
MONTÁŽNY NÁVOD

KFV

KFV60-24-1 Napájací zdroj na montážnu lištu

Elektromechanická časť

Komfortné systémy

Dverové systémy

Okenné systémy





H39.ELEKS006SK-00 10.2018 3/16

Montážny návod Elektromechanická časť

KFV60-24-1 Napájací zdroj na montážnu lištu

Obsah

1 ÚVOD .........................................................4

1.1 Výrobca ......................................................... 4
1.2 Servis ............................................................. 4
1.3 Platnosť ......................................................... 4
1.4 Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto 

dokumentácia ............................................... 4
1.5 Správne použitie ............................................ 4
1.6 Nesprávne použitie ....................................... 4
1.7 Pokyny pre ošetrovanie a údržbu .................. 4
1.8 Montážne podmienky 

a predpoklady pre montáž ............................ 4
1.9 Údaje o rozmeroch ........................................ 4
1.10 Použité symboly ............................................ 5
1.11 Zároveň platná dokumentácia....................... 5
1.12 Odborná likvidácia odpadu ........................... 5

2 BEZPEČNOSŤ ..............................................5

3 ZÁRUKA .....................................................5

4 TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................6

5 PRÍPOJKY ...................................................6

6 PARALELNÁ PREVÁDZKA NAPÁJACIEHO 
ZDROJA ......................................................8

7 POVOLENÁ MONTÁŽNA POLOHA .............8

8 MONTÁŽ NAPÁJACIEHO ZDROJA ..............9

9 KABELÁŽ ..................................................10

10 DEMONTÁŽ NAPÁJACIEHO ZDROJA ........10

11 SCHÉMA PRIPOJENIA GENIUS 2.1 A ........11

12 SCHÉMA PRIPOJENIA GENIUS 2.1 B ........12

13 SCHÉMA PRIPOJENIA A-OTVÁRAČA .......13

14 FUNKČNÁ PORUCHA ...............................14

15 VYHLÁSENIE ES O ZHODE ........................15



10.20184/16 H39.ELEKS006SK-00

Elektromechanická časť Montážny návod

KFV60-24-1 Napájací zdroj na montážnu lištu

1 Úvod
Skôr než začnete s montážnymi prácami, dôkladne si 
prečítajte tento návod. Dodržujte upozornenia uvedené 
v kapitola 2 „Bezpečnosť“, aby ste zabránili zraneniam 
osôb alebo poruchám.
Tento návod je súčasťou dodávky napájacieho zdroja 
KFV60-24-1 a odborný personál k nemu musí mať vždy 
zabezpečený prístup.

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

1.2 Servis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Pri prípadnej reklamácii alebo servise sa obráťte na 
Vášho zmluvného partnera.

1.3 Platnosť
Tento návod platí až do odvolania. Aktualizované verzie 
je možné kedykoľvek stiahnuť v časti pre sťahovanie do-
kumentov na našej internetovej stránke www.siegenia.
com/de.

1.4 Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto 
dokumentácia

Táto dokumentácia je určená výlučne špecializovaným 
firmám. Všetky práce popísané v tomto návode smie vy-
konávať iba skúsený odborný personál, ktorý je vyučený 
a zaučený ohľadom montáže, uvedenia do prevádzky a 
údržby napájacích zdrojov s montážnou lištou v spojení 
s elektromechanickými komponentmi. 
Všetky práce na striedavej sieti 230 V smú vykonávať 
výlučne elektrikári.

1.5 Správne použitie
• Napájací zdroj na montážnu lištu KFV60-24-1 je špe-

ciálny napájací zdroj, ktorý sa smie používať výlučne 
v spojení s produktmi KFV a príslušenstvom.

• Montáž a elektroinštaláciu je nutné vykonať v súla-
de s týmto návodom na montáž.

• Napájací zdroj na montážnu lištu KFV60-24-1 použí-
vajte iba v technicky bezchybnom stave.

• Napájací zdroj na montážnou lištu KFV60-24-
1 používajte iba v kombinácii s príslušnou DIN 
montážnou lištou (TR35 alebo rovnocennou).

