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Doelgroep van deze documentatie

Alle hierin beschreven installatie- en montagewerkzaamheden mogen uitsluitend door ervaren 
vakpersoneel worden uitgevoerd dat voor de montage, de ingebruikname, het onderhoud en de 
reparatie van apparatuur voor woningautomatisering en elektrische installaties is opgeleid en 
daarin over voldoende ervaring beschikt, omdat een correcte en veilige montage van het apparaat 
zonder vakkennis niet mogelijk is.

Gebruik volgens de voorschriften

• De smart module axxent DK dient voor de sturing van de SIEGENIA raamaandrijving DRIVE axxent 
DK.

• De smart module axxent DK is bedoeld voor een binnengebruik en wordt gemonteerd in geschikte 
inbouwdozen of in daarvoor vrijgegeven wandcontactdozen.

• De montage en de elektrische installatie moet volgens de montagehandleiding worden uitgevoerd. 
Een onjuiste aansluiting van de kabels kan tot vernieling van de elektronica leiden.

• De smart module axxent DK mag niet worden gebruikt bij een luchtvochtigheid >80%. 
Het gebruik in zwembaden en/of vochtige ruimten is niet toegestaan.

• De smart module axxent DK moet worden beschermd tegen vocht, stof en stoom.

• De ruimtetemperatuur van 0°C tot 45°C moet worden aangehouden.

• smart module axxent DK alleen in technisch onberispelijke staat gebruiken en geen wijzigingen 
aanbrengen aan het apparaat en/of onderdelen daarvan.

• smart module axxent DK uitsluitend gebruiken met originele toebehoren van SIEGENIA.

• smart module axxent DK bij storing uitsluitend door ervaren vakpersoneel laten testen en repareren.

Onreglementair gebruik

• De smart module axxent DK mag niet in een metalen behuizing worden ingebouwd, omdat dit het 
WLAN-signaal afschermt.
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Veiligheidsinstructies

Electrisch aangedreven apparaat. Levensgevaarlijk door elektrische schok of brand. 
Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen moet u altijd het volgende in acht nemen:

• Wanneer de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door SIEGENIA, diens 
klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren uit te 
sluiten.

• Wanneer voor de aansluiting van het apparaat werkzaamheden aan het 230V-wisselstroomnet 
nodig zijn, mogen deze alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

• Bij het plaatsen cq. verplaatsen van de voedingskabel is een veiligheidsisolatie aan alle polen vereist.

• Bij alle werkzaamheden aan het openbare stroomnet of aan het thuisnetwerk moeten de desbetref-
fende nationale voorschriften met betrekking tot installatie, functiecontrole, reparatie en onderhoud 
van elektrische producten strikt worden opgevolgd.

• Als een vast voorwerp of een vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het direct worden 
uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het stroomnet.

• Gevaar door aanvallen van buiten op SIEGENIA WLAN-apparaten! Let op het volgende om uw 
systeem te beschermen tegen aanvallen van buitenaf:

- Elk SIEGENIA WLAN-apparaat wordt door twee wachtwoorden beschermd (User en Administ-
rator). Deze wachtwoorden moet u direct na de eerste installatie wijzigen en ze beslist niet laten 
zoals ze bij levering waren.

- Als de SIEGENIA WLAN-apparaten in uw thuisnetwerk opgenomen zijn, moet dit versleuteld 
worden gebruikt.

- Kies veilige wachtwoorden, bestaande uit kleine en grote letters, cijfers en speciale tekens.

Montage

• De montageplaats van de smart module axxent DK mag niet toegankelijk zijn voor vreemde 
personen

• De smart module axxent DK moet zoveel mogelijk vrij van storingsbronnen worden gemonteerd. 
De volgende storingsbronnen kunnen het WLAN-signaal negatief beïnvloeden:

- Waterleidingen

- Stenen en betonnen muren

- Metalen voorwerpen

- Airco's

- Draadloze apparatuur (zoals draadloze telefoon, babyfoon, Bluetooth-luidsprekers enz.)

- WLAN-netwerken op dezelfde radiokanalen (bijv. WLAN-router van de buren)

• Indien spanningvoerende leidingen evenwijdig aan gegevensleidingen (ISDN, DSL enz) lopen, 
kunnen nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld beïnvloeding van de snelheid van de 
gegevensoverdracht.
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Schakelschema DRIVE axxent DK
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smart module axxent DK

SDA = Serial data
SCL = Serial clock
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Bediening/besturing

SIEGENIA Aandrijvingen kunnen via de SIEGENIA Comfort-app worden aangestuurd. Raadpleeg 
hiervoor de meegeleverde snelstarthandleiding (H47.MOTS005NL).

Storingen oplossen

Bij een storing in geen geval het apparaat openen en/of proberen te repareren. 
Wanneer de volgende tabel het probleem niet beschrijft, neem dan contact op met uw installateur 
of direct met SIEGENIA: tel. +49 271 3931-0

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

smart module axxent DK 
reageert niet meer

Geen WLAN-verbinding met 
de router van het thuisnetwerk

WLAN-router van het thuisnetwerk 
opnieuw starten

Geen WLAN-verbinding met 
smartphone/tablet

Smartphone/tablet opnieuw starten

Geen WLAN-verbinding met 
smart module axxent DK 

Reset op DRIVE axxent DK uitvoeren 
(zie Montage- en bedieningshandlei-
ding H47.MOTS008NL).

Opmerking: gedetailleerde informatie over de bediening en het oplossen van storingen vindt u 
op de SIEGENIA Smarthome-internetpagina. 
https://smarthome.siegenia.com 

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_nl.pdf
https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/motorik/drive/h47.mots008_nl.pdf
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Technische gegevens

smart module axxent DK

Radiofrequentie 2,4 GHz

Voedingsspanning 12 V DC tot 24 V DC

Stroomverbruik 1,2 W

Weerstandsklasse III

Veiligheidsniveau IP20

Gebruikstemperatuur 0°C tot 45°C

Afmetingen

54
 m

m

52 mm35 mm
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Aanwijzingen met betrekking tot de productaansprakelijk-
heid

Gebruiksdoel
Elk gebruik dat niet overeenstemt met het gebruiksdoel en alle aanpassingen of veranderingen aan 
het product en bijbehorende onderdelen en componenten die niet uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn 
toegestaan, zijn strikt verboden. Bij het niet volgen van deze bepaling is SIEGENIA niet aansprakeli-
jk voor persoonlijk letsel of materiële schade of gevolgschade.

Productgarantie
Op onze producten geven wij – op voorwaarde dat deze correct gemonteerd en gebruikt zijn 
– aan bedrijven 1 jaar garantie vanaf ontvangst van de goederen (overeenkomstig onze Algemene 
voorwaarden) of overeenkomstig andere afspraken 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. Gevolgschade door 
gebreken is – voor zover wettelijk toegestaan – van de productgarantie uitgesloten. Indien er aan 
het product en/of afzonderlijke componenten wijzigingen worden uitgevoerd die niet door ons 
geautoriseerd zijn resp. hier niet beschreven worden, of indien het product en/of afzonderlijke 
componenten worden gedemonteerd of (deels) uit elkaar worden genomen, vervalt de productga-
rantie.

Garantieuitsluiting
Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom werken 
ze bij gebruik volgens de voorschriften betrouwbaar en veilig. 
Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op schadevergoe-
ding sluiten wij uit, tenzij wij met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of 
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor verlies van leven, gezondheid of voor lichamelijk letsel. 
Onverminderd van kracht blijft eventuele, schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig 
de wet op de productaansprakelijkheid van toepassing. Eveneens van kracht blijft ook de 
aansprakelijkheid voor de verwijtbare schending van essentiële contractverplichtingen; de 
aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot de te voorziene, contracttypische schade. Een 
wijziging van de bewijslast ten nadele van de consument is niet aan voornoemde regeling 
verbonden.

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".

https://www.siegenia.com/siauv3/media/ct/de/footer/agb_2007_de.pdf
https://www.siegenia.com/siauv3/media/ct/de/footer/agb_2007_de.pdf
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EG-conformiteitsverklaring

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

verklaart dat het product web-server module
apparaattype

smart module axxent DK
typeaanduiding

voldoet aan de volgende basiseisen:

EMC-richtlijn 2014/30/EU

EN 301 489-1
EN 301 489-17

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
DIN EN 60730-1:2012-10

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Deze verklaring is gebaseerd op de testrapporten van:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - testprotocol 14/451

Siegen, 2016-08-04

De technische documentatie wordt door SIEGENIA-AUBI KG beschikbaar gesteld.

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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1Neem contact op met uw vakbedrijf:

Hoofdzetel:

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

DUITSLAND

Telefoon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

info-b@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA wereldwijd:

Benelux  Telefoon: +31 85 4861080

China  Telefoon: +86 316 5998198

Duitsland  Telefoon: +49 271 39310

Frankrijk  Telefoon: +33 3 89618131

Groot-Brittannië  Telefoon: +44 2476 622000

Hongarije  Telefoon: +36 76 500810

Italië  Telefoon: +39 02 9353601

Oekraïne  Telefoon: +380 44 4637979

Oostenrijk  Telefoon: +43 6225 8301

Polen  Telefoon: +48 77 4477700

Rusland  Telefoon: +7 495 7211762

Turkije  Telefoon: +90 216 5934151

Wit Rusland  Telefoon: +375 17 3143988

Zwitserland  Telefoon: +41 33 3461010

Zuid-Korea  Telefoon: +82 31 7985590

Onze internationale adresgegevens vindt 

u op de website: www.siegenia.com


	Montagehandleiding
	Doelgroep van deze documentatie
	Gebruik volgens de voorschriften
	Onreglementair gebruik
	Veiligheidsinstructies
	Montage
	Bediening/besturing
	Beseitigung von Störungen
	Technische gegevens
	Aanwijzingen met betrekking tot de productaansprakelijkheid
	Feedback over de documentatie
	EG-conformiteitsverklaring




