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Identifika ní údaje uvedené na 
typovém štítku pohonu: 
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TECHNICKÉ PARAMETRY :

Napájecí nap tí 230V / 50 Hz 24V d.c. 
Tažná / tlačná                                                    300N                      300N                    
Délky zdvihu (mm) 100,200,300,400
Rychlost posuvu  ( dle zát že )                      12,5 mm / s.            12,5mm / s. 
Max.doba nep etržitého provozu 4 min. 50%
P íkon                                                                  25W                       24W             

Tepelná pojistka

IP 32 IP 32 
Rozm ry  (mm) 390 x 59 x 35 390 x 59 x 35
P ívodní kabel PVC 1,1m - černý 5 vodičů 4 vodiče
Teplota prost edí - 10 / +60 C - 10 / +60 C

P ed zahájením jakékoliv montážní operace
nebo elektrického zapojení se doporu uje
p e íst si velmi pozorn  tuto p íru ku.Uživatel
je povinen seznámit se s informacemi
uvedenými v p íru ce a uschovat ji pro
p ípadné další použití.

Možnosti ovládání pohonu
 ru ní ovlada  – tla ítko

spínací  pro dva 
mechanismy

 dálkov  ovládaný p ijíma
kontrolní a ovládací úst edna Mce BUS 
systému s pov trnostním detektorem.

Oblast využití Charakteristika za ízení
Elektrické otevírání a zavírání sklopných a 
výklopných oken , nap íklad ve ve ejných,
soukromých i pr myslových budovách. 

Automatické koncové spína e, které se
spoušt jí jakmile je dosaženo polohy otev eno /
zav eno (otev eno = et z zcela vysunut /
zav eno = et z zcela zasunut).
Maximální možná délka posunu pro otev ení:
100,200,300,400 mm.

100,200,300,400

Třída zařízení II III

Akustická úroveň LpA _74dB(A) <
Třída ochrany
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VYSV TLENÍ UŽITÝCH SYMBOL

Nebezpe í!
Všeobecné ozna ení nebo preventivní
upozorn ní s etnými implikacemi. 

Upozorn ní! 
P e tete si pozorn  tento návod.

Nebezpe í!
Nebezpe í usmrcení elektrickým
proudem od elektrického nap tí.

Nebezpe í!
Nebezpe í, které by mohlo zp sobit
zran ní osoby.

Nebezpe í! 
Nebezpe í rozdrcení rukou.

Upozorn ní!
Dbejte dodržování instrukcí, které 
zabra ují poškození pohonu.

Poznámka
Odkazy na d ležité informace, kterým
musí být v nována mimo ádná
pozornost.

Uchycení na spodní části rámu

Uchycení v horní části rámu
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POPIS POHONU

D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ P EDPISY

Tento návod p e íst pozorn

Pro bezpe nost osob je d ležité p ísn
dodržovat následující pravidla.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

P i používání pohonu Micro Evo1 je nutné dodržovat
následující  pravidla: 

Nedovolit d tem hrát si s dálkovým 
ovládáním
Sledovat pohyblivé ásti a nedovolit
osobám p iblížit se, dokud se pohyblivé
ásti zcela nezastaví

Zkontrolovat vizuáln  alespo  jednou 
ro n , zda není poškozeno napájecí
vedení a zda se nevyskytují jiné 
známky opot ebení nebo poškození

¨

Zkontrolovat, zda n jaký p edm t
nebrání  pohybu  okna.
V případě poruchy nikdy neprovád t na
ovlada i žádné zásahy, neotvírat nebo

nedemontovat ásti ovlada e, které brání v
p ístupu k vnit ní ásti mechanismu.
V p ípad  poruch nebo poškození za ízení se
obra te na odborníky.
Nepoužívejte ovlada , dokud není opraven.

MONTÁŽ

Montáž provád jí pouze kvalifikovaní technici.

Montáž a elektrické zapojení   ovladače  Micro
Evo 1  mohou provádět         pouze specialisté s
p íslušným odborným vzd láním a odbornými
znalostmi z problematiky motorizace
otvíracích a zavíracích systém , p íslušných
technických norem a bezpe nostních

 Nesprávná montáž m že
zp sobit, že se ovlada  stane 
nebezpe ným! Dodržujte všechna 
následující doporu ení.

