Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

Pánt oldali
nézet

DIN balos ajtó

DIN jobbos ajtó

Felül nézet
balra nyílik
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jobbra nyílik

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor
Általános adatok
Kontaktusok nyitás irányban
záró kontaktus

szürke vezeték az
S sorkapocsra kötve

ajtó nyitás

áram továbbítás
„S” „O”
A motor csukás irányú végállás kapcsolása után
záró kontaktust (NO) továbbít. Ez azt jelenti,
hogy a zárt állapotról kontaktust lehet
továbbítani (lásd a 21. és 22. jelű rajzokat).

Kontaktusok záró irányban
szürke vezeték a O sorkapocsra kötve
motor kikapcsol
kontaktus zár

A diagramnak megfelelően a kimenő (NO)
kontaktus nyitó irányban kapcsol, ezért a
motor elektromos zárfogadót tud vezérelni.
Ebben az esetben a kék és a szürke vezetéket
össze kell kötni. Az elektromos zárfogadó a
fekete vezetéken keresztül lesz vezérelve.

Figyelembe kell venni a kontaktus
terhelhetőségét!
ETC Épületautomatika Kft.

motor zár
áram továbbítás
„O” „S”

max. löket

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás

0 löket
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löket/idő

Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor
Általános adatok
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Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor
Ajtónyitó motor szerelése
EA-KL²-T Klapparm® karos ajtónyitó motor

5.1 Ajtónyitó motor előkészítése
DIN jobbos ajtóra szerelhető
véglezáró

(gyári kiszállítás)

görgő alaplap (ajtó szárnyra)
rögzítő léc
(csúsztatható)

K-KL²-T-MW szerelő konzol
határoló csap

motor kar

motor vezeték

A nyitás iránynak és a szerelhetőségnek
megfelelően a karos motort át kell szerelni, majd
átprogramozni

szerelési mód - kávába

K-KL²-T-MP szerelő lap
Az ajtónyitó motort a gyári kialakítástól eltérően
a következő képen lehet átalakítani:

szerelési mód – ajtó tokra, vagy szárnyra

 a kar jobb oldalon, a rögzítő sín bal oldalon
 a kar bal oldalon, a rögzítő sín jobb oldalon
 a kar bal oldalon, a rögzítő sín bal oldalon

A szerelést, beüzemelést, átadást csak az
előírásoknak
megfelelő
szakvizsgával
rendelkező személyek végezhetik.

ETC Épületautomatika Kft.

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

5.1.1 Az ajtónyitó motor átprogramozása a

5.1.2 Az ajtónyitó motor átprogramozása a

gyári ‘jobbos” változatról ‘balosra”

‘balos” változatról ‘jobbosra”

 Az ajtónyitó motort a rajz szerint bekötni
• az S sorkapocsra a kék vezetéket
rákötni (+24V DC)
• az O sorkapocsra a barna vezetéket
rákötni (mínusz)
 A feszültséget rákapcsolni, hogy a kar nyitás
irányba elmozduljon
 Az S és O sorkapcsokon az áramellátást
megszakítani

 Azonos módon mint a gyári „jobbos” motor
átprogramozása „balos” motorra, azonban:
• az S sorkapocsra a barna vezetéket
rákötni (+24V DC)
• az O sorkapocsra a kék vezetéket
rákötni (mínusz)

kar átfordítása
jobbosról balosra

A programozáshoz szükséges nyitás-zárás
folyamat többször is elvégezhető, a fenti
leírásnak megfelelően

5.2 A rögzítő sín átszerelése jobb oldalról bal
oldalra

A véglezáró tömítésre vigyázni!
nyitás irány,
jobbos motor

 A sárga és a piros vezetéket összekötni
 A motorra a feszültséget ráadni
• az S sorkapocsra a kék vezeték ( + )
• az O sorkapocsra a barna vezeték (  )
 A motor a „balos” zárás irányba kell
elmozduljon, ellenkező esetben a vezetéket
meg kell cserélni
 A motort a végállásig ki kell engedni
 Az S és O sorkapcsokon az áramellátást
megszakítani, majd a sárga és a piros vezetéket
szétkötni
 Az új nyitás-zárás irány beprogramozva

 A véglezárót leszerelni
 A rögzítő sínt kihúzni és a másik oldalra
becsúsztatni
 A véglezárót visszacsavarozni, a tömítésre
csak könnyen rászorítani
véglezáró

