
Napęd łańcuchowy / Chain Drive 
 
ELTRAL KS 30/40 

ELTRAL KS 30/40 Synchro 
 
 

Instrukcja montażu i obsługi 
 
 

 

 

                                               
                                                    12.12.2008 

Spis Treści  
1  Polski        3 

1.1  Informacje ogólne     3 
1.2  Przygotowanie do montażu    7 
1.3  Obliczanie siły otwarcia lub zamknięcia   7 
1.4  Montaż (mechaniczny)     8 
1.5  Instalacja (elektroniczna)    9 
1.6  Uruchomienie/ Używanie    11 
1.7  Komponenty i akcesoria    12 
1.8  Konserwacja i pielęgnacja    13 
1.9  Pomoc przy zakłóceniach    13 
1.10  Demontaż i usuwanie     14 
1.11 Gwarancja i obsługa klienta    14 
1.12  Schemat podłączenia     15 

2  English        17 
2.1 General information......................................................... 17 
2.2 Preparing to install........................................................... 21 
2.3  Calculation of force to open and close ........................... 21 
2.4 Installation (mechanical) ................................................. 22 
2.5 Installation (electrical) ..................................................... 23 
2.6 Operation / Control .......................................................... 24 
2.7 Components and accessories ........................................ 26 
2.8 Maintenance and care..................................................... 26 
2.9 Help in case of malfunctions ........................................... 27 
2.10 Dismantling and disposal ................................................ 27 
2.11 Warranty and customer service...................................... 28 
2.12 Connection diagram ........................................................ 28 

3 Diagram użycia  / Applikation chart....................................30 
4 Przykłady użycia / examples of use......................................31 
5 Deklaracja producenta / Manufacturer's declaration.........32 
 
 
 
 
 

 

 



1 Polski 
1.1 Informacje ogólne  
Używane symbole 

 
Wskazówki podstawowe  
Instrukcja montażu i obsługi jest ważną częścią dostawy elementów i jest skierowana do osób , 
które będą montować, używać i konserwować napęd łańcuchowy. Instrukcja zawiera informacje o 
produkcie i jego bezpiecznym użytkowaniu.   

 Proszę przeczytać instrukcję uważnie i przestrzegać szczególnie tych wskazówek, które 
dotyczą bezpieczeństwa.  

 Proszę zachować instrukcję. 
 Zapewnienie  niezawodnego funkcjonowania oraz  uniknięcie szkód i zagrożeń jest możliwe 

tylko przy starannym montażu i ustawieniu zgodnie z instrukcją montażu.  
 W przypadku niestarannie przeprowadzonego montażu lub instalacji firma  Gretsch-Unitas  

GmbH nie ponosi odpowiedzialności  gwarancyjnej.  
 Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy nie jest ono uszkodzone. Plastikowe 

opakowania jak i małe części takie jak np. klamry nie mogą się dostać w ręce dzieci . Są one 
potencjalnie niebezpieczne. 

 
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 

 Prosimy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa  
Dodatkowe wskazówki w dalszych rozdziałach są oznaczone odpowiednimi symbolami.  

 Tylko osoby kompetentne i przeszkolone powinny przeprowadzać montaż.   
 Prosimy o przestrzeganie wszystkich obowiązujących reguł i postanowień dla miejsc jak np.: 

- przepisy BHP 
- regulacje przeciw wypadkowe  
- regulacje VDE i normy DIN 
- „Dyrektywy dla okien, drzwi i bram obsługiwanych siłownikiem“, BGR 232 Zrzeszenia 
zawodowego (w razie konieczności prosimy o kontakt z firmą Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge ) 
- „Instrukcja: KB.01: Okna obsługiwane siłownikiem“ Zrzeszenia producentów okien i fasad 
(VFF) (w razie konieczności prosimy o kontakt z firmą Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge ) 

 Dozwolone jest użytkowanie urządzenia tylko  w technicznie nie naruszonym stanie, zgodnie 
z przepisami, świadomie bezpieczeństwa i zagrożenia, zgodnie z instrukcją montażu i 
użytkowania.  

 Właściwie podłączyć urządzenia bezpieczeństwa jak np.: chwytacze albo rozwórki 
bezpieczeństwa i upewnić się, że są one sprawne. Upewnić się, że szerokość otwarcia 
chwytaczy jest wystarczająca dla skoku napędu łańcuchowego.  

