING

›

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

›

Bij apparaten met een vaste aansluiting op het 230 V-wisselstroomnet schakelt u de voeding aan alle polen volledig uit.
Het kan zijn dat de zekeringen verwijderd moeten worden.

12.1 Reiniging
Belangrijk: Bij het reinigen van de MSA400 smart mag er geen vloeistof in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen; anders kan het
oppervlak van de behuizing worden beschadigd.
• Reinig het apparaat nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.
• Reinig de MSA400 smart met een doek die bevochtigd is met een milde zeepoplossing of met afwasmiddel.
• Neem de veiligheidsvoorschriften voor de werkzaamheden met elektrische gereedschappen alsmede, voor ladders,
opstapjes, werkzaamheden boven het hoofd en op bepaalde hoogten in acht.

08.2017
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13. Storingen verhelpen
Bij een storing in geen enkel geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren.
Wanneer de volgende tabel het probleem niet beschrijft, neem dan alstublieft contact op met uw ramenvakbedrijf of direct
met SIEGENIA: Tel. +49 271 3931-0
13.1 MSA400 smart
Beschrijving van het
probleem

Geen werking van de
MSA400 smart

MSA400 smart breekt
sluitings-/openingsvoortgang af en schuift 4 sec. in
de omgekeerde richting

Led

Mogelijke oorzaak

Oplossingsvoorstel

uit

Geen stroomvoorziening

Stroomvoorziening controleren

uit

Indien de infrarood afstandsbediening niet geprogrammeerd is

zie gebruiksaanwijzing infrarood
afstandsbediening

knippert rood

MSA400 smart niet geïnitialiseerd

Referentieprocedure uitvoeren
(zie pagina 18 en <?>)

knippert
2x groen- 3x
rood

Oververhitting

Wachten tot de aandrijving afkoelt
en het knipperen van de leds
ophoudt.

knippert
rood/groen

Systeemtest negatief

Spanning min. 10 sec. onderbreken, dan referentie- en meettest
starten (zie pagina 18 en <?>)
(bij vaker voorkomen service
inlichten)

uit

Obstakel blokkeert de verplaatsingsafstand van de vleugel

Obstakel verwijderen en
MSA400 smart opnieuw bedienen

–

Geen wifi-verbinding met de router
van het thuisnetwerk

Wifi-router van het thuisnetwerk
opnieuw starten

–

Geen wifi-verbinding met smartphone/tablet

Smartphone/tablet opnieuw starten

Geen wifi-verbinding met
MSA400 smart

Reset op MSA400 smart uitvoeren:
1. Knop "PROG" 3x kort na elkaar
indrukken.
2. Direct op de aansluiting knop
"PROG" 1x lang indrukken (ca. 4
sec.)
3. Schuifvleugel gaat dicht
MSA400 smart is weer op fabrieksinstelling gereset.

MSA400 smart reageert
niet op smartphones/
tablets
–

13.2 SIEGENIA Comfort App
Gedetailleerde informatie over de bediening en het verhelpen van storingen vindt u op de SIEGENIA Smarthome-internetpagina.
https//smarthome.siegenia.com
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14. Technische gegevens
Specificaties voor een MSA400 smart
Voedingsspanning
Apparaat voor bedrijfsspanning
(voeding geïntegreerd in de schuifaandrijving)
max. verplaatsingskracht tijdens verschuiving
Verplaatsingssnelheid
Temperatuurbereik
Inklembescherming

120 - 230 V∼, 22 W
24 V DC

Beschermingsgraad

ca. 50 N (afhankelijk van vleugelgewicht en wrijving)
ong. 150 mm/sec.
–5°C tot + 50°C
elektronische overbelastingsschakelaar (stroombegrenzing volgens
norm)
IP20 voor droge ruimten

Aansluiting wisselstroomnet af fabriek

Eurostekker, kabellengte 5 m

Aansluitklemmen

voor max. 2,5 mm² toevoerleiding

Betrouwbare functionaliteit

getest met 400 kg vleugelgewicht bij meer dan 20.000 schakelcycli

15. Toebehoren
Korte artikelomschrijving

Artikelnr.

Boormal meenemer

GABB0010-0E5010

Infrarood afstandsbediening
Sensorbeveiliging binnen/buiten

GZFB0020-025010
verkrijgbaar bij de firma CEDES GmbH
Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen
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16. Instructies met betrekking tot de productaansprakelijkheid
16.1 Gebruiksdoel
Elke toepassing en gebruik dat niet overeenstemt met het beoogde gebruik en alle aanpassingen of veranderingen aan het
product en alle bijbehorende onderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, zijn uitdrukkelijk
verboden. Bij niet-naleving van deze bepaling aanvaardt SIEGENIA geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële
schade.
16.2 Productgarantie
Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze correct gemonteerd en gebruikt zijn – aan bedrijven 1 jaar garantie
vanaf ontvangst van de goederen (conform onze Algemene Voorwaarden) of volgens andere afspraken en aan eindgebruikers 2 jaar garantie volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van eventuele verbeteringen behouden wij ons het recht
voor afzonderlijke componenten of complete producten te vervangen. Vervolgschade door gebreken is - voor zover wettelijk
toegestaan - van de garantie uitgesloten. Indien er aan het product en/of afzonderlijke componenten wijzigingen worden
uitgevoerd, die niet door ons geautoriseerd zijn c.q. hier niet beschreven worden, of indien het product en/of afzonderlijke
componenten worden gedemonteerd of (deels) uit elkaar worden genomen, vervalt de garantie, indien het gebrek aan de
hierboven opgesomde wijzigingen te wijten is.
16.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom werken ze bij het gebruik volgens
de voorschriften betrouwbaar en veilig.
Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij
met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor verlies van leven,
gezondheid of voor lichamelijk letsel. Eventuele, schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de
productaansprakelijkheid wordt daardoor niet aangetast. Ook de aansprakelijkheid voor de opzettelijke schending van
essentiële contractuele verplichtingen blijft onaangetast; de aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen echter beperkt tot de
te voorziene, contracttypische schade. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de verbruiker is niet aan bovenstaande regelingen gekoppeld.
16.4 Milieubescherming
Hoewel onze producten niet onder de werkingssfeer van de wet op de elektronica vallen, zal
SIEGENIA – net als voorheen – ervoor zorgen dat u niet alleen voldoet aan de daarin opgestelde eisen, maar ook dat het
gebruik van milieugevaarlijke stoffen, zo snel als technisch mogelijk is, geheel komt te vervallen.
Elektronische producten behoren in het algemeen niet tot het normale huisvuil.

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

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

verklaart dat het product

Schuifaandrijving
apparaattype
MSA400 smart
typebeschrijving

voldoet aan de volgende basiseisen:
EG-machinerichtlijn

2006/42/EG

EMC-richtlijn

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

Laagspanningsrichtlijn

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

RoHS-richtlijn

2011/65/EU

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

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

Siegen, 2017-08-16

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