1.6 Nesprávne použitie
• Napájací zdroj na montážnou lištu KFV60-24-1 sa 

nesmie používať
– vo vlhkých priestoroch, priestoroch s agresívnou 

atmosférou alebo v priestoroch, v ktorých môžu 
do napájacieho zdroja preniknúť cudzie častice 
(napr. triesky) a kvapaliny.

– v prostrediach, v ktorých sa vyskytujú silné elek-
tromagnetické polia, korozívne plyny a elektricky 
vodivé materiály.

– v prostrediach, v ktorých nie je zabezpečené 
dostatočné chladenie, príp. ventilácia napájacie-
ho zdroja. 

– v prostrediach, v ktorých je vystavený priamemu 
slnečnému žiareniu.

– v prostrediach, v ktorých je vystavený vibráciám 
alebo otrasom.

• Na napájacom zdroji na montážny profil KFV60-24-1 
ani na elektromechanických komponentoch, ktoré 
sú k nemu pripojené, sa nesmú vykonávať žiadne 
zásahy a/ani zmeny.

• Napájací zdroj na montážnu profil KFV60-24-1 sa 
nesmie používať v prípade nadmerného prúdu, skra-
tu ani mimo uvedeného rozsahu napájania, pretože 
inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

1.7 Pokyny pre ošetrovanie a údržbu
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani čistiace 
prostriedky s obsahom rozpúšťadiel. V dôsledku ich 
použitia môže dôjsť k poškodeniu povrchov komponen-
tov.

1.8 Montážne podmienky 
a predpoklady pre montáž

Pred montážou príp. pri montáži bezpodmienečne do-
držujte regionálne platné stavebné predpisy.

1.9 Údaje o rozmeroch
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

http://www.siegenia.com/de
http://www.siegenia.com/de
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1.10 Použité symboly
V tomto dokumente sú použité nasledovné piktogramy:

Všeobecný výstražný symbol

Užitočná informácia alebo rada

Ďalšie informácie si prečítajte na príslušnom 
mieste v tomto návode

 
Ostatné zobrazenia
Písmená uvedené v tomto návode majú nasledovný výz-
nam:
• Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname.
– Texty nasledujúce za touto značkou sú položky v 

zozname o úroveň nižšie.
 f Texty nasledujúce za touto značkou sú návody na 
kroky, ktoré je nutné vykonať v stanovenom poradí.

„ “ Texty uvedené v úvodzovkách sú krížové odkazy 
odkazujúce na iné kapitoly alebo odseky.

1.11 Zároveň platná dokumentácia
Pri montáži napájacieho zdroja na montážnu lištu KFV60-
24-1 bezpodmienečne dodržujte návody na montáž a 
obsluhu dodané s ďalšími (voliteľnými) komponentmi.

1.12 Odborná likvidácia odpadu
Elektrické zariadenia nepatria do domového odpadu. 
Prístroj, príslušenstvo a obal odvezte na ekologickú 
recykláciu.

2 Bezpečnosť
Skôr než začnete s montážnymi prácami si dôkladne 
prečítajte nasledovné výstražné upozornenia. Slúžia pre 
Vašu bezpečnosť a majú zabrániť ohrozeniam, poraneni-
am a materiálnym škodám. Dodržujte všetky výstražné 
upozornenia.
• Pri všetkých prácach na striedavej sieti 230 V do-

držujte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj 
príslušné predpisy danej krajiny.

• V prípade uloženia sieťového pripojovacieho kábla 
na strane zákazníka zrealizujte poistné odpojovacie 
zariadenie všetkých pólov.

• Nie je povolené vykonávať akékoľvek zmeny na 
napájacom zdroji na montážnu lištu KFV60-24-1. 

• V dôsledku nesprávneho zapojenia káblov môže 
dôjsť k zničeniu elektroniky.