Kontroly
P ed montáží zkontrolujte, zda: 

 Výkon ovlada e sta í k otvírání a zavírání 
okna  (p i emž je vylou eno p ekro ení limitu 
uvedeného na štítku ovlada e). Je t eba
pamatovat na to, že otvírání a zavírání okna,
zvláš  jedná-li se o sv tlík,  m že být ztíženo
nejen  v trem, ale i vahou sn hu a p ípadn
ledu.

Minimální výška rámové konstrukce okna je 
v tší než 300 mm (vykláp cí a st ešní okna).

Rámy a záv sy jsou p im en  dimenzovány
tak, aby vydržely provozní namáhání.

Použité druhy  záv s  nebo  kování umož ují
úplný zdvih  p i otev ení  ovlada e tak, aby
se zabránilo poškození konstrukce 

Pohon Micro Evo 1 je vybaven elektronickou 
regulací koncového spínače zavírání. 
Správné nastavení   koncového    spínače je 
velmi důležité,    protože umožňuje akčnímu 
členu udržet při     každém   zavření správné 
stlačen těsnění  bez        nadměrné námahy 
mechanických součástí.       Koncový  spínač 
otevírání může být nastaven prostřednictvím
voliče,který se nachází vedle výstupu kabelu.
Když projekt vyžaduje použití        dvou nebo 
více tlačných bodů,     je možné nainstalovat 
a uvádět do činnosti až 4 pohony   vzájemně
synchronizovaným způsobem.
V případě,když jeden pohon            přestane
fungovat kvůli               mechanickému nebo 
elektrickému
problému, zastaví se také ostatní      pohony 
a        bude zachována neporušenost výplně 
otvoru.
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zp sobenému tažnou silou nebo tlakem 
ovlada e.

Elektrická ovládací za ízení vyhovují platným 
normám dané zem .

Napájecí kabely ovlada  mají dostate ný
pr ez.

Napájení a hlavní vypína  jsou blízko okna.

 Existuje p ipojovací sk í ka, do které se 
p ipojí napájecí kabel.

 Balení obsahuje veškeré sou ásti  a 
p íslušenství pot ebné k montáži ovlada e.

 Po p ipojení ovlada e na nap tí je funkce 
správná a plynulá, v etn  obou krajních 
poloh, které vymezují minimální a maximální 
zdvih táhla.

 P i montáži nebo demontáži ovlada e
otvírání a zavírání oken, není-li tento 
zablokován v otev ené nebo zav ené poloze,  
jsou u in na vhodná opat ení pro zamezení 
náhodnému klepání s nárazy, možnému 
prasknutí okna a úrazu pracovníka.

 Je zajišt na plošina nebo lešení  v p ípad ,
že ovlada e mají být umíst ny ve výšce 
p esahující 2,5 m.

Operace, které je nutno provést p ed montáží
ovlada e

 Zapojit ovlada ,  provést zdvih naprázdno a
p esv d it se tak, zda b hem dopravy
nedošlo k jeho poškození.

   Pokud bezpe nostní složka
brání oknu, aby se pln  otev elo nebo
pokud je okno otev eno mén  než je
zdvih ovlada e, ovlada nebo okno
mohou být poškozeny 

Když se 
okno pohybuje, nedávejte ruce mezi
pevné a pohybující se ásti
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Okna s horním výklopem– Kopule – Světlík
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Okna se spodním výklopem
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Pohon je dodáván výrobcem s již otevřeným řetězem, a to kvůli 
umožnění snadné montáže, bez potřeby jeho připojení k elektrickému
napájení.
Pohon je uzpůsoben pro automatické provedení regulace koncového
spínače zavírání během první instalace, ale když po ukončení montáže
podmínkyčinnosti neodpovídají těm, které jsou popsané v pokynech, 
je možné provést novou regulaci koncového spínače zavírání dle postupu 
popsaného v odstavci
„Regulace koncového spínače zavírání“.

Při instalaci a regulaci koncového spínače se doporučuje dodržet níže
uvedené pokyny a přiložené výkresy:
1. Najít a vyznačit poloosy výplně otvoru a rámu. V případě více synchronizovaných akčních členů rozdělte výplň otvoru na stejné části.
2. Navrtejte otvory do rámu s použitím uvedených poloh (obr. A).
3. Proveďte montáž dvou třmenů s rozpěrkou a připevněte je k rámu. Zkontrolujte přitom, aby bylo vyrovnání provedeno ve vodorovném i ve svislém směru
(obr. B).