 Należy korzystać tylko z oryginalnych części zastępczych, oryginalnych akcesoriów i 
oryginalnych materiałów mocujących firmy Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge. 

 Wymagane materiały mocujące muszą być zgodne z budową, w razie konieczności należy je 
uzupełnić.  

 Zawsze sprawdzaj, czy instalacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W szczególności 
należy zwrócić uwagę na szerokość otwarcia okna, dopuszczalne wymiary montażowe, 
prędkość otwarcia, siłę docisku, przekrój kabli instalacyjnych w zależności od długości 
prowadzenia i poboru prądu.  

 Napęd można instalować wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Należy chronić napęd przed 
wilgocią i zabrudzeniem.  
 

Właściwe użytkowanie 
Napęd łańcuchowy ELTRAL KS 30/40 można stosować wyłącznie do otwierania i zamykania 
okien uchylnych, klapowych, rozwieranych, dachowych, obrotowych i przechylnych. Inne albo 
wykraczające poza to zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.  
W przypadku szkód powstałych w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem firma Gretsch-
Unitas GmbH Baubeschläge nie bierze odpowiedzialności. 
Tym samym gwarancja traci na ważności. 
 
Opis  ELTRAL KS 30/40 
Napęd łańcuchowy  ELTRAL KS 30/40  jest zalecany do użycia w pokojach suchych o 
temperaturze dopuszczalnej max. +65°C. Montaż może nastąpić zarówno w pozycji horyzontalnej 
jak  i wertykalnej. 
Zestaw  ELTRAL KS 30/40  składa się z : 
• Napęd łańcuchowy z kablem długości 2m lub 2,5 m w wersji Synchro   
• standardowe łożysko obrotowe z dystansem  
• łożysko obrotowe do skrzydeł odchylnych z montażem napędu przy ramie    
• podnośnik skrzydła uchylnego do montażu na ramie  
• podnośnik skrzydła uchylnego do montażu na skrzydle 
• woreczek ze sztywnym łańcuchem i sztyftem łączącym   
• złącze łączące (tylko w wersji Synchro) 
• samoklejący szablon do wwiertów  
• instrukcja obsługi i montażu 
 

←  Tulejka dystansowa służy tylko do poprawnego usytuowania. Po zakończeniu  
Wskazówka montażu można ją usunąć.  
 
Możliwe są poniższe warianty montażu: 
•  na ramie, 
•  na skrzydle, 
 

←  Osłonka 
Wskazówka Osłonka jest nastawiona na silnik. Po wbudowaniu nie można jej już 

rozpoznać.  
 

Symbol Słowo  Znaczenie 

 Niebezpieczeństwo! Ostrzeżenie przed zagrożeniem dla zdrowie lub życia 

 
Uwaga! Ostrzeżeniem przed uszkodzeniem rzeczy 

← Wskazówka! Wyjątkowe funkcje lub typy użycia 
   Sposób działania  

 



Dane techniczne 1 silnika 
Model   110 V / 230V 24V
Siła tnąca / Siła rozciągająca   * / max. 300N 
Skok  (regulowany)   100, 200, 300, 400 mm 
Napięcie znamionowe    110V / 230V~ 50Hz 24V DC 
Pobór prądu przy obciążeniu 
znamionowym   

0,12A 0,9A 

Pobór mocy przy obciążeniu 
znamionowym    

~28W ~22W 

Prędkość tnąca (Pełne obciążenie  / 2/3-
obciążenia)   

9 / 12 mm/s 6 / 10 mm/s 

Podwójna izolacja elektroniczna     tak niskie napięcie 
Sposób funkcjonowania czas włączenia    30% (10min) 
Dopuszczalna temperatura otoczenia   -5 bis +65°C 
Rodzaj ochrony  IP 30 
Podłączenie równolegle innych napędów     Tak 
Wyłączenie końcowe przy otwarciu     Elektroniczne 
Wyłączenie końcowe przy zamknięciu     Elektroniczne z poborem mocy 
Ochrona przed przeciążeniem przy 
otwieraniu i zamykaniu    

Elektroniczne z poborem mocy 

Kabel    ok. 2m - Synchro ok. 2,5m 
                  Rdzenie : 

Kabel podłączeniowy  
Kabel synchronizujący 

 
3 x 0,75 mm2 
2 x 0,5 mm2 

 
2 x 0,75 mm2 
2 x 0,5 mm2 

Wymiary  (H x T x B)   37 x 59 x 386,5 mm 
Waga  Ok. 1,0 kg 
Dane w tabeli nie są wiążące i mogą bez ostrzeżenia zostać zmienione 
 
* Siła-Droga-Wykres 

 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 

Skrzydło uchylne montaż do skrzydła / Skrzydło składane montaż do ramy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrzydło uchylne montaż do ramy  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosimy wywnioskować odpowiednie wysokości skrzydeł dla różnego rodzaju montażu z 
poniższej tabeli bądź diagramów rozdziału 3 
 
Minimalna wysokość skrzydła 
Rodzaj montażu Skok 

100 mm
Skok 
200 mm

Skok 
300 mm

Skok 
400 mm 

Skrzydło uchylne montaż na ramie            250 mm        600 mm     1100 mm      1500 mm 
Skrzydło uchylne montaż na skrzydle        200 mm        400 mm     650 mm        900 mm 
Skrzydło składane montaż na ramie           150 mm        250 mm     350 mm        450 mm 

 
←  Mniejsze wysokości skrzydeł  

Wskazówka Osłonka Prosimy się z nami skontaktować w przypadku gdy skrzydło ma mieć  
mniejszą wysokość.  



1.2 Przygotowanie do montażu  

 
Niebezpieczeńswo!  

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu jak i uszkodzenia mienia poprzez 
nieodpowiednie użycie 
 
Proszę się upewnić przy pomocy danych technicznych  na  osłonce   
silnika i w akapicie 1.1. czy został użyty odpowiedni silnik do sytuacji. 
  

Uwaga! 
 

 Prosimy sprawdzić zaraz po otrzymaniu przesyłki towar, czy nie został on w czasie transportu 
uszkodzony. Jeżeli są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia prosimy o nie montowanie silnika. 

 
←  Przy skrzydłach uchylnych odległość wewnętrznej strony blendy i skrzydła 

musi wynosić min. 1 mm aby zagwarantować bezpieczne zamknięcie. 
Wskazówka Przy oknach współpłaszczyznowych albo kiedy wewnętrzna strona skrzydła 

jest naprzeciw blendy musi być zapewniona podłożona po stronie zawiasów 
odpowiednia odległość między konsolą skrzydła uchylnego a profilem 
skrzydła. 

 
  
 
 
      
     
 
         
 
 
 

 
1.3  Obliczanie  siły otwarcia lub zamknięcia 
 
←  Dzięki poniższym wzorom można dokładnie obliczyć jaka siła jest wymagana 

aby otworzyć względnie zamknąć okno.  
Wskazówka Podstawa są okna gładko przesuwające się. Należy dodatkowo wziąć pod 

uwagę obciążenie śniegiem. 
 
 
←  Poniższe wzory uwzględniają tylko okna uchylne, składane i świetlikowe. 

Odpowiednią siłę silnika należy pozyskać z danych technicznych zawartych w 
Wskazówka akapicie 1.1 Jeżeli jednak wyliczone wartości przekraczają maksymalna siłę, 

proszę omówić to z  Gretsch-Unitas. 

 
  
 
 
 
 
 
F, Fg, Fk = Siła zamykania lub otwierania (N) 
P = Waga skrzydła  (kg) 
A = powierzchnia okna (m2) 
H = wysokość skrzydła (mm) 
C = szerokość rozwarcia (mm) 
Fw = obciążenie wiatrem 
 
Świetliki 
Wyliczenie siły silnika w zależności do ciężaru skrzydła P  

F = 5,4 x P 
 
Pionowo stojące skrzydła uchylne i składane 
Wyliczenie siły silnika w zależności do ciężaru skrzydła P 
                          Fg = 5,4 x P x  C / H  Obciążenie wiatrem w zależności 

od wysokości budynku 
 Wyliczenie siły silnika w zależności do siły wiatru Fw  

Fk = Fw x A / 2 
Wyliczenie siły silnika w zależności do ciężaru skrzydła i  
siły wiatru  

F= Fg+ Fk 
1.4 Montaż (mechaniczny) 

 
Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo 
Tylko osoby kompetentne i przeszkolone powinny przeprowadzać 
montaż.   