átprogramozott
nyitásirány

rögzítő léc,
baloldalon
kar,
baloldalon

határoló csap, alól
motor vezeték
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Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor
5.2.1 A nyitásszög finom állítása

pánt ellenoldali nézet
szerelő lap

A nyitásszög a motor a rögzítő sínen
történő elcsúsztatásával lehetséges.
rögzítő csavarok

ajtónyitó motor
szerelő lap / konzol

védő fólia

ajtónyitó motor

 A rögzítő csavarokat meglazítani
 A karos motort a kívánt helyzetbe eltolni
 A rögzítő csavarokat kb. 4Nm nyomatékkal
meghúzni

5.4 Szerelés a tokra – DIN jobbos ajtó

5.3 Szerelés a tokra – DIN balos ajtó

• kar jobboldalon
• rögzítő léc jobboldalon
 Azonos szerelés mint az 5.3 pontban

 Az ajtónyitó motort előkészíteni

 Az ajtónyitó motor gyári szereléssel

• kar baloldalon
• rögzítő léc baloldalon
 Rögzítse a motort a szerelő lapra
 Határozza meg a szerelés helyét (a kívánt
nyitásszögtől függ)
 Rögzítse a szerelőlapot a motorral a tokra
pánt oldali nézet

görgős kar és védőfólia

ETC Épületautomatika Kft.

ajtónyitó motor

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

5.5 Szerelés szárnyra – DIN balos ajtó

5.6 Szerelés szárnyra – DIN jobbos ajtó

 Az ajtónyitó motort előkészíteni

 Az ajtónyitó motor gyári szereléssel

• kar baloldalon
• rögzítő léc baloldalon
 Rögzítse a motort a szerelő lapra
 Határozza meg a szerelés helyét (a kívánt
nyitásszögtől függ)
 Rögzítse a szerelőlapot a motorral a szárnyra

• kar jobboldalon
• rögzítő léc jobboldalon
 Azonos szerelés mint az 5.5 pontban

görgős kar és
védőfólia

5.7.1 Szerelés káva alá – DIN balos ajtó,
alapszerelés
 Az ajtónyitó motort előkészíteni
• kar baloldalon
• rögzítő léc baloldalon
 Határozza meg a szerelés helyét (a kívánt
nyitásszögtől függ)
 Szerelje a szerelő konzolt a káva alá, a tokra
 Rögzítse a motort a szerelő konzolhoz

ajtónyitó motor

ajtónyitó motor
védőfólia

ajtónyitó motor

szerelő konzol

görgős kar, alól
védőfólia

ajtónyitó
motor

ETC Épületautomatika Kft.

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

5.7.2 Szerelés a káva alá – DIN balos
ajtó, fordított szerelőkonzollal, kar alul

5.7.2 Szerelés a káva alá – DIN balos
ajtó, fordított szerelőkonzollal, kar felül

 Az ajtónyitó motort előkészíteni

 Az ajtónyitó motort előkészíteni

• kar baloldalon
• rögzítő léc jobboldalon
 Határozza meg a szerelés helyét (a kívánt
nyitásszögtől függ)
 Szerelje a szerelő konzolt a káva alá, a tokra
 Rögzítse a motort a szerelő konzolhoz

• kar jobboldalon
• rögzítő léc baloldalon
 Határozza meg a szerelés helyét (a kívánt
nyitásszögtől függ)
 Szerelje a szerelő konzolt a káva alá, a tokra
 Rögzítse a motort a szerelő konzolhoz

ajtónyitó
motor

szerelő
konzol

védő
fólia

ajtónyitó motor

kar, felül
szerelve

védő
fólia

szerelő konzol,
fordított szerelés

ajtónyitó
motor
kar, alul
szerelve

ETC Épületautomatika Kft.

szerelő konzol,
fordított szerelés

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

5.8.1 Szerelés a káva alá – DIN jobbos
ajtó, alapszerelés, kar alul
 Az ajtónyitó motor gyári szereléssel
• kar jobboldalon
• rögzítő léc jobboldalon
 Azonos szerelés mint az 5.7.1 pontban

5.8.2 Szerelés a káva alá – DIN jobbos
ajtó, fordított szerelőkonzollal, kar alul
 Az ajtónyitó motort előkészíteni
• kar jobboldalon
• rögzítő léc baloldalon
 Azonos szerelés mint az 5.7.2 pontban

5.9 Elektromos bekötés
A bekötés előtt ellenőrizze a készüléket
és a szerelését!

A bekötés előtt hordozható tápegységről
célszerű a motort kipróbálni, a hibákat
így könnyebb kijavítani.

Az ajtónyitó motort nem szabad földelni.
A motor csak 24V DC árammal működik.
A bekötést a bekötési rajz szerint kell
elvégezni.

5.8.3 Szerelés a káva alá – DIN jobbos
ajtó, fordított szerelőkonzollal, kar felül
 Az ajtónyitó motort előkészíteni
• kar baloldalon
• rögzítő léc jobboldalon
 Azonos szerelés mint az 5.7.3 pontban

24V DC
S (+)
O(-)

programozás

ETC Épületautomatika Kft.

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás

potenciálmentes
kontaktus
( max. 30V, 2A)
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

5.9.1 Perifériák csatlakoztathatósága, kontaktusok
 Ajánlott perifériák, például: elektromechanikus zárak, elektromos zárfogadó, motoros
pánikzárak

Elektromos zárfogadó vezérlése esetén egyenirányító diódát kell a lenti rajz szerint a
zárfogadóra bekötni, például 1N4004 típust.

Bekötési rajz elektromos zárfogadóval
katód

elektromos zárfogadó

anód

Bekötési rajz motoros pánikzárral

motoros pánikzár

A motorhoz megfelelő áramforrást kell
alkalmazni, ami a szükséges feszültséget
és áramerősséget biztosítja. A vezetékezés
keresztmetszete is fontos a feszültségesés
szempontjából.
ETC Épületautomatika Kft.

A szerelés után le kell ellenőrizni a
rendszer és a vészkapcsolók működését.

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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Szerelési útmutató
Klapparm² - ajtónyitó motor

7.2 Készülék szavatossági feltételek
Ajánlott a vezetékezést leellenőrizni az első
üzembe helyezés előtt, különösen a vezeték
keresztmetszeteket.

 Az üzembe helyezés előtt az ajtónyitó motor
szerelését, vezetékezését, bekötését át kell
ellenőrizni
 Csak a hibátlan működés után szabad a
motort a végleges vezérlésre rákötni.
7. Karbantartás
A motorok üzemképességét az üzemben
tartónak rendszeresen ellenőrizni kell.
Hibajelzés, vagy motorsérülés esetén a
karbantartó céget rögtön értesíteni kell. A
hibás készüléket cserélni szükséges, a
szétszerelésére csak a gyártó jogosult.

Az RWA rendszert életvédelmi funkciót lát
el, ezért a hatályban levő előírásoknak
megfelelően a karbantartást végző szakcég
fél évente le kell ellenőrizze, a szükséges
karbantartást elvégezze és a bejárást
dokumentálja.

7.1 Javítás és készülékcsere
Karbantartási munkálatok alatt a készüléket
a hálózatról le kell kapcsolni. A készüléket
csak a gyártó javíthatja. Hiba esetén a
készüléket ki kell cserélni.

ETC Épületautomatika Kft.

A készüléket a termékleírásnak megfelelően
kell használni, üzemeltetni. A termékleírás
tartalmazza a készülék alkalmazhatóságát és
minden olyan műszaki adatot ami a beépítési
körülményeket meghatározza. A készülék
szavatossági feltételeit a Simon RWA általános
szállítási feltételei tartalmazzák. A szállítási
feltételek az elektromos iparban érvényes
készülékek előírásainak megfelelnek, ami a
www.simon-rwa.com
honlapunkon
is
megtalálható.

8. Függelék – gyártói nyilatkozat

A készülék az érvényben levő uniós
előírásoknak megfelel. A megfelelőségi okirat a
cég telephelyén megtekinthető, igény esetén
továbbítani tudjuk. A Simon RWA termékek a
magyarországi forgalmazáshoz szükséges ÉMI
minősítéssel is rendelkeznek. .

9. A gyártó elérhetőségei
Németország: Simon RWA Systeme GmbH.
Medien Str. 8. D94036 Passau
Tel. 0049 (0)851 98870-0
e-mail: info@simon-rwa.de
internet: www.simon-rwa.de

Hő- és Füstelvezetés: - telepítés
- karbantartás
- javítás
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