4. Výkyvné výplně otvoru nebo kupole: Namontujte úchyt pro okno
 na pohyblivou část výplně otvoru a otočte pojistnou   pákou až po 
úplné otevření (obr.C).
Výklopné výplně otvoru: Namontujte úchyt pro okno na pohyblivou
část výplně otvoru (obr. C).

5. Zvolte zdvih pohonu prostřednictvím voliče, který 
se nachází na boku výstupu kabelu            (obr. M). 
V případě více synchronizovaných akčních     členů
otáčejte pouze voličem jednoho z akčních členů na 
požadované dráze.
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 POPIS MONTÁŽE NA VÝKYVNÝCH OKNECH,
 VÝKLOPNÝCH OKNECH NEBO NA KUPOLÍCH

6. Namontujte pohon na nosné třmeny       způsobem znázorněným 
na obrázku a zajistěte jej přišroubováním příslušných čepů (obr. D) .

7. Zkontrolujte, zda je koncová část řetězu dokonale vyrovnána s úchytem pro okno   (obr. E). 
V opačném případě povolte upevňovací šrouby a          správněpřemístěte třmen s   použitím 
podélných otvorů, které se na něm nacházejí.
8. Výkyvné výplně otvoru nebo kupole: vložte koncovou část řetězu dovnitř uložení       úchytu 
pro okno a otočte pojistnou pákou až do úplného zavření; poté ji zajistěte příslušným šroubem.
Výklopné výplně otvoru: namontujte čelní část třmenu a zajistěte ji příslušným šroubem.
Pro pokračování s automatickou regulací koncového spínače je třeba připojit akční           člen 
k napájení.
9. Stiskněte kterékoliv tlačítko (otevírání nebo zavírání) a nevypínejte akční člen, pokud výplň 
otvoru nebude úplně zavřena. Poté vypněte pohon avyčkejte dvě sekundy. 
Upozornění: při napájení pohonu se ujistěte, že prvním pohybem bude zavírání.
10. Proveďte manévr otevírání a zkontrolujte, zda dráha provedená  pohonem odpovídá zvolené
dráze. V opačném případě zkontrolujte polohu voliče a  zvolte požadovanou dráhu.
11. Proveďte manévr zavírání a zkontrolujte, zda dojde ke zpomalení pohybu řetězu v blízkosti 
polohy koncového spínače a zda je výplň otvoru úplnězavřena.
Po splnění těchto podmínek je pohon připraven k použití. V opačném případě zopakujte regulaci 
koncového spínače (viz odstavec „Regulace koncovéhospínače zavírání“). 
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Regulace koncového spínače zavírání musí být provedena v níže uvedených případech:
• když okno nezavírá kompletně;
• když řetěz nezpomaluje v blízkosti koncového spínače zavírání;
• při každé následující instalaci akčního členu;

Při regulaci poloh koncových spínačů je třeba dodržet níže uvedené pokyny.
1. Stiskněte ovládací prvek otevírání na několik sekund a vyčkejte, dokud řetěz nevyjde přibl ižně 2 cm.
2. Výkyvné výplně otvoru nebo kupole: přepněte volič, který se nachází vedle výstupu kabelu,           do
polohy S.
V případě synchronizovaných pohonů proveďte tento manévr na všech pohonech.
Výklopné výplně otvoru: Úplně odšroubujte šroub, kterým je zajištěna přední část třmenu.     Po sejmutí 
čelní části třmenu a vyjmutí koncové části řetězu zevnitř uložení úchytu pro okno mírně             pootočte 
pohonem a přepněte volič, který se nachází vedle výstupu kabelu, do polohy S (obr. M).          V případě
synchronizovaných pohonů proveďte tento manévr na všech pohonech.
3. Stiskněte kterýkoliv ovládací prvek (zavírání nebo otevírání) a bez vypnutí akčního členu      přepněte
volič do polohy odpovídající požadované dráze; uj istěte se přitom, že pohon neprovede žádný pohyb.
 Poté vypněte pohon a vyčkejte přibl ižně dvě sekundy. V případě více synchronizovaných           pohonů
otáčejte pouze voličem jednoho z akčních členů na požadované dráze.