• Práce na striedavej sieti 230 V smú vykonávať výlučne 
elektrikári. 
Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

• V prípade neodborne vykonaných zmien na napájacom 
zdroji na montážny profil KFV60-24-1 hrozí nebez-
pečenstvo, že bude na ostatných komponentoch prítom-
né striedavé napätie 230 V. 
Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým 
prúdom.

V prípade paralelného vedenia napájacích káblov s dáto-
vými káblami (ISDN, DSL, atď.) môže dôjsť k negatívnym 
vplyvom, napr. na rýchlosť prenosu dát. Odporúčame 
používať tienené KFV káble.

3 Záruka
O podmienkach ručenia a záruky sa dočítate v našich 
Všeobecných obchodných podmienkach.
www.siegenia.com/de

http://www.siegenia.com/de
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4 Technické údaje
Označenie Údaje

Vstupné napätie 85-264 VAC

Vstupná frekvencia 50-60 Hz

Regulovateľný rozsah výstupného 
napätia

24-28 VDC (60 W)

Indikácia pomocou LED Svieti zelená LED = výstupné napätie OK

Rozsah prevádzkovej teploty -20 až +71 °C 

Relatívna vlhkosť vzduchu počas pre-
vádzky/v sklade (bez kondenzácie) 5-95 %RH

Certifikované bezpečnostné štandardy Uvedené v zozname UL508, UL60950-1, UL1310 trieda 2 (LPS), NEC trieda 2,  
CSA22.2 č. 60950-1, EN60950-1, označenie CE

Špecifikácia vedenia 
medzi napájacím zdrojom a spotre-
bičom

Dĺžka v prípade 0,14 mm² ≤ 24 m (LIYCY)
Dĺžka v prípade 0,5 mm² ≤ 50 m (LIYCY)

Rozmery (Š x V x H) 54 x 91 x 55,6 mm

5 Prípojky

1 2
3

6 7

4
5

Položka Označenie

1 +V: výstup

2 - V: výstup/tienenie

3 PE: ochranný vodič

4 V.ADJ: potenciometer na nastavenie 
výstupného napätia. 

Výstupné napätie sa zvyšuje otočením v 
smere pohybu hodinových ručičiek.

5 DC OK: svieti zelená LED = výstupné 
napätie OK

6 L: fáza

7 N: neutrálny
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Spotrebič PE

85~264 VAC
~

• Pripojenie je nutné zrealizovať, keď je zariadenie 
bez napätia/bez záťaže! V prípade nedodržania hrozí 
nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo 
vzniku vecných škôd!

• Používajte oddelené vedenia pre výstupy a vstupy.
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6 Paralelná prevádzka napájacieho 
zdroja
Nie je povolená paralelná prevádzka. 
Nie je možné zvýšiť výstupný prúd.

+

-
+

-
+

-

Napájací zdroj na montážnu lištu

výstup 
napätia

výstup 
napätia

pripojené 
zariadenie 
alebo 
spotrebič

7 Povolená montážna poloha
Na zabezpečenie bezchybného vetrania je povolené 
namontovať napájací zdroj na montážnu lištu KFV60-
24-1 iba v zvislej polohe na stenu (viď obr. [A]). Nie je 
povolená montáž vo vodorovnej rovine, ktorá je zobra-
zená na obr. [B]:

A

B

• Zabezpečte, aby neboli upchaté ventilačné otvory 
nachádzajúce sa v hornej a dolnej časti napájacieho 
zdroja.

• Kvôli zabezpečeniu chladenia musí byť na mieste 
montáže k dispozícii dostatok voľného miesta okolo 
napájacieho zdroja.

• V prípade určitých použití napájacieho zdroja, s ohľa-
dom na okolie, sa prosím skontaktujte so servisným 
partnerom/predajcom. 
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8 Montáž napájacieho zdroja
Pri montáži napájaciehozdroja použite montážnu DIN lištu typu TS35 alebo porov-
nateľnú. 

Pred montážou odpojte výstupné a vstupné káble napájacieho zdroja. 

 f Mierne nakloňte napájací zdroj 
dozadu a nasaďte ho zhora na 
montážnu lištu.

 f Zatlačte napájací zdroj nadol až 
na doraz.

