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 Bevizsgálva a következő szabvány alapján:            
        EN 12453  
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Az AS 100 vezérlést Totmann-üzemű, háromfázisú kapunyitó berendezésekkel történő használatra 
tervezték. 
A kapu nyitása vagy zárása pl. egy hármas nyomógomb bekötésével valósítható meg.  

 
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 
 Az erővel működtetett kapuk üzembe helyezésekor ügyeljen az országában és a beépítés helyén 

érvényes irányelvekre és előírásokra. A berendezés telepítője a teljes berendezésért felelős. A 
telepítést végzőnek gondoskodnia kell a kapcsolódó szabványok (pl. DIN EN 12453, 
DIN EN 13241-1) betartásáról, és a teljes berendezésre érvényes műszaki dokumentáció 
biztosításáról. A dokumentációt a kapunyitó berendezéshez kell csatolni. 

 
 Az AS 100 vezérlés telepítési és karbantartási munkálatait kizárólag megfelelően képzett 

villanyszerelő szakember végezheti. 
 
 Elektromos munkálatok esetén a berendezést le kell kapcsolni a villamos hálózatról. Tartson be 

minden védelmi rendelkezést.  
 
 A Totmann-üzem csak akkor megengedett, ha a berendezés a vezérlőberendezéstől belátható és 

a felhasználók ezzel kapcsolatban megfelelő oktatásban részesültek.  
 
 Önműködő leállásban a vezérlés működtetése csak az EN 13241-1 és EN 12453 szabványokban 

 megkövetelt védőberendezések használata esetén megengedett.  
 

 
A biztonsági tudnivalók be nem tartásából eredő személyi sérülésekért és anyagi 
károkért a felhasználót terheli a felelősség. 
 

HÁLÓZATI KÁBEL CSATLAKOZÁSA 
 

 Az olvadóbiztosítékkal ellátott villamos hálózati vezetéket az alaplap X1/ L1, L2, L3 
kapcsaihoz kell csatlakoztatni. Az olvadóbiztosíték maximum 4A áramot vezet. 

 
 A hálózati csatlakozódugaszt könnyen megközelíthető helyen, a vezérlés közelében kell 

elhelyezni.  
 

 A hálózati feszültség értékét (230 V/240 V AC vagy 400 V AC) az X6 kapocsnál a híd fölé kell 
beállítani.  
 
 
A helytelenül beállított híd a vezérlés tönkremenetelét okozhatja.  
 

 
 

HÁROMFÁZISÚ HAJTÁS CSATLAKOZTATÁSA 
 

 A háromfázisú hajtást az X2/ U, V, W kapocsra kell bekötni.  
 

 Forgásirányváltás: a hajtás csatlakoztatása után ellenőrizni kell a forgásirányt a BE és KI 
nyomógombok segítségével. Amennyiben a forgásirány nem egyezik a megnyomott gombon 
látható nyíllal, meg kell cserélni a kapcsokat a BE és KI csatlakozásoknál.  
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A KÜLSŐ VEZÉRLŐELEMEK (BE, STOP, KI) CSATLAKOZTATÁSA  
 

 A kívülről történő vezérléshez egy hármas nyomógomb (pl. KDT 3) csatlakoztatható az X3/ 4, 5, 
6, 7 kapcsokhoz. Egy hármas nyomógomb opcionálisan csatlakoztatható az X4 kapcson 
keresztül. Ha ez a sorkapocs nincs használatban, a stop érintkezőt egy jumperrel át kell hidalni. 
 

 A külső vezérlőkészülék vezetékét földelve (kettős szigetelés) kell elhelyezni. 
 

 A BE és KI kapcsolókat emellett záróként kell kivezetni. Mivel a leállító nyomógomb a biztonsági 
körben kerül csatlakoztatásra, a gombot nyitóként kell bekötni.  
 
A veszélyes terület legyen belátható, mivel a Totmann-üzem vezérlése 
nyomógombokkal történik.   
 

A VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ CSATLAKOZTATÁSA 
 

 A BE és KI végálláskapcsolókat és biztonsági végálláskapcsolókat a 8, 9, 10 kapcsokhoz kell 
csatlakoztatni.  

 
A KÖZVETLEN BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK CSATLAKOZTATÁSA 

 
 A vezérlés működéséhez közvetlenül tartozó biztonsági elemeket a leállítás-érintkezővel kell 

sorbakötni. 
 

 Ide tartozik a vészkikapcsoló ill. fogóberendezés, behúzás elleni biztosítás és a 
csúszásbiztosítás.  

 
 

AS 100    MŰSZAKI ADATOK 
 
Tápfeszültség 400V – 415V AC / 50 – 60 Hz 
  
Áramfelvétel Max. 120 mA 
Biztosíték 250 mA a szekunder oldalon 
Kapcsolási teljesítmény 1,1 kW 
Mechanikai élettartam 10 x 106

Elektronikai élettartam 10 x 106

Környezeti hőmérséklet 5°….55° C 
Levegő páratartalma 45 - 85% rel. párat. 
Beépítési elrendezés Tetszés szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kezelési útmutató 
  AS 100 kapuvezérlés MAGYAR 

 

4 / 5 oldal 06 javítás 

AS 100 kapcsolási rajz 
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EU megfelelőségi nyilatkozat 
 

Gyártó: 
MFZ Antriebe GmbH & Co.KG, Neue Mühle 4, D-48739 Legden 
 
Ezennel kijelentjük, hogy az alább megadott termékek: 
AS 100 kapuvezérlő 
tervezése és kivitelezési módja alapján, valamint az általunk forgalomba hozott kivitelben az 
alábbi EU irányelvek és  szabványok idevágó, alapvető biztonsági és egészségügyi követe-
lményeinek megfelel: 
 
EG - 89/106/EG építési termékek irányelvei 
 

DIN EN 13241-1     Nem tűz- és füstgátló termékek 
DIN EN 12453      A gépi üzemeltetésű garázsajtók használati biztonsága - Követelmények 
DIN EN 12445      A gépi üzemeltetésű garázsajtók használati biztonsága - Vizsgálati módszerek 
DIN EN 12978 A gépi működtetésű ajtók biztonsági  szerkezete -  Követelmények és vizsgálati 

módszerek 
 
EG - Elektromágneses összeférhetőség, 2004/108/EGirányelv 
 

EN 55014-1       Zavartűrés, háztartási eszközök 
EN 61000-3-2 Visszahatás a villamos hálózatra - Felharmonikus áramok 
EN 61000-3-3   Visszahatás a villamos hálózatra - Feszültségingadozás 
EN 61000-6-2   Elektromágneses összeférhetőség (EMC) -  6-2 rész: Általános szabványok.  
   Az ipari környezet zavartűrése 
EN 61000-6-3   Elektromágneses összeférhetőség (EMC) -  6-3 rész: Általános szabványok.  

   A lakóhelyi, a  kereskedelmi, az ipari és a kisipari környezet zavarkibocsátási  
   szabványa 
 
EG – 2006/42/EG gép irányelv 
 

EN 60204-1 Gépi berendezések biztonsága.  Gépek  villamos szerkezetei; 1. rész: Általános 
előírások  

EN 12100-1 Gépek biztonsága. Alapfogalmak,  a kialakítás általános elvei. 1. rész: 
Fogalommeghatározások, módszertan 

 
EG – 2006/95/EG kisfeszültség irányelv 
 

EN 60335-1 Háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága 
EN 60335-2-103    Kapuk, ajtók és ablakok hajtásának egyedi előírásai 

 
BGR 232 - Irányelv távvezérelt ablakok, ajtók és kapuk 
 
Legden, 2009.12.29 
 
Gyártó aláírása: 

 
Hans-Joachim Molterer 
 
Az aláíró funkciója: 
Ügyvezető 

 
 