 
Niebezpieczeństwo!

 

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia 
Przy automatycznym otwieraniu i zamykaniu Okna powstaje siła nawet do 
300 N. Ta siła może zmiażdżyć palce jeżeli nie zostaną dotrzymane środki 
ostrożności , gdyż silnik ponownie spróbuje wykonać skok  

 Prosimy chronić dzieci , osoby niepełnosprawne i zwierzęta z dala od 
okien. 

 Jeżeli silnik jest włączony prosimy nie chwytać się miedzy ramę a 
skrzydło. 

 Prosimy zabezpieczyć wszystkie ważne przedmioty w okolicy 2,5 m 
od Okna przed możliwością zmiażdżenia Do tego celu prosimy 
postępować według VFF KB.01: Okna siłowe“. 

Wysokość Fw 
0-8m  500N/m 
8-20m  800N/m 
20-100m  1100N/m 
100<     m   1300N/m 



 
Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie zranienia się  
Motorycznie obsługiwane okna uchylne muszą być zawsze wyposażone z 
zaczep bezpieczeństwa, aby uniknąć zranienia przez opuszczające się 
okno. 
Również w czasie montażu wbudowane już okno może zranić poprzez 
nagłe otwarcie się. 

 Prosimy o używanie odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego  jak 
np. rozwórki zabezpieczającej   

 Rozwórka zabezpieczająca musi być dopasowana do szerokości 
otwarcia napędu. Aby uniknąć blokady rozwórki zabezpieczającej 
szerokość otwarcia rozwórki musi być większa jak skok napędu.  

 
Uwaga! 

 

Niebezpieczeństwo wadliwego montażu 
 Prosimy uwzględnić przy montażu części , czy nienagannie działa  
 Prosimy o dokładne kierowanie się rysunkami. 

 
 

 Prosimy zamontować silnik tak, żeby był łatwo dostępny. 
 Prosimy uważać na rysunki Są one dołączone do kompletu mocowań albo mogą zostać 

zamówione przez odpowiednie przedsiębiorstwo i zawierają odpowiednie wymiary w 
zależności od sposobu montażu i systemu profili.  

 Wszystkie wymiary na miejscu budowy muszą być sprawdzone na własną odpowiedzialność i 
dopasowane w razie potrzeby. 

 Prosimy sprawdzić przed przerobieniem profili następujące punkty: 
- minimalna szerokość skrzydła 
- minimalna wysokość skrzydła 
- maksymalna waga skrzydła 
- dostępne obciążenia wiatru i śniegu 
- wymogi miejsca na profil  w zależności od rodzaju montażu  

 Prosimy skontrolować wymagane odległości minimalne. 
 Prosimy przeprowadzić próbę funkcji. W tym celu prosimy użyć odpowiednich urządzeń  GU 

(zobacz rozdział  „1.7 Komponenty i akcesoria“). 
 
1.5 Instalacja (elektryczna) 
 

 
Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem  
Tylko kompetentny fachowiec może przeprowadzać montaż. 

 Prosimy o przestrzeganie przepisów VDE i przepisów miejscowych 
dot. elektronicznej instalacji.   

 Prosimy odłączyć wszelkie dopływy prądu przed rozpoczęciem 
montażu.   

 
 

 
Niebezpieczeństwo! 

 
Uwaga! 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika
Silnik wymaga łącza  24 V DC- albo  110/230 V AC (zobacz osłonkę). 
Inne napięcie zniszczy silnik.. 

 Prosimy odpowiednio podłączyć silnik 
 Prosimy nie kłaść kabla od silnika razem z siatką przesyłową 
 Napędy 24V DC- nigdy nie mogą być łączone  do 230V. Zagrożenie 
życia! 

 Prowadzenie linii niskiego napięcia położyć oddzielnie od linii 
wysokiego napięcia. 

 
Do podłączenia silnika wymagany jest dwurdzeniowy (24V) lub trójrdzeniowy (230V) kabel 
podłączeniowy (patrz „Dane techniczne“). 

 Prosimy zwrócić uwagę na plan podłączenia w rozdziale „1.12“. 
 Prosimy użyć odpowiedniego rodzaju kabla, o właściwej długości i przekroju, zgodnego z 

danymi planu podłączeniowego i „Danymi technicznymi“.  
 Prosimy upewnić się, że kabel przy rozruchu nie jest ścięty, złamany albo skręcony. 

Ewentualnie jest konieczne użycie przejścia kabla.  
 Prosimy zwrócić uwagę na wprowadzenie kabla, dopuszczalne napięcie napędu (patrz 

tabliczka znamionowa), minimalne i maksymalne dane mocy (patrz dane techniczne) i 
wskazówki dotyczące montażu i instalacji oraz prosimy o ich dokładne przestrzeganie. 

 
W zależności od modelu napęd musi być podłączony do prądu o napięciu 24 V DC (prąd stały) 
albo o napięciu 230 V ~ (prąd zmienny) 50Hz. Przy wykonaniu pod napięcie 24 V DC jest 
wymagane, dla  zmiany napięcia sieci (230 V ~, 50 Hz albo innego) w 24 V DC, wykorzystanie 
części sieci, której techniczne dane odpowiadają danym podanym na tabliczce znamionowej 
napędu. Część sieci musi odpowiadać II klasie bezpieczeństwa. 
 
Potwierdzenie średnicy kabla dla napięcia 24V DC 
 
Przy napięciu 24V DC średnica kabla jest zależna od długości prowadzenia. Poniższa tabela 
pokazuje średnice i długość kabla do podłączenia jednego napędu. 
 

Średnica kabla Długość kabla 
4,00 mm2 ~  270 m 
2,55 mm2 ~  170 m 
1,5 mm2 ~  100 m 
0,75 mm2 ~  50 m 
0,5 mm2 ~  35 m 

 
 
 



1.6  Uruchomienie / Używanie 
LED-Kontrolki 
Kontrolki LED wskazująca różne stany napędu. Umieszczone są  w zagłębieniu na stronie 
przeciwnej do wyjścia kabla. 
 

Status diody LED  Obsługa 
Stałe światło   Napęd włączony
Krótkie miganie Napęd osiągnął wyłącznik krańcowy w pozycji otwarcia
Równomierne miganie   Napęd zatrzymany przez elektroniczne przeciążenie.
Ciemne błyskanie  Napęd w nienormalnej pozycji. 

Oprogramowanie utracone.
 
Odłączenie w pozycji zamkniętej  
W pozycji zamkniętej wyłącza się napęd poprzez zintegrowany wyłącznik obciążenia. Nie trzeba  
dodatkowo instalować wyłączników. Po uzyskaniu [pozycji końcowej napęd prowadzi skok 
powrotny ok. 1 mm. Dzięki temu odciążone zostają zarówno konsole mocujące jak i uszczelki. 
 
Ustawienie skoku  
Skok jest fabrycznie ustawiony na 400 mm. Dzięki włącznikowi DIP można w każdym momencie 
przestawić skok. Włączniki DIP umiejscowione są w zagłębieniu po stronie przeciwnej od wejścia 
kabla. Należy używać wyłącznie wskaźników 1 lub 2 według poniższej tabeli. Żeby zmiany 
działały odpowiednio, należy wysunąć mały kawałek łańcucha a następnie  go powrotem wsunąć.  
 
Po przestawianiu należy przeprowadzić próbę. 
 Przełącznik DIP

Skok (mm 1 2 
100 wyłączony wyłączony 
200 włączony wyłączony 
300 wyłączony włączony 
400 włączony włączony 

 
Programowanie napędu synchronizacyjnego  (tylko w wersji Synchro) 
Aby zsynchronizować dwa napędy  ELTRAL KS30/40 SYNCHRO należy zdefiniować jeden z 
nich jako  „MASTER“ a drugi  „SLAVE“. 
Robi się to ustawiając włączniki 3 i 4 DIP według poniższej tabeli. Tabela wskazuje również  
ustawienie pojedynczego napędu synchro, w przypadku gdy napęd ma działać samodzielnie.  
Żeby zmiany działały odpowiednio, należy wysunąć mały kawałek łańcucha a następnie  go 
powrotem wsunąć. 
Po przestawianiu należy przeprowadzić próbę. 

Przykład ustawienia dla włączników DIP dla 2 zsynchronizowanych napędów: 
•  Napęd 1:   Przełącznik DIP 3 w pozycji włączony  Przełącznik DIP 4 w pozycji wyłączony 
•  Napęd 2:   Przełącznik DIP 3 w pozycji wyłączony Przełącznik DIP 4 w pozycji wyłączony 

 
Powtórzenie programowania: 
W przypadku nie zsynchronizowanej pracy należy napędy zaprogramować na nowo: 
•  Ustawienie napędów ponownie  na pozycji pracy pojedynczej 
•  Odczepić biały i czerwony drucik 
•  Łańcuchów na minimum 100 mm odsunąć 
•  Podłączyć ponownie biały i czerwony drucik  i ponownie zaprogramować pozycje MASTER i 
SLAVE 
 
1.7  Komponenty i dodatki 
Napęd łańcuchowy ELTRAL KS 30/40 

ELTRAL KS 30/40 - 230V      K-17433-00-0-*
ELTRAL KS 30/40 Synchro - 230V     K-17435-00-0-*
ELTRAL KS 30/40 - 24V       K-17434-00-0-*
ELTRAL KS 30/40 Synchro - 24V     K-17436-00-0-*

*= Kolor: 1 = szary (RAL7047); 6 = czarny(RAL9005); 7 = biały (RAL9016) 
 
Dodatki do napędu łańcuchowego  ELTRAL KS 30/40 
(Przykłady zastosowania zobacz rozdział  1.14) 

Wspornik skrzydła odchylnego mocowany horyzontalnie  GU-Nr. 9-44272-00-0-* 
Wspornik skrzydła odchylnego wąski     GU-Nr. K-17441-00-0-* 
Łożysko obrotowe  GU-Nr. K-17440-00-0-* 
Konsola montażu skrzydła   GU-Nr. K-17720-00-0-8 
Urządzenia testujące i sprawdzające GU-Nr. K-17736-00-0-0 

*= Kolor: 1 = szary (RAL7047); 6 = czarny(RAL9005); 7 = biały (RAL9016) 
 
Zabezpieczenie Euro-Solid 

Wysokość skrzydła GU-Nr.
270 - 350 mm 6-27995-01-0-1
351 - 500 mm 6-27995-03-0-1
501 - 800 mm 6-27995-04-0-1
801-1500 mm 6-27995-05-0-1

 
 

 Ewentualnie do montażu chwytacza mogą być niezbędne podkładki zależne od profilu zobacz 
katalog zamówień. 

 Zestawy mocujące, w zależności od rodzaju montażu, systemu profilu jak i materiału budowy 
profilu. 

 
 



1.8  Konserwacja i pielęgnacja 
Aby zagwarantować bezawaryjne działanie napędu, przynajmniej raz w ciągu roku należy 
wykonać następujące prace na każde 1000 cykli otwarcia: 

 sprawdzić czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone i, jeśli to konieczne, dokręcić 
 skontrolować optymalne osadzenie skrzydła okna w ramie okiennej. Odpowiednio 

wyregulować mocowanie. 
 sprawdź wszystkie części pod kątem uszkodzeń i ścierania. Wymień części, jeśli to konieczne.  
 w żadnym wypadku nie stosować środków alkalicznych lub kwasów do czyszczenia. Nie 

zanurzać 
 urządzenia w wodzie. 
 Nie naprawiać usterek napędu samodzielnie. Nie usuwać obudowy ani innych części. W 

sytuacji uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się do producenta. Należy stosować tylko 
oryginalne części zamienne od producenta. 

 
1.9  Pomoc przy zakłóceniach  
Naprawa zepsutego silnika nie jest możliwa na miejscu użytkowania.  
Naprawę może przeprowadzić tylko w miejscu wytworzenia. W przypadku oznak otwarcia silnika 
lub w nim manipulowania gwarancja przestaje działać.  

 Prosimy wymienić silnik i zepsuty oddać do naprawy.  
 Jeżeli silnik nie pracuje, prosimy sprawdzić czy wyłącznik siłowy jest aktywny. 

 
W przypadku wystąpienia usterek można pomóc sobie poniższą tabelą: 
Problem  Możliwa przyczyna  
Napęd nie działa • Napęd nie został podłączony 

do prądu  
 
• Kabel jest nie podłączony  
albo drut jest luźny 
• Napięcie w sieci jest za 
słabe (24V) 
• Wtyczka w napędzie jest 
uszkodzona i nie pobiera 
napięcia 

• Sprawdź stan wyłącznika 
ochrony przed błędnym 
prądem - albo wyłącznika 
bezpieczeństwa 
• Skontroluj wszystkie 
dopływy prądu do napędu 
• Wymień część sieci 
 
• Wymień napęd 

Świeci się kontrolka LED
Napęd nie funkcjonuje 

• Napęd został uszkodzony 
przez zbyt wysokie napięcie 
albo ma inny defekt

• Wymień napęd
 

Mimo poprawnych ustawień
napęd nie znajduje 
wyłącznika krańcowego  

• Programowanie nie było 
poprawne 
• Zakłócenie lub przerwanie 
elektronicznego kontaktu DIP 

• Ponownie zaprogramuj 
przełącznik DIP 
• Wymień napęd  
 

 
Jeżeli silnik nadal nie reaguje na polecenia, prosimy o zwrócenie się o kontrole napięcia 
elektrycznego do fachowców. 

1.10  Demontaż i usuwanie 
Demontaż 

 
Niebezpieczeństwo!

 
Uwaga!

Prosimy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! 
 

 
Przebieg pracy następuje w odwrotnej kolejności jak montaż. Nie potrzeba jednak nic ustawiać.- 
programować.  
 
Usuwanie odpadów 

← 
Wskazówka 

Części składowe silnika
• Aluminium 
• Żelazo 
• Plastik 
• Miedź 
• Cynk

 
 Usuwanie powyższych części powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
1.11  Gwarancja i obsługa klienta 
Głównie obowiązującymi są Ogólne warunki sprzedaży G-U.  
Gwarancja obejmuje prawne zarządzenia zgodnie z krajem w którym został napęd zakupiony. 
Gwarancja obejmuje błędy konstrukcji i wykonania, które uzewnętrznia się w trakcie 
prawidłowego użytkowania. 
W przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia mienia nie można się powołać na gwarancję 
jeżeli wystąpi  , jedna z tych przyczyn: 
• Nie odpowiednie użycie napędu. 
• Niefachowe zamontowanie, uruchomienie, obsługa, konserwacja i naprawa silnika. 
• W przypadku używania napędu w sposób nie spełniający przepisy bezpieczeństwa. 
• Przy nie uwzględnieniu wskazówek z instrukcji montażu i obsługi. 
• Spowodowanie zmian w silniku na własną rękę.  
• Przypadki użycia siły obcej i/lub przemocy. 
• Zużycie. 
Upoważniony do udzielenia gwarancji lub części zamiennych i akcesoriów, jest państwa opiekun 
klienta. 
 



1.12 Plan podłączenia 
Podłączenie  KS30/40 - 230V i - 24V 
Długość kabla to ok. 2 m. Jeżeli odległość między napędem a przyciskiem jest większa należy  
przedłużyć  kabel (zobacz rozdział 1.5 „Instalacja“). 
 
Podłączenie następuje wg poniższych schematów. 
 
230V             24V 

Należy wymienić druty jeżeli nie zgadzają się łącza kierunku ruchu z symbolami na przyciskach 
(przy 230V druty 2 i 3). 
 
Podłączenie dla  KS30/40 Synchro - 230V i - 24V 
Długość kabla napędu wynosi 2,5 m. Jeżeli odległość  między napędem a przyciskiem jest większa 
można pojedynczo przedłużyć.  
 
UWAGA: Nie wolno przedłużać białych i czerwonych kabli i należy je połączyć w punkcie 
oddalonym maksymalnie 2,5 m. W przypadku gdy odległość jest większa jak 5 m nie można 
zagwarantować przesyłu sygnału synchronizującego. Z powodu niskiego napięcia przejścia (5V)  
bardzo znaczące jest pewne podłączenie w nienagannym elektronicznym kontakcie.   
 
Ważne: Połączenie dwóch kabli (białego i czerwonego) musi nastąpić jeszcze przed pierwszym 
uruchomieniem napędu zsynchronizowanego z wpełni schowanym łańcuchem. W innym wypadku 
mogą wystąpić problemy komunikacji  i współdziałania między napędami.  
 
UWAGA: Do czerwonego i białego kabla nigdy nie podłączać napięcia (24V / 230V). 
 
 
 

Podłączenie należy wykonać zgodnie z poniższymi schematami.  
 
24V            230V 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