CLICK!

 f Aby ste zaistili napájací zdroj, 
zatlačte na dolnú časť jeho pred-
nej strany, kým nezapadne do 
montážnej lišty.

 f Na kontrolu zaistenia mierne 
pokývte napájacím zdrojom.
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9 Kabeláž
Pred realizáciou kabeláže bezpodmienečne skontrolujte, či v pripojovacom kábli 
nie je prítomné napätie.

1

2

3

 f Na prepojenie káblami otvorte 
skrutkovacie svorky (+V,-V,L,N) 
pomocou krížového skrutkovača 
[1].

 f Zastrčte káble do káblových 
úchytiek [2] a znova uzavrite 
skrutkovacie svorky krížovým 
skrutkovačom [3] tak, aby boli 
káble pevne upevnené.

 f Skontrolujte pevné uloženie 
káblov.

10 Demontáž napájacieho zdroja
Pred začiatkom demontáže vypnite hlavné elektrické napájanie, uistite sa, že nie je 
prítomné napätie, a odpojte napájací zdroj od elektrickej siete. 

 f Na účel demontáže napájacieho 
zdroja zastrčte rovný skrutkovač 
do drážky uvoľňovacieho posú-
vača a zaveďte ho ním nadol.

 f Opatrne nadvihnite dolnú pred-
nú hranu napájacieho zdroja a 
vyberte ho.
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11 Schéma pripojenia GENIUS 2.1 A

Položka Označenie

1 GENIUS 2.1 A

2 KFV60-24-1 Napájací zdroj na 
montážnu lištu

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

4 Prívodný kábel (tienený)

5 Konektor GENIUS 2.1 A

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Pri všetkých prácach na striedavej sieti 230 V dodržujte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj príslušné predpisy danej krajiny.

Ďalšie informácie o zapojení kabeláže GENIUS 2.1 A sa dočítate v príslušnom Montážny návod.

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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12 Schéma pripojenia GENIUS 2.1 B

Položka Označenie

1 GENIUS 2.1 B

2 KFV60-24-1 Napájací zdroj na 
montážnu lištu

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

4 Prívodný kábel (tienený)

5 Konektor GENIUS 2.1 B

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Pri všetkých prácach na striedavej sieti 230 V dodržujte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj príslušné predpisy danej krajiny.

Ďalšie informácie o zapojení kabeláže GENIUS 2.1 B sa dočítate v príslušnom Montážny návod.

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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13 Schéma pripojenia A-otvárača

Položka Označenie

1 A otvárač 

2 KFV60-24-1 Napájací zdroj na 
montážnu lištu

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

4 Prívodný kábel (tienený)

5 Konektor A-otvárača

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Pri všetkých prácach na striedavej sieti 230 V dodržujte aktuálne predpisy VDE (napr. VDE 0100) aj príslušné predpisy danej krajiny.

Ďalšie informácie o zapojení kabeláže A-otvárača sa dočítate v príslušnom Montážny návod.

https://www.siegenia.com/qr/service/doors/a-oeffner
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14 Funkčná porucha
V prípade funkčnej poruchy je nutné vykonať nasledovné kontroly:

Funkčnú skúšku smie vykonať iba elektrikár.

• LED „DC OK“ svieti nazeleno.
• Sú pripojené káble menovitého vstupného napätia (L,N).
• Je pripojený ochranný vodič (PE).
• Je pripojené tienenie/kostra prívodného kábla do spotrebiča.
• Spotrebič (napr. GENIUS) más správne pripojené póly na výstupe.
• Je zvolený správny priemer kábla.
• Na vstupe spotrebiča je prítomné správne menovité výstupné napätie (24 V).
• Došlo k prekročeniu maximálneho výstupného prúdu v dôsledku príliš veľkého množstva spotrebičov.

Ak zistíte funkčné poruchy alebo poškodenia, skontaktujte sa s Vaším servisným/zmluvným partnerom.
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15 Vyhlásenie ES o zhode
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