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Arkusz1

Strona 1

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

1

PL CZ

INSTRUKCJA ORYGINALNA

Klapa dymowa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 2

ZASTOSOWANIE 2 2

WYMIARY SIŁOWNIKA 3 3

PARAMETRY TECHNICZNE 3 3

MONTAŻ 4 4

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 4 4

4 4

4 4

5 5

CZĘŚCI ZAMIENNE, DODATKI I STEROWANIE 5 5

DŁUGOŚĆ OKRESU UŻYTKOWANIA 5 5

PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA 5 5

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ 6 6

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 7 7

GWARANCJA 8 8

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

NC 40E

ORIGINÁLNÍ NÁVOD

Kouřová klapka

FSR FSR
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUŽITÍ

ROZMĚRY POHONU

TECHNICKÉ PARAMETRY

MONTÁŽ

ELEKTRICKÁ INSTALACE

KONTROLA I KONSERWACJA SIŁOWNIKÓW 
ELEKTRYCZNYCH

KONTROLA A ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH 
POHONŮ

PROCEDURA KONTROLI KLAPY FSR POSTUP PŘI KONTROLE KLAPKY FSR

PROCEDURA KONSERWACJI KLAPY FSR POSTUP PŘI ÚDRŽBĚ KLAPKY FSR

NÁHRADNÍ DÍLY, DOPLŇKY A OVLÁDÁNÍ

DÉLKA DOBY POUŽITÍ

ZAPOJENÍ POHONU

PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

ZÁRUKA
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ZASTOSOWANIE POUŽITÍ

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania. W trosce o zapewnienie 
właściwej funkcjonalności, prosimy o przeczytanie niniejszej Instrukcji Oryginalnej.

Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy FAKRO a doufáme, že splní Vaše očekávání. V zájmu zajištění správné 
funkce výrobku si přečtěte tento návod.

Proszę dokładnie przeczytać poniższą instrukcję przed przystąpieniem do montażu 
urządzenia, aby zapobiec porażeniu prądem, skaleczeniu itp.

Před zahájením montáže zařízení se pečlivě seznamte s následujícími pokyny, abyste 
předešli úrazu elektrikcým proudem, zranění apod.

- Po rozpakowaniu sprawdź, czy elementy klapy FSR nie noszą śladów uszkodzenia mechanicznego. Plastikowe 
pojemniki użyte do pakowania powinny być poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą być potencjalnym źródłem 
zagrożenia.
- Użyte kable: typ, długość, przekrój muszą być zgodne z danymi technicznymi. Aby umożliwić przegląd, naprawę
urządzeń, klapa musi mieć możliwość odłączenia źródła zasilania.
- Klapa nie może być obsługiwana przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru osób dorosłych.
- Jakiekolwiek czynności związane z czyszczeniem, regulacją i demontażem muszą być poprzedzane odłączeniem 
klapy od źródła zasilania.
- Nie należy używać do mycia podzespołów klapy substancji rozpuszczalnikowych, otwartego strumienia wody 
(nie zanurzać w wodzie).
- Kiedy klapa jest zamykana / otwierana napędy zatrzymują się przez zadziałanie zintegrowanego modułu 
przeciążeniowego. Uwaga - Napęd może spowodować poważne zranienie / zmiażdżenie ciała. Podczas montażu i 
użytkowania siłowników nie ingerować w szczelinę klapy. Miejsca potencjalnie niebezpieczne pomiędzy 
skrzydłem klapy a ościeżnicą muszą zostać zabezpieczone do wysokości 2,5m.
- Przy zamykaniu napęd posiada aktywną ochronę głównej krawędzi zamykania. Polega ona na tym, że przy 
przeciążeniu w obszarze zamykania łańcucha od 23mm do maksimum wysuwu napęd zatrzymuje się i cofa, czyli 
otwiera przez 10 sekund, następnie ponawia próbę zamknięcia. Jeśli po trzech takich próbach nie dojdzie do 
zamknięcia, to napęd zatrzymuje się w tej pozycji. Ponadto napęd jest również wyposażony w funkcję pasywnej 
ochrony, która polega na tym, że w obszarze zamykania od 100mm do minimum wysuwu następuje redukcja 
prędkości do 5mm/s. 

- Po rozbalení zkontrolujte, zda jednotlivé části klapky FSR nenesou známky mechanického poškození. Plastové 
obaly musí být uloženy mimo dosah dětí, neboť mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Použité kabely: typ, délka, průřez musí být shodné s technickými údaji. Aby bylo možné provést kontrolu, 
opravu zařízení, klapka musí mít možnost odpojení zdroje napětí.
- Klapku nemohou ovládat nezletilé osoby bez dozoru dospělých osob.
- Před veškerými činnostmi souvísejícími s čištěním, seřízením a demontáži elektrických části okna odpojte klapku 
od napájecího zdroje.
- K čištění komponentů klapky nepoužívejte rozpouštědla, otevřený proud vody (neponořujte do vody).
- Když je klapka zavírána/ otevírána, pohony se zastaví aktivací integrovaného modulu přetížení. Pozor! Pohon 
může způsobit vážná zranění/ pohmoždění těla. Během montáže a používání pohonů nezasahujte do štěrbiny 
klapky. Potenciálně nebezpečná místa mezi křídlem klapky a rámem musí být zajíštěna do výšky 2,5 m.
- Při zavírání má pohon aktivní ochranu hlavní uzavírací hrany. Spočívá v tom, že při přetížení v oblasti zavírání 
řetězu od 23 mm do max. výsuvu se pohon zastaví a aktivuje se zpětný chod, tzn. že se vysouvá po dobu 10 
sekund, potom znovu probíhá pokus uzavírání. Pokud po třech takových pokusech nedojde k uzavření, pohon se 
zastaví v dané poloze. Navíc je pohon vybaven funkcí pasivní ochrany, která spočívá v tom, že v oblasti zavírání 
od 100 mm do min. výsuvu dochází ke snížení rychlosti na 5 mm/s.