4. Výkyvné výplně otvoru nebo kupole: Stiskněte kterékoliv tlačítko (otevírání nebo zavírání) 
a nevypínejte pohon, dokud výplň otvoru nebude úplnězavřena. 
Poté vypněte pohon a vyčkejte dvě sekundy. 
Upozornění: při napájení pohonu se ujistěte, že prvním pohybem bude zavírání.
Výklopné výplně otvoru: 
Vložte koncovou část řetězu dovnitř uložení úchytu pro okno, namontujte čelní část třmenu 
a zajistěte ji příslušným šroubem.
Stiskněte kterékoliv tlačítko (otevírání nebo zavírání) a nevypínejte pohon,       dokud výplň 
otvoru nebude úplně zavřena. 
Poté vypněte pohon vyčkejte dvě sekundy. 
Upozornění: při napájení akčního členu se ujistěte, že prvním pohybem bude zavírání.
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5. Proveďte manévr otevírání a zkontrolujte,   zda dráha provedená 
pohonem odpovídá zvolené dráze. V opačném případě zkontrolujte 
polohu voliče a zvolte požadovanou dráhu.
6. Proveďte manévr zavírání a zkontrolujte, zda dojde ke zpomalení 
pohybu řetězu v blízkosti polohy koncového spínače a zda je   výplň 
otvoru úplně zavřena.
Po splnění těchto podmínek je pohon připraven k použití. 
V opačném případě zopakujte regulaci koncového spínače.

REGULACE KONCOVÉHO SPÍNAČE ZAVÍRÁNÍ

2.4, Chyby, kterým se vLineární elektrický pohon s pohybem prostřednictvím řetězu, 
navržený pro pohyb: výkyvných oken, kopulí   a   výklopných 
oken. 
Použití výrobku v jiných než uvedených aplikacích musí  být 
předem autorizováno výrobcem.
Předmětný pohon je ve shodě s platnými směrnicemi.
Záruka bezpečné činnosti        je     vázána     na    dodržení   
bezpečnostních pokynů, které jsou platné   v  zemi instalace, 
instalatéry.

Pohonje určen výhradně pro interní použití a musí být vhodně chráněn 
před stříkáním a nebo proudy vody, které by jej mohly poškodit.
Neinstalujte pohon na vnější část výplně otvoru.

Tento pohon nevyžaduje běžnou údržbu. 
Úkony mimořádné údržby nebo opravy pohonu musí být 
provedeny kvalifikovaným personálem(výrobcem    nebo 
autorizovaným servisním střediskem).
V případě poruchy nikdy neprovádějte žádné zásahy  na 
ovládacím mechanismu,            nesnažte se    otevřít   či            
odmontovat jakékoliv jeho části, které případně brání   v 
přístupu do vnitřní části mechanismu; v   případě poruch 
či poškození zařízení se obraťte     na      specializované 
pracovníky;
nepoužívejte tento mechanismus,         dokud      nebude 
příslušný problém odstraněný a porucha opravená.

Jestliže je otevírání okna omezené bezpečnostními prvky 
anebo jestliže      je            menší než je stanovená dráha 
ovládacího mechanismu, může dojít      k          poškození 
ovládacího mechanismu nebo okna.
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FUNKCE SYNCHRONIZACE

P IPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍT

Tento návod k zapojení do sít  elektrického
rozvodu je ur ený výhradn  specializované
osob , která má pot ebné oprávn ní
k instalaci elektrických p ístroj  a instalaci
bude provád t podle p íslušných norem a
na ízení týkajících se elektrické instalace.

Nebezpe í! P ed zapo etím prací
spojených s elektroinstalací vypojte
napájení elektrické sít , aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem. Na 

za átek ovládacího vedení pohonu instalujte 
hlavní dvoupólový vypína  napájení s min.
odstupem  kontakt   3 mm. 

Nebezpe í p iv ení rukou. P i posunu
k ídel oken v nujte pat i nou
pozornost tomu, aby se Vaše ruce 
nedostaly do prostoru mezi pevný rám
a hybné ásti.

Upozorn ní!
Pokud bezpe nostní za ízení zabrání
plnému otev ení okna nebo pokud je 
okno otev eno mén  než je maximální

zdvih pohonu, okno nebo pohon mohou být
poškozeny.
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 110-240V/50-60Hz 

Operace spojené s montáží a elektrickým zapojením ovládacího mechanismu
musí být provedeny specializovanými pracovníky, kteří musí mít         vhodnou 
odbornou přípravu   a     specifické znalosti ohledně     problematiky týkající se 
motorizace oken a dveří, příslušných technických předpisůa nařízení  a    také 
bezpečnostních předpisů.
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ  24V DC 

Micro Evo 1
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2.4, Chyby, kterým se vyvarovat 2.4, Chyby, kterým se vyvarovat 2.4, Chyby, kterým se vy

Během úkonů montáže a    nebo demontáže pohonu výplně otvoru,
který není zajištěn v poloze otevření nebo zavření, přijměte vhodná
opatření pro předcházení náhodným bouchnutím       s      nárazem 
možnému zlomení výplně otvoru a poranění operátora.

