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1 Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem prac montażowych należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję. Aby uniknąć potencjal-
nego zagrożenia zdrowia lub uszkodzeń mienia, należy 
przestrzegać wytycznych i wskazówek zawartych w roz-
dział 2 „Wskazówki bezpieczeństwa“.
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część zasilacza 
montowanego na szynie KFV60-24-1 i musi być bez-
względnie udostępniona fachowcom dokonującym 
montażu.

1.1 Producent
TDK-Lamda UK Limited 
Kingsley Avenue, Ilfracombe 
Devon, EX34 8ES, United Kingdom 
Tel.: +44 (0) 1271 856600 
Fax: +44 (0) 1271 864894 
Internet: www.uk.tdk-lambda.com

1.2 Serwis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
członek SIEGENIA GROUP 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
W przypadku reklamacji lub serwisu prosimy o kontakt 
z dostawcą.

1.3 Ważność
Niniejsza instrukcja jest ważna do odwołania. Aktualne 
wersje instrukcji można pobrać z naszej strony interne-
towej www.siegenia.com/pl.

1.4 Grupa docelowa niniejszej dokumentacji
Niniejsza dokumentacja skierowana jest wyłącznie do 
wykwalifikowanych montażystów. Wszystkie opisane 
w niej prace mogą być wykonywane jedynie przez do-
świadczonych fachowców, którzy dysponują odpowied-
nią wiedzą w zakresie montażu, uruchomienia i konser-
wacji zasilacza montowanego na szynie. 
Wszelkie prace związane z przyłączeniem do sieci 
elektrycznej 230 V mogą być prowadzone jedynie przez 
wykwalifikowanego elektryka.

1.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Zasilacz montowany na szynie KFV60-24-1 może być 

użytkowany wyłącznie w połączeniu z produktami 
oraz oryginalnymi akcesoriami KFV.

• Montaż i podłączenie muszą być wykonane zgod-
nie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji 
montażu.

• Zasilacz montowany na szynie KFV60-24-1 musi być 
w nienagannym stanie technicznym.

• Zasilacz montowany na szynie KFV60-24-1 stosować 
jedynie w połączeniu z odpowiednią szyną montażo-
wą (TR35 lub równoważne).

1.6 Użytkowanie niezgodne 
z przeznaczeniem

• Zasilacza KFV60-24-1 nie wolno montować:
– w pomieszczeniach o dużej wilgotności i agre-

sywnej atmosferze lub w pomieszczeniach, 
w których obce przedmioty (np. wióry) lub ciecze 
mogą przeniknąć do zasilacza

– w środowiskach narażonych na działanie silnego 
pola elektromagnetycznego, gazów korozyjnych 
i substancji przewodzących

– w miejscach, w których nie jest możliwe za-
gwarantowanie odpowiedniego chłodzenia lub 
wentylacji zasilacza 

– w pomieszczeniach, w których zasilacz będzie 
narażony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych

– w pomieszczeniach, w których będzie narażony 
na wibracje lub wstrząsy.

• Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian 
w konstrukcji zasilacza KFV60-24-1 lub jego podze-
społów.

• Zasilacza KFV60-24-1 montowanego na szynie nie 
wolno używać w przypadku zbyt wysokiego natę-
żenia prądu, zwarcia lub poza podanym zakresem 
napięcia wejściowego, ponieważ może to spowodo-
wać trwałe uszkodzenie urządzenia.

1.7 Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji
Nie używać agresywnych środków czyszczących ani 
środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Może 
to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni elemen-
tów.

1.8 Wymagania i warunki montażu
Przed montażem oraz/lub podczas montażu należy prze-
strzegać lokalnych przepisów prawa powszechnego i bu-
dowlanego.

1.9 Wymiary
Wszystkie wymiary podane w mm.

http://www.siegenia.com/de
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1.10 Zastosowane symbole
W dokumencie zastosowano następujące piktogramy:

Ostrzeżenie ogólne

Przydatne informacje lub wskazówki

Odwołanie do określonych lub dodatkowych 
dokumentów

 
Pozostałe oznaczenia graficzne
Poniższe znaki zastosowane w niniejszej instrukcji mają 
następujące znaczenie:
• teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami

– teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami 
niższego rzędu

 f tekst oznaczony tym symbolem stanowi instrukcje 
postępowania i wskazuje, że czynności muszą być 
wykonywane w przedstawionej kolejności

„ ” tekst w cudzysłowie odsyła do innych rozdziałów 
lub fragmentów.

1.11 Obowiązujące dokumenty
Podczas montażu zasilacza KFV60-24-1 należy stosować 
się do instrukcji montażu i obsługi dostarczonych przez 
producenta; dotyczy to również wszelkich (opcjonal-
nych) komponentów dodatkowych.

1.12 Zasady utylizacji
Urządzenia elektryczne nie wchodzą w zakres odpadów 
komunalnych. W celu ochrony środowiska, urządze-
nie wraz z akcesoriami i opakowaniem należy poddać 
recyklingowi.

2 Wskazówki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się 
z poniższymi ostrzeżeniami. Mają one na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie zagrożeniom, 
obrażeniom ciała i szkodom materialnym. Należy prze-
strzegać wszystkich zaleceń.
• Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 

V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE 
(np. VDE 0100) oraz przepisów obowiązujących 
w danym kraju.

• Jeżeli ułożenie przewodu zasilającego leży po stronie 
zamawiającego należy zastosować bezpiecznik, któ-
ry pozwoli bezpiecznie odciąć dopływ prądu.

• Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji 
zasilacza KFV60-24-1. 

• Nieprawidłowe podłączenie może spowodować 
uszkodzenie modułów elektronicznych.

• Prace związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej 
230 V mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifiko-
wanego elektryka. 
Niebezpieczeństwo zagrożenia życia!

• W przypadku nieuprawnionych zmian w obrębie zasi-
lacza KFV60-24-1, na pozostałych komponentach może 
pojawić się napięcie 230 V. 
Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem.

W przypadku przewodów zasilających prowadzonych rów-
nolegle z przewodami transmisji danych (ISDN, DSL itp.) 
mogą wystąpić zakłócenia przesyłu. Zalecamy stosowanie 
ekranowanych przewodów KFV.

3 Odpowiedzialność
Zasady dotyczące odpowiedzialności za produkt i obo-
wiązującej gwarancji można znaleźć w naszych Ogól-
nych Warunkach Sprzedaży (OWS).
www.siegenia.com/pl

http://www.siegenia.com/de
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4 Specyfikacja techniczna
Oznaczenie Dane

napięcie wejściowe 85-264 V AC

częstotliwość wejściowa 50-60 Hz

regulowany zakres napięcia wyjścio-
wego

24-28 V DC (60 W)

wskaźnik statusu LED dioda LED świeci na zielono = napięcie wyjściowe OK

zakres temperatury roboczej od -20 do +71°C

względna wilgotność powietrza pod-
czas eksploatacji/przechowywania (bez 
kondensacji)

5-95% RH

certyfikowane standardy bezpieczeń-
stwa

UL508 Listed, UL60950-1, UL1310 Class 2 (LPS), NEC Class 2,  
CSA22.2 No.60950-1, EN60950-1, oznakowanie CE

specyfikacja przewodu 
między zasilaczem a odbiornikiem

długość przy 0,14 mm² ≤ 24 m (LIYCY)
długość przy 0,5 mm² ≤ 50 m (LIYCY)

wymiary (szer. x wys. x gł.) 54 x 91 x 55,6 mm

5 Przyłącza

1 2
3

6 7

4
5

Pozycja Oznaczenie

1 +V: wyjście

2 - V: wyjście/ekranowanie

3 PE: przewód ochronny

4 V.ADJ: potencjometr do regulacji napię-
cia wyjściowego. 

Obrót potencjometra zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara zwiększa napięcie 

wyjściowe.

5 DC OK: dioda LED świeci na zielono = 
napięcie wyjściowe OK

6 L: fazowy

7 N: neutralny
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odbiornik PE

85~264 V AC
~

• Urządzenie można podłączać jedynie przy odłączo-
nym źródle zasilania! W przeciwnym razie wystę-
puje zagrożenie życia i możliwość powstania szkód 
materialnych!

• Należy użyć oddzielnych przewodów wyjścia i wej-
ścia.
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6 Równoległe łączenie zasilaczy
Równoległe łączenie zasilaczy jest niedozwolone. 
Zwiększenie prądu wyjściowego jest niemożliwe.

+

-
+

-
+

-

Zasilacz montowany na szynie

wyprowadzenie
napięcia

wyprowadzenie
napięcia

odbiornik

7 Dopuszczalna pozycja montażowa
Aby zapewnić niezakłóconą wentylację, montaż zasi-
lacza KFV60-24-1 jest dozwolony wyłącznie na ścianie, 
w pozycji pionowej (patrz ilustracja [A]). Montaż w po-
zycji poziomej, jak przedstawiono na ilustracji [B], jest 
niedozwolony:

A

B

• Górne i dolne otwory wentylacyjne zasilacza muszą być 
odsłonięte.

• Aby umożliwić skuteczne chłodzenie, w miejscu monta-
żu wokół zasilacza musi być zapewniona wystarczająca 
ilość wolnej przestrzeni.

• W razie pytań dotyczących konkretnych zastosowań za-
silacza należy skontaktować się z serwisem/sprzedawcą. 
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8 Montaż zasilacza

Do montażu zasilacza używać szyny DIN typu TS35 lub równoważnej. 

Przed montażem należy odłączyć od zasilacza przewody wejściowe i wyjściowe. 

 f Lekko przechylić zasilacz do tyłu 
i umieścić go od góry na szynie.

 f Docisnąć zasilacz w dół do napo-
tkania oporu.

CLICK!

 f W celu zablokowania zasilacza 
w danym miejscu, należy doci-
snąć go na dole, aż do zatrza-
śnięcia na szynie.

 f Lekko pociągnąć zasilacz do sie-
bie, aby sprawdzić jego zamoco-
wanie.
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9 Prowadzenie przewodów

Przed podłączeniem przewodów należy bezwzględnie odłączyć źródło zasilania.

1

2

3

 f W celu podłączenia przewodów, 
należy otworzyć zaciski (+V,-
-V,L,N) za pomocą śrubokręta 
krzyżakowego [1].

 f Wprowadzić przewód do odpo-
wiedniego zacisku [2] i ponow-
nie dokręcić śruby śrubokrętem 
krzyżakowym [3], upewniając 
się, że przewód jest dobrze 
osadzony.

 f Skontrolować właściwe osadze-
nie przewodów.

10 Demontaż zasilacza
Przed demontażem zasilacza należy odłączyć główne źródło zasilania i odłączyć 
zasilacz od sieci elektrycznej. 

 f W celu demontażu zasilacza, 
wprowadzić śrubokręt płaski 
w rowek suwaka odblokowują-
cego i przesunąć go w dół

 f Ostrożnie unieść zasilacz od dołu 
a następnie go zdjąć.
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11 Schemat elektryczny dla GENIUS 2.1 A

Pozycja Oznaczenie

1 GENIUS 2.1 A

2 zasilacz montowany na szynie KFV 60-
24-1

3 85-264 V AC / 50-60 Hz (L; N; PE) 

4 przewód doprowadzający (ekranowany)

5 przyłącza GENIUS 2.1 A

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np. VDE 0100) oraz przepi-
sów obowiązujących w danym kraju.

Dalsze podłączenie GENIUS 2.1 A należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu .

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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12 Schemat elektryczny dla GENIUS 2.1 B

Pozycja Oznaczenie

1 GENIUS 2.1 B

2 zasilacz montowany na szynie KFV 60-
24-1

3 85-264 V AC / 50-60 Hz (L; N; PE) 

4 przewód doprowadzający (ekranowany)

5 przyłącza GENIUS 2.1 B

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np. VDE 0100) oraz przepi-
sów obowiązujących w danym kraju.

Dalsze podłączenie GENIUS 2.1 B należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu .

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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13 Schemat elektryczny dla A-napędu

Pozycja Oznaczenie

1 A-napęd

2 zasilacz montowany na szynie KFV 60-24-1

3 85-264 V AC / 50-60 Hz (L; N; PE) 

4 przewód doprowadzający (ekranowany)

5 przyłącza A-napędu

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE (np. VDE 0100) oraz przepi-
sów obowiązujących w danym kraju.

Dalsze podłączenie A-napędu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu .

https://www.siegenia.com/qr/service/doors/a-oeffner
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14 Wadliwe działanie
W przypadku wadliwego działania należy sprawdzić następujące elementy:

Kontrolę działania mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.

• czy kontrolka LED „DC OK“ świeci na zielono
• czy podłączone są przewody znamionowego napięcia wejściowego (L,N)
• czy podłączony jest przewód ochronny (PE)
• czy przewody ekranujący/uziemiający są podłączone do odbiornika
• czy bieguny odbiornika (np. GENIUS) są prawidłowo podłączone
• czy zastosowano przewody o odpowiednim przekroju
• czy na wejściu odbiornika jest prawidłowe napięcie znamionowe (24 V)
• czy nie jest przekroczony maksymalny prąd wyjściowy, przez użycie zbyt wielu odbiorników.

W razie stwierdzenia usterek lub uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.



H39.ELEKS006PL-00 10.2018 15/16

Instrukcja montażu Elektromechanika

zasilacz montowany na szynie KFV 60-24-1

15 Deklaracja zgodności WE
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