Uwaga !!! Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia, zmiażdżenia! Klapa zamykana automatem! 
Na bocznych krawędziach zamykających mogą wystąpić wyraźnie większe siły.

Pozor! Nebezpečí přiskřípnutí, zhmoždění! Klapka je zavírána automatem! Na bočních 
uzavíracích hranách se mohou vyskytnout výrazně větší síly.

Należy upewnić się czy napęd jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
zasięg otwarcia klapy, dozwolone rozmiary, czas otwierania, prędkość otwierania, temperaturę pracy napędu i 
kabli, przekrój kabla w zależności od jego długości oraz zapotrzebowanie na moc. Wymagane jest, aby 
montowane części były dopasowane do konkretnego typu klapy i skompletowane jeśli jest taka potrzeba.

Ujistěte se, že pohon vyhovuje platným předpisům. Zvláštní pozornost věnujte rozsahu otevření klapky, povoleným 
rozměrům, době otevírání, rychlosti otevírání, provozní teplotě pohonu a kabelů, průřezu kabelu v závislosti na 
jeho délce a požadavku na výkon. Požaduje se, aby montované díly byly přizpůsobeny konkrétnímu typu klapky a 
v případě potřeby zkompletovány.
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WYMIARY SIŁOWNIKA ROZMĚRY POHONU

PARAMETRY TECHNICZNE TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie

Prąd znamionowy 1,4 A 1,4 A

Temperatura pracy

Siła wypychania siłownika 1000/500N 1000/500 N

Siła wciągania siłownika 500N 500 N

Siła zamykania 250N 250 N

Prędkość otwierania 14,9 mm/s 14,9 mm/s

Znamionowa siła ryglowania 2000 N 2000 N

Czas włączenia 30 % (Przy czasie tolerancji 10 min.)

Rodzaj ochrony IP 32 (Z osłonami zatyczkowymi, które są dostarczane z konsolami) Typ ochrany

Wytrzymałość na temperaturę 30 min. / 300 °C 30 min / 300 °C

Poziom ciśnienia akustycznego emisji

Funkcje dodatkowe

Odciążenie uszczelnienia aktywowane

Kadłub obudowy

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Napęd przeznaczony jest do systemów oddymiania (SHEV – Smoke Heat Exhaust Ventilation) i wentylacji. Pohon je určen pro systémy pro odvod kouře (SHEV – Smoke Heat Exhaust Ventilation) a pro ventilaci.

24V DC Napájení 24 V DC

Jmenovitý proud

-5oC do +75oC Pracovní teplota -5 oC až +75 oC

Síla vysouvání pohonu

Síla zasouvání pohonu

Síla zavírání

Rycholost otevírání

Jmenovitá zajišťovací síla

Čas zapnutí 30 % (s toleranci 10 min)

IP 32 (s krytkami, které jsou dodávány s konzolami)

Teplotní odolnost

LpA ≤ 70 dB(A) Hladina akustického tlaku emisí LpA ≤ 70 dB(A)

Ochrona krawędzi zamykającej (3-krotna próba powtórzenia suwu) - 
aktywowana Dodatečné funkce Ochrana uzavírací hrany (trojnásobná zkouška opakování zdvihu) - 

aktivováno

Odlehčení utěsnění aktivováno

Malowane proszkowo aluminium (RAL 9006) Trup opláštění Práškově lakovaný hliník (RAL 9006)
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WYMIARY SIŁOWNIKA ROZMĚRY POHONU

PARAMETRY TECHNICZNE TECHNICKÉ PARAMETRY

Zasilanie

Prąd znamionowy 1,4 A 1,4 A

Temperatura pracy

Siła wypychania siłownika 1000/500N 1000/500 N

Siła wciągania siłownika 500N 500 N

Siła zamykania 250N 250 N

Prędkość otwierania 14,9 mm/s 14,9 mm/s

Znamionowa siła ryglowania 2000 N 2000 N

Czas włączenia 30 % (Przy czasie tolerancji 10 min.)

Rodzaj ochrony IP 32 (Z osłonami zatyczkowymi, które są dostarczane z konsolami) Typ ochrany

Wytrzymałość na temperaturę 30 min. / 300 °C 30 min / 300 °C

Poziom ciśnienia akustycznego emisji

Funkcje dodatkowe

Odciążenie uszczelnienia aktywowane

Kadłub obudowy

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Napęd przeznaczony jest do systemów oddymiania (SHEV – Smoke Heat Exhaust Ventilation) i wentylacji. Pohon je určen pro systémy pro odvod kouře (SHEV – Smoke Heat Exhaust Ventilation) a pro ventilaci.

24V DC Napájení 24 V DC

Jmenovitý proud

-5oC do +75oC Pracovní teplota -5 oC až +75 oC

Síla vysouvání pohonu

Síla zasouvání pohonu

Síla zavírání

Rycholost otevírání

Jmenovitá zajišťovací síla

Čas zapnutí 30 % (s toleranci 10 min)

IP 32 (s krytkami, které jsou dodávány s konzolami)

Teplotní odolnost

LpA ≤ 70 dB(A) Hladina akustického tlaku emisí LpA ≤ 70 dB(A)

Ochrona krawędzi zamykającej (3-krotna próba powtórzenia suwu) - 
aktywowana Dodatečné funkce Ochrana uzavírací hrany (trojnásobná zkouška opakování zdvihu) - 

aktivováno

Odlehčení utěsnění aktivováno

Malowane proszkowo aluminium (RAL 9006) Trup opláštění Práškově lakovaný hliník (RAL 9006)

Dodatkowa tabela - przetłumaczy
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NC 40E Tabela dodatkowa

78x78 510 472,5 646 78x78 510 472,5 646
78x98 640 472,5 646 78x98 640 472,5 646
78x118 775 472,5 646 78x118 775 472,5 646
78x140 800 472,5 646 78x140 800 472,5 646
94x78 510 472,5 646 94x78 510 472,5 646
94x98 640 472,5 646 94x98 640 472,5 646
94x118 775 472,5 646 94x118 775 472,5 646
94x140 890 514,5 688 94x140 890 514,5 688
94x160 890 514,5 688 94x160 890 514,5 688
114x78 510 472,5 646 114x78 510 472,5 646
114x98 640 472,5 646 114x98 640 472,5 646
114x118 775 472,5 646 114x118 775 472,5 646
114x140 890 514,5 688 114x140 890 514,5 688
134x78 510 472,5 646 134x78 510 472,5 646
134x98 640 472,5 646 134x98 640 472,5 646
134x118 775 472,5 646 134x118 775 472,5 646
134x140 890 514,5 688 134x140 890 514,5 688

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Rozmiar
klapy

Znamionowy 
wysuw łańcucha

H [mm]
Wymiar
A [mm]

Wymiar
B [mm]

Rozměr 
klapky

Jmenovitý 
výsuv řetězu

H [mm]

Rozměr
A [mm]

Rozměr
B [mm]
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MONTAŻ MONTÁŽ

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ELEKTRICKÁ INSTALACE

KONTROLA I KONSERWACJA SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH KONTROLA A ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH POHONŮ

PROCEDURA KONTROLI KLAPY FSR POSTUP PŘI KONTROLE KLAPKY FSR

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwego funkcjonowania urządzenia należy postępować
zgodnie z instrukcją oryginalną i instrukcją montażu załączoną do produktu. Montaż przeznaczony jest dla: osób 
przeszkolonych w tym zakresie, zajmujących się montażem instalacji i ich utrzymywaniem, elektryków i 
mechaników ze znajomością napędów elektryczno-mechanicznych. Prawidłowe działanie urządzenia i 
przeciwdziałanie zniszczeniom jest gwarantowane tylko wówczas, gdy instalacja wykonana została według 
załączonych instrukcji montażu.
Należy w szczególności zwrócić uwagę na napięcie zasilania napędów, moc znamionową. Nigdy nie podłączać
napędów zasilanych 24V DC do 230V AC.

Aby byla zajištěna bezpečnost použivání a správná funkce zařízení, je nutno postupovat v souladu s originálním 
návodem a montážním návodem přiloženým k výrobku. Montáž je určena pro: osoby proškolené v této 
problematice, zabývající se těmito instalacemi a jejich údržbou, elektrikáře a techniky se znalostí 
elektromechanických pohonů. Správná funkčnost a bezporuchovost zařízení je zaručena pouze tehdy, pokud byla 
instalace provedena podle přiložených montážních návodů.
Zejména je nutno věnovat pozornost napájecímu napětí pohonů, jmenovitému výkonu. Nikdy nepřipojujte pohony 
napájené 24 V DC k 230 V AC.

Instalacja elektryczna powinna zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanych elektryków. Podczas 
podłączania urządzeń należy postępować zgodnie z wytycznymi danego kraju. Jeśli jest to możliwe, należy 
uzgodnić typ kabli z lokalnymi władzami oraz służbami przeciwpożarowymi. Należy w szczególności zwrócić
uwagę na instalację kabli niskiego napięcia (24V DC), która musi być oddzielona od kabli wysokiego napięcia. 
Kable muszą być zamontowane w taki sposób, aby nie mogły się urywać, wykręcać czy wyginać podczas 
użytkowania.
Użyte kable: typ, długość, przekrój muszą być zgodne z danymi technicznymi. Aby umożliwić przegląd, naprawę
urządzeń musi być możliwość odłączenia źródła zasilania 230V.

Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Při zapojování zařízení je nutno postupovat v 
souladu s předpisy dané země. Pokud je to možné, je nutno dohodnout typ kabelů s místními úřady a požárními 
sbory. Věnujte pozornost především instalaci nízkonapěťových kabelů (24 V DC), které musí být odděleny od 
vysokonapěťových kabelů. Kabely musí být instalovány takovým způsobem, aby během používání nedocházelo k 
jejich odtržení, zkroucení nebo ohnutí.
Použité kabely: typ, délka, průřez musí být shodné s technickými údaji. Aby bylo možné provést kontrolu, opravu 
zařízení, musí existovat možnost odpojit zařízení od zdroje napětí 230 V.

- System oddymiania wymaga regularnego sprawdzania i konserwacji. Należy upewnić się jak często przepisy 
lokalne wymagają konserwacji systemu.
- Użytkowane napędy powinny być poddawane regularnym przeglądom przez wyspecjalizowanych techników (z 
uprawnieniami instalowania i utrzymywania systemów oddymiania i wentylacji).
- Gotowość do pracy powinna być sprawdzana regularnie z uwzględnieniem poniższych wskazówek: usuwanie 
zabrudzeń, sprawdzenie dokręcenia śrub, testowanie otwarcia i zamknięcia.
- Wadliwe napędy mogą zostać naprawione tylko przez producenta.

Po instalacji i jakichkolwiek zmianach należy sprawdzić cały system. Użytkownik musi zostać poinformowany o 
wszystkich ważnych zmianach.

- Systém pro odvod kouře vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Ujistěte se, jak často je podle místních předpisů
vyžadována údržba systému.
- Používané pohony je nutno pravidelně kontrolovat specializovanými techniky (s opravněními pro instalaci a 
údržbu systémů pro odvod kouře a ventilace).
- Připravenost k provozu je nutno pravidelně kontrolovat s přihlédnutím k následujícím doporučením: odstraňování 
nečistot, kontrola utažení šroubů, testování otevření a zavření.
- Vadné pohony mohou být opraveny pouze výrobcem.

Po instalaci a jakýchkoliv změnách je nutno zkontrolovat celý systém. Uživatel musí být informován o všech 
důležitých změnách.

Klapa FSR jest jednym z elementów grawitacyjnego systemu oddymiania pomieszczeń. System taki jako czynne 
zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku powinien być serwisowany przez wyspecjalizowaną firmę z 
częstotliwością co 6 miesięcy. Zaleca się, aby była to firma, która instalowała i uruchomiła system. Podczas 
serwisowania systemu należy sprawdzić czy:
- Jeśli klapa FSR nie otwiera się, po podłączeniu do systemu sterowania, to należy sprawdzić działanie siłownika 
podłączając go bezpośrednio pod zasilanie z akumulatorów (24V) i stwierdzić czy pobór prądu nie przekracza 
dopuszczalnej wartości określonej na tabliczce znamionowej siłownika
- sprawdzić wszystkie elementy metalowe na obecność rdzy i ewentualnie ją usunąć (patrz „Procedura konserwacji 
klapy FSR”).
- sprawdzić elementy drewniane pod kątem uszkodzeń, szczególnie w miejscach mocowania metalowych 
uchwytów sprzęgających siłownik ze skrzydłem.

Klapka FSR je jedním z prvků gravitačního systému odvodu kouře z místnosti. Takový systém, jako aktivní 
požární ochrana budovy, by měl být servisován specializovanou firmou každých 6 měsíců. Doporučuje se, aby to 
byla firma, která provedla instalaci a zprovoznění systému. Při servisování systému dbejte na:
- pokud se klapka FSR po připojení k řídicímu systému neotevírá, zkontrolujte funkčnost pohonu připojením přímo 
k napájení z baterií (24 V) a zjistěte, zda spotřeba proudu nepřekračuje přípustnou hodnotu uvedenou na typovém 
štítku pohonu,
- zkontrolujte všechny kovové části, zda se na nich nevyskytuje rez, a případně ji odstraňte (vizte „Postup při 
údržbě klapky FSR”),
- zkontrolujte dřevěné části, zda nejsou poškozené, obzvláště v místech upevnění kovových úchytů pohonu na 
křídle.
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PROCEDURA KONSERWACJI KLAPY FSR POSTUP PŘI ÚDRŽBĚ KLAPKY FSR

CZĘŚCI ZAMIENNE, DODATKI I STEROWANIE NÁHRADNÍ DÍLY, DOPLŇKY A OVLÁDÁNÍ
Należy używać tylko oryginalnych komponentów.

DŁUGOŚĆ OKRESU UŻYTKOWANIA DÉLKA DOBY POUŽITÍ

PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA ZAPOJENÍ POHONU

brązowy

biały

pomarańczowy

czarny

GRUPA

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

- Klapy są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie klapy należy wykonać
lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.
- Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy odpływ wody deszczowej.
- Co kilka lat zawiasy w klapach dymowych należy smarować smarem stałym.
- Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować.

Klapky jsou dvakrát lakovány ekologickým akrylátovým lakem. V závislosti na provozních podmínkách je nutno 
klapky každých 2-5 let opětovně přelakovat akrylátovým lakem.
- Doporučuje se alespoň jednou ročně odstranit z lemování listí a jiné nečistoty, aby byl zajištěn řádný odtok 
dešťové vody.
- Každých pár let je u kouřových klapek nutno promazat panty tuhým mazivem.
- Díly pokryté korozí očistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a nalakujte.

Przed pracami kontrolnymi i konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana 
napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami 
awaryjnego zasilania. Włącznik prądu ma być zabezpieczony przed włączeniem przez osoby trzecie.

Před provedením kontrolních a údržbových úkonů, a také výměnou komponentů systému (např. 
výměna pohonů) je vždy nutno od pohonu odpojit všechny zdroje napájení včetně nouzového napájení 
z akumulátorů. Vypínač musí být zajištěn proti zapnutí třetími osobami.

Používejte pouze originální komponenty.

Wg normy EN12101-2, załącznik A, przetestowana ilość cykli wynosi 11000, w tym 10000 cykli do pozycji 
wentylacyjnej i 1000 cykli do pozycji alarmowej.

Podle normy EN12101-2, příloha A, je počet testovaných cyklů 11 000, v tom 10 000 cyklů do ventilační polohy a 
1 000 cyklů do poplachové polohy.

W klapie FSR siłownik posiada opcję HS - High Speed, co oznacza, że w obszarze od 100mm do maksimum 
wysuwu napęd aktywuje pracę ze zwiększoną prędkością, tj. 15mm/s, ale tylko jeśli zostanie wyzwolony podczas 
alarmu, czyli za pomocą przycisku alarmowego RT45, czujki dymu OSD23 lub Systemu Sygnalizacji Pożaru. Aby 
tryb HS był dostępny, należy podłączyć siłownik zgodnie z poniższym schematem. Klapa FSR jest zatwierdzona 
do współpracy z centralkami RZN4402/04/08-K.

Pohon klapky FSR má funkci HS – High Speed, což znamená, že v rozsahu od 100 mm do max. výsuvu pohon 
aktivuje chod se zvýšenou rychlostí (15 mm/s), ale pouze v případě, že je spuštěn během alarmu, tzn. pomocí 
poplachového tlačítka RT45, detektorem kouře OSD23 nebo sytémem EPS. Aby byl režim HS dostupný, je nutno 
pohon zapojit podle následujícího schématu. Klapka FSR je schválena pro použití s centrálami RZN4402/04/08-K.

hnědá

bílá

oranžová

černá

SKUPINA

Schemat podłączenia siłownika klapy FSR w trybie HS do centralki RZN44..-K Schéma zapojení pohonu klapky FSR v režimu HS k centrále RZN44..-K
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PROCEDURA KONSERWACJI KLAPY FSR POSTUP PŘI ÚDRŽBĚ KLAPKY FSR

CZĘŚCI ZAMIENNE, DODATKI I STEROWANIE NÁHRADNÍ DÍLY, DOPLŇKY A OVLÁDÁNÍ
Należy używać tylko oryginalnych komponentów.

DŁUGOŚĆ OKRESU UŻYTKOWANIA DÉLKA DOBY POUŽITÍ

PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA ZAPOJENÍ POHONU

brązowy

biały

pomarańczowy

czarny

GRUPA

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

- Klapy są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie klapy należy wykonać
lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.
- Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy odpływ wody deszczowej.
- Co kilka lat zawiasy w klapach dymowych należy smarować smarem stałym.
- Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować.

Klapky jsou dvakrát lakovány ekologickým akrylátovým lakem. V závislosti na provozních podmínkách je nutno 
klapky každých 2-5 let opětovně přelakovat akrylátovým lakem.
- Doporučuje se alespoň jednou ročně odstranit z lemování listí a jiné nečistoty, aby byl zajištěn řádný odtok 
dešťové vody.
- Každých pár let je u kouřových klapek nutno promazat panty tuhým mazivem.
- Díly pokryté korozí očistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a nalakujte.

Przed pracami kontrolnymi i konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana 
napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami 
awaryjnego zasilania. Włącznik prądu ma być zabezpieczony przed włączeniem przez osoby trzecie.

Před provedením kontrolních a údržbových úkonů, a také výměnou komponentů systému (např. 
výměna pohonů) je vždy nutno od pohonu odpojit všechny zdroje napájení včetně nouzového napájení 
z akumulátorů. Vypínač musí být zajištěn proti zapnutí třetími osobami.

Používejte pouze originální komponenty.

Wg normy EN12101-2, załącznik A, przetestowana ilość cykli wynosi 11000, w tym 10000 cykli do pozycji 
wentylacyjnej i 1000 cykli do pozycji alarmowej.

Podle normy EN12101-2, příloha A, je počet testovaných cyklů 11 000, v tom 10 000 cyklů do ventilační polohy a 
1 000 cyklů do poplachové polohy.

W klapie FSR siłownik posiada opcję HS - High Speed, co oznacza, że w obszarze od 100mm do maksimum 
wysuwu napęd aktywuje pracę ze zwiększoną prędkością, tj. 15mm/s, ale tylko jeśli zostanie wyzwolony podczas 
alarmu, czyli za pomocą przycisku alarmowego RT45, czujki dymu OSD23 lub Systemu Sygnalizacji Pożaru. Aby 
tryb HS był dostępny, należy podłączyć siłownik zgodnie z poniższym schematem. Klapa FSR jest zatwierdzona 
do współpracy z centralkami RZN4402/04/08-K.

Pohon klapky FSR má funkci HS – High Speed, což znamená, že v rozsahu od 100 mm do max. výsuvu pohon 
aktivuje chod se zvýšenou rychlostí (15 mm/s), ale pouze v případě, že je spuštěn během alarmu, tzn. pomocí 
poplachového tlačítka RT45, detektorem kouře OSD23 nebo sytémem EPS. Aby byl režim HS dostupný, je nutno 
pohon zapojit podle následujícího schématu. Klapka FSR je schválena pro použití s centrálami RZN4402/04/08-K.
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PROCEDURA KONSERWACJI KLAPY FSR POSTUP PŘI ÚDRŽBĚ KLAPKY FSR

CZĘŚCI ZAMIENNE, DODATKI I STEROWANIE NÁHRADNÍ DÍLY, DOPLŇKY A OVLÁDÁNÍ
Należy używać tylko oryginalnych komponentów.

DŁUGOŚĆ OKRESU UŻYTKOWANIA DÉLKA DOBY POUŽITÍ

PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA ZAPOJENÍ POHONU

brązowy

biały

pomarańczowy

czarny

GRUPA

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

- Klapy są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie klapy należy wykonać
lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.
- Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy odpływ wody deszczowej.
- Co kilka lat zawiasy w klapach dymowych należy smarować smarem stałym.
- Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować.

Klapky jsou dvakrát lakovány ekologickým akrylátovým lakem. V závislosti na provozních podmínkách je nutno 
klapky každých 2-5 let opětovně přelakovat akrylátovým lakem.
- Doporučuje se alespoň jednou ročně odstranit z lemování listí a jiné nečistoty, aby byl zajištěn řádný odtok 
dešťové vody.
- Každých pár let je u kouřových klapek nutno promazat panty tuhým mazivem.
- Díly pokryté korozí očistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a nalakujte.

Przed pracami kontrolnymi i konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana 
napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami 
awaryjnego zasilania. Włącznik prądu ma być zabezpieczony przed włączeniem przez osoby trzecie.

Před provedením kontrolních a údržbových úkonů, a také výměnou komponentů systému (např. 
výměna pohonů) je vždy nutno od pohonu odpojit všechny zdroje napájení včetně nouzového napájení 
z akumulátorů. Vypínač musí být zajištěn proti zapnutí třetími osobami.

Používejte pouze originální komponenty.

Wg normy EN12101-2, załącznik A, przetestowana ilość cykli wynosi 11000, w tym 10000 cykli do pozycji 
wentylacyjnej i 1000 cykli do pozycji alarmowej.

Podle normy EN12101-2, příloha A, je počet testovaných cyklů 11 000, v tom 10 000 cyklů do ventilační polohy a 
1 000 cyklů do poplachové polohy.

W klapie FSR siłownik posiada opcję HS - High Speed, co oznacza, że w obszarze od 100mm do maksimum 
wysuwu napęd aktywuje pracę ze zwiększoną prędkością, tj. 15mm/s, ale tylko jeśli zostanie wyzwolony podczas 
alarmu, czyli za pomocą przycisku alarmowego RT45, czujki dymu OSD23 lub Systemu Sygnalizacji Pożaru. Aby 
tryb HS był dostępny, należy podłączyć siłownik zgodnie z poniższym schematem. Klapa FSR jest zatwierdzona 
do współpracy z centralkami RZN4402/04/08-K.

Pohon klapky FSR má funkci HS – High Speed, což znamená, že v rozsahu od 100 mm do max. výsuvu pohon 
aktivuje chod se zvýšenou rychlostí (15 mm/s), ale pouze v případě, že je spuštěn během alarmu, tzn. pomocí 
poplachového tlačítka RT45, detektorem kouře OSD23 nebo sytémem EPS. Aby byl režim HS dostupný, je nutno 
pohon zapojit podle následujícího schématu. Klapka FSR je schválena pro použití s centrálami RZN4402/04/08-K.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

- Klapy są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie klapy należy wykonać
lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.
- Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy odpływ wody deszczowej.
- Co kilka lat zawiasy w klapach dymowych należy smarować smarem stałym.
- Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować.

Klapky jsou dvakrát lakovány ekologickým akrylátovým lakem. V závislosti na provozních podmínkách je nutno 
klapky každých 2-5 let opětovně přelakovat akrylátovým lakem.
- Doporučuje se alespoň jednou ročně odstranit z lemování listí a jiné nečistoty, aby byl zajištěn řádný odtok 
dešťové vody.
- Každých pár let je u kouřových klapek nutno promazat panty tuhým mazivem.
- Díly pokryté korozí očistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a nalakujte.

Przed pracami kontrolnymi i konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana 
napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami 
awaryjnego zasilania. Włącznik prądu ma być zabezpieczony przed włączeniem przez osoby trzecie.

Před provedením kontrolních a údržbových úkonů, a také výměnou komponentů systému (např. 
výměna pohonů) je vždy nutno od pohonu odpojit všechny zdroje napájení včetně nouzového napájení 
z akumulátorů. Vypínač musí být zajištěn proti zapnutí třetími osobami.

Používejte pouze originální komponenty.

Wg normy EN12101-2, załącznik A, przetestowana ilość cykli wynosi 11000, w tym 10000 cykli do pozycji 
wentylacyjnej i 1000 cykli do pozycji alarmowej.

Podle normy EN12101-2, příloha A, je počet testovaných cyklů 11 000, v tom 10 000 cyklů do ventilační polohy a 
1 000 cyklů do poplachové polohy.

W klapie FSR siłownik posiada opcję HS - High Speed, co oznacza, że w obszarze od 100mm do maksimum 
wysuwu napęd aktywuje pracę ze zwiększoną prędkością, tj. 15mm/s, ale tylko jeśli zostanie wyzwolony podczas 
alarmu, czyli za pomocą przycisku alarmowego RT45, czujki dymu OSD23 lub Systemu Sygnalizacji Pożaru. Aby 
tryb HS był dostępny, należy podłączyć siłownik zgodnie z poniższym schematem. Klapa FSR jest zatwierdzona 
do współpracy z centralkami RZN4402/04/08-K.

Pohon klapky FSR má funkci HS – High Speed, což znamená, že v rozsahu od 100 mm do max. výsuvu pohon 
aktivuje chod se zvýšenou rychlostí (15 mm/s), ale pouze v případě, že je spuštěn během alarmu, tzn. pomocí 
poplachového tlačítka RT45, detektorem kouře OSD23 nebo sytémem EPS. Aby byl režim HS dostupný, je nutno 
pohon zapojit podle následujícího schématu. Klapka FSR je schválena pro použití s centrálami RZN4402/04/08-K.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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- Klapy są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie klapy należy wykonać
lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.
- Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy odpływ wody deszczowej.
- Co kilka lat zawiasy w klapach dymowych należy smarować smarem stałym.
- Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować.

Klapky jsou dvakrát lakovány ekologickým akrylátovým lakem. V závislosti na provozních podmínkách je nutno 
klapky každých 2-5 let opětovně přelakovat akrylátovým lakem.
- Doporučuje se alespoň jednou ročně odstranit z lemování listí a jiné nečistoty, aby byl zajištěn řádný odtok 
dešťové vody.
- Každých pár let je u kouřových klapek nutno promazat panty tuhým mazivem.
- Díly pokryté korozí očistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a nalakujte.

Przed pracami kontrolnymi i konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana 
napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami 
awaryjnego zasilania. Włącznik prądu ma być zabezpieczony przed włączeniem przez osoby trzecie.

Před provedením kontrolních a údržbových úkonů, a také výměnou komponentů systému (např. 
výměna pohonů) je vždy nutno od pohonu odpojit všechny zdroje napájení včetně nouzového napájení 
z akumulátorů. Vypínač musí být zajištěn proti zapnutí třetími osobami.

Používejte pouze originální komponenty.

Wg normy EN12101-2, załącznik A, przetestowana ilość cykli wynosi 11000, w tym 10000 cykli do pozycji 
wentylacyjnej i 1000 cykli do pozycji alarmowej.

Podle normy EN12101-2, příloha A, je počet testovaných cyklů 11 000, v tom 10 000 cyklů do ventilační polohy a 
1 000 cyklů do poplachové polohy.

W klapie FSR siłownik posiada opcję HS - High Speed, co oznacza, że w obszarze od 100mm do maksimum 
wysuwu napęd aktywuje pracę ze zwiększoną prędkością, tj. 15mm/s, ale tylko jeśli zostanie wyzwolony podczas 
alarmu, czyli za pomocą przycisku alarmowego RT45, czujki dymu OSD23 lub Systemu Sygnalizacji Pożaru. Aby 
tryb HS był dostępny, należy podłączyć siłownik zgodnie z poniższym schematem. Klapa FSR jest zatwierdzona 
do współpracy z centralkami RZN4402/04/08-K.

Pohon klapky FSR má funkci HS – High Speed, což znamená, že v rozsahu od 100 mm do max. výsuvu pohon 
aktivuje chod se zvýšenou rychlostí (15 mm/s), ale pouze v případě, že je spuštěn během alarmu, tzn. pomocí 
poplachového tlačítka RT45, detektorem kouře OSD23 nebo sytémem EPS. Aby byl režim HS dostupný, je nutno 
pohon zapojit podle následujícího schématu. Klapka FSR je schválena pro použití s centrálami RZN4402/04/08-K.
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1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)
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Enter

- Klapy są dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym. Ponowne malowanie klapy należy wykonać
lakierem akrylowym co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.
- Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić
prawidłowy odpływ wody deszczowej.
- Co kilka lat zawiasy w klapach dymowych należy smarować smarem stałym.
- Elementy pokryte rdzą wyczyścić (papierem ściernym, szczotką drucianą), umyć i pomalować.

Klapky jsou dvakrát lakovány ekologickým akrylátovým lakem. V závislosti na provozních podmínkách je nutno 
klapky každých 2-5 let opětovně přelakovat akrylátovým lakem.
- Doporučuje se alespoň jednou ročně odstranit z lemování listí a jiné nečistoty, aby byl zajištěn řádný odtok 
dešťové vody.
- Každých pár let je u kouřových klapek nutno promazat panty tuhým mazivem.
- Díly pokryté korozí očistěte (brusným papírem, drátěným kartáčem), umyjte a nalakujte.

Przed pracami kontrolnymi i konserwacyjnymi oraz wymianą komponentów systemu (np. wymiana 
napędów) zawsze należy odłączyć od napędu wszystkie źródła zasilania włącznie z bateriami 
awaryjnego zasilania. Włącznik prądu ma być zabezpieczony przed włączeniem przez osoby trzecie.

Před provedením kontrolních a údržbových úkonů, a také výměnou komponentů systému (např. 
výměna pohonů) je vždy nutno od pohonu odpojit všechny zdroje napájení včetně nouzového napájení 
z akumulátorů. Vypínač musí být zajištěn proti zapnutí třetími osobami.

Používejte pouze originální komponenty.

Wg normy EN12101-2, załącznik A, przetestowana ilość cykli wynosi 11000, w tym 10000 cykli do pozycji 
wentylacyjnej i 1000 cykli do pozycji alarmowej.

Podle normy EN12101-2, příloha A, je počet testovaných cyklů 11 000, v tom 10 000 cyklů do ventilační polohy a 
1 000 cyklů do poplachové polohy.

W klapie FSR siłownik posiada opcję HS - High Speed, co oznacza, że w obszarze od 100mm do maksimum 
wysuwu napęd aktywuje pracę ze zwiększoną prędkością, tj. 15mm/s, ale tylko jeśli zostanie wyzwolony podczas 
alarmu, czyli za pomocą przycisku alarmowego RT45, czujki dymu OSD23 lub Systemu Sygnalizacji Pożaru. Aby 
tryb HS był dostępny, należy podłączyć siłownik zgodnie z poniższym schematem. Klapa FSR jest zatwierdzona 
do współpracy z centralkami RZN4402/04/08-K.

Pohon klapky FSR má funkci HS – High Speed, což znamená, že v rozsahu od 100 mm do max. výsuvu pohon 
aktivuje chod se zvýšenou rychlostí (15 mm/s), ale pouze v případě, že je spuštěn během alarmu, tzn. pomocí 
poplachového tlačítka RT45, detektorem kouře OSD23 nebo sytémem EPS. Aby byl režim HS dostupný, je nutno 
pohon zapojit podle následujícího schématu. Klapka FSR je schválena pro použití s centrálami RZN4402/04/08-K.
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PROCEDURA KONSERWACJI KLAPY FSR POSTUP PŘI ÚDRŽBĚ KLAPKY FSR

CZĘŚCI ZAMIENNE, DODATKI I STEROWANIE NÁHRADNÍ DÍLY, DOPLŇKY A OVLÁDÁNÍ
Należy używać tylko oryginalnych komponentów.

DŁUGOŚĆ OKRESU UŻYTKOWANIA DÉLKA DOBY POUŽITÍ

PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA ZAPOJENÍ POHONU

brązowy

biały

pomarańczowy

czarny

GRUPA

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)

Schéma zapojení - vizte originální návody k jednotlivým zařízením.
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Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)

Schéma zapojení - vizte originální návody k jednotlivým zařízením.
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)

Schéma zapojení - vizte originální návody k jednotlivým zařízením.

Arkusz6

Strona 6

UWAGA !!!
ORYGINALNY TŁUMACZENIE

POLSKI CZESKI

NC 40E 6

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)

Schéma zapojení - vizte originální návody k jednotlivým zařízením.
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)

Schéma zapojení - vizte originální návody k jednotlivým zařízením.
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ PŘÍKLADOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

przekrój przewodu*

schemat połączeń**

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń do centralki RZN44..-K

Tabela oraz wzór doboru przekrojów przewodów

Typ Typ

Prąd znamionowy

Schemat połączeń - patrz instrukcja oryginalna poszczególnych urządzeń.

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Przy doborze przewodów zasilających oprócz właściwej klasy odporności ogniowej należy zadbać o prawidłowy 
dobór przekroju. Pod wpływem działania temperatury zmianie ulega rezystancja przewodów. Wzrost rezystancji 
przewodów spowodowany wzrostem temperatury może stać się przyczyną błędnego działania urządzeń
elektrycznych oraz nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Při výběru napájecích kabelů je kromě příslušné třídy požární odolnosti nutné zvolit správný průřez. Pod vlivem 
teploty se mění odpor vodičů. Zvýšení odporu vodičů způsobené růstem teploty může mít vliv na chybný provoz 
elektrických zařízení a neúčinnost protipožární ochrany.

průřez vodičů*

schéma zapojení**

Příkladové schéma zapojení zařízení k centrále RZN44..-K

Tabulka a vzorec pro výběr průřezů vodičů

Jmenovitý proud

Długość dla przekroju 3x1,5mm2 Délka pro průřez 3x1,5 mm2

Długość dla przekroju 3x2,5mm2 Délka pro průřez 3x2,5 mm2

Przekrój (mm2) Průřez (mm2)

Długość przewodu (m) x Prąd znamionowy (A) Délka vodiče (m) x Jmenovitý proud (A)

Schéma zapojení - vizte originální návody k jednotlivým zařízením.
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Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter
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GWARANCJA ZÁRUKA

Certyfikat jakości:

Urządzenie

Model Model

Numer seryjny

Sprzedawca

Adres

Data zakupu

Numer faktury

Podpis (pieczątka) osoby instalującej urządzenie

Plik linkowany jest w niezmienionej formie do programu, w którym tworzone są instrukcje.
Proszę o przeczytanie i przestrzeganie uwag.

1. Przetłumaczyć wszystkie arkusze w komórkach 
oznaczonych wpisem ,,PRZETŁUMACZ”

2. Nie zmieniać rozmiaru czcionki
3. Nie zmieniać typu czcionki

4. Nie zmieniać ustawień strony/pliku
5. Przy wklejaniu używać funkcji 

<Ctrl, Shift + V> (niesformatowany tekst)

6. Nowa linijka – Przytrzymać Ctrl i dopiero wcisnąć
Enter

Producent gwarantuje działanie urządzenia. Zobowiązuje się też do naprawy lub wymiany urządzenia 
uszkodzonego jeżeli uszkodzenie to wynika z wad materiałów i konstrukcji. Gwarancja ważna jest 24 miesiące od 
daty sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
- Instalacja została dokonana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie naruszono plomb i nie wprowadzono samowolnych zmian konstrukcyjnych.
- Urządzenie było eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, według instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie nie jest efektem niewłaściwie wykonanej instalacji elektrycznej czy też działania zjawisk 
atmosferycznych.
- Za uszkodzenia powstałe w wyniku złego użytkowania i uszkodzenia mechaniczne producent nie odpowiada.
W przypadku awarii urządzenie należy dostarczyć do naprawy łącznie z Kartą Gwarancyjną. Wady ujawnione w 
okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia 
urządzenia do naprawy. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent FAKRO PP. Sp. z o.o.

Výrobce zaručuje funkčnost zařízení. Zavazuje se rovněž opravit nebo vyměnit poškozené zařízení, pokud 
poškození vzniklo vlivem materiálových nebo konstrukčních vad. Záruka trvá 24 měsíců ode dne prodeje v případě
dodržení následujících podmínek: 
- Instalace byla provedena oprávněnou osobou v souladu s pokyny výrobce.
- Nebyly porušeny plomby a nebyly provedeny svévolné konstrukční změny.
- Zařízení bylo používáno v souladu s určením dle návodu k obsluze.
- Poškození nevzniklo vlivem nevhodně provedené elektrické instalace, nebo také působením atmosférických 
vlivů.
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá následkem špatného použití a mechanická poškození.
- V případě poruchy je nutno doručit zařízení k opravě včetně Záručního listu.
Vady vzniklé v záruční době budou odstraněny bezplatně do 30 pracovních dnů ode dne přijetí zařízení k opravě. 
Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce FAKRO PP. Sp. z o.o.

Certifikát kvality:

Zařízení

Sériové číslo

Prodejce

Adresa

Datum nákupu

Číslo faktury

Podpis (razítko) osoby, která provedla instalaci zařízení