V případě instalace pohonu na okno,       které se  nachází ve výšce 
menší než 2,5 m od terénu nebo od iné dostupné plochy, musí    být     
pohon ovládán výhradně dočasným tlačítkem         nebo   ovládacím 
prvkem pro kontrolu přítomnosti operátora(při uvolnění tlačítka dojde 
k zastavení pohonu). 
Doporučuje se ujistit se, že tlačítko pro kontrolu přítomnosti operátora 
se nachází v přímém vizuálním poli ovládané součásti,ale daleko  od 
pohybujících se součástí.S výjimkou případu, když je ovládání na klíč, 
musí být nainstalován v minimální výšce 1,5 m a nesmí být  přístupný 
veřejnosti.

Napájecí rozvod musí být realizován s ohledem na požadavek, podle
kterého nesmí být akční člen po dosažení polohy koncového spínače  
nadálenapájen.

Za provedení kontroly dostupnosti všech výbav vhodných pro správnou
instalaci a činnost pohonu odpovídá osoba instalující zařízení. 
Při instalaci pohonu používejte výhradně originální příslušenství.

Volbu upevňovacích šroubů musí provést osoba instalující zařízení, 
v závislosti na parametrech, výplně otvoru. 
Doporučuje se, aby osoba instalující zařízení použil šrouby dodané 
v rámci výbavy pouze v případě, když jsou vhodné pro daný    druh 
aplikace a případně je nahradil šrouby vhodné velikosti a délky.

Nebezpe í p iv ení rukou. P i posunu
k ídel oken v nujte pat i nou
pozornost tomu, aby se Vaše ruce 
nedostaly do prostoru mezi pevný rám
a hybné ásti.

Upozorn ní!
Pokud bezpe nostní za ízení zabrání
plnému otev ení okna nebo pokud je 
okno otev eno mén  než je maximální

zdvih pohonu, okno nebo pohon mohou být
poškozeny.

Upozorn ní!

.
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ZÁRU NÍ LIST
Záru ní list pat í k prodávanému výrobku odpovídajícího typu. Je t eba jej p i každé 

reklamaci p edložit ádn  vypln ný a potvrzený prodávajícím. Za p edpokladu dodržení 
záru ních podmínek poskytuje prodávající spot ebiteli na uvedený výrobek záru ní dobu  
24 m síc  ode dne prodeje výrobku.  

Záruka poskytnutá v souladu s obchodním zákoníkem R se nevztahuje na vady 
zp sobené vn jšími vlivy, jako jsou nap . poruchy v el. síti, nevhodné instala ní podmínky, 
instalace provedená neodbornou nebo ádn  neproškolenou osobou, poškození zp sobená 
živelnými pohromami, (nap . výboj atmosférické elekt iny), nevhodné provozní podmínky 
(nap . p et žování motor ), poškození p i doprav i neodborné manipulaci nebo je-li 
výrobek zapojen i používán v rozporu s návodem k obsluze. Nárok na záruku zaniká 
rovn ž v p ípad   neoprávn ného zásahu do p ístroje osobou (organizací), která k tomu 
není oprávn na prodávajícím, nebo v p ípad  chyb jícího i jinak poškozeného výrobního 
štítku. V p ípad  uplatn ní záruky je kupující povinen doru it reklamovaný výrobek do 
místa prodeje. P i dodržení záru ních podmínek a po p edložení dokladu o koupi a správn
vypln ném záru ním listu, odstraní prodávající bezplatn  veškeré vady výrobku zp sobené 
z titulu výrobní vady, nebo vadného materiálu tak, aby mohl být výrobek ádn  používán 
k ú elu pro který byl vyroben. V p ípad  požadavku kupujícího na vyslání odborného 
technického personálu prodávajícího na místo montáže prodaného výrobku, jdou náklady 
na dopravu (tam/zp t), ubytování a stravu spojené se servisním zásahem, vždy na ú et
kupujícího. Náklady spojené s úhradou mzdových náklad  na pracovníka hradí prodávající, 
avšak pouze v p ípad , že se bude jednat o záru ní závadu. Pokud bude p i oprav
zjišt no, že závada nespadá do záruky, uhradí veškeré náklady s jejím odstran ním 
kupující. 

Za vhodné použití výrobku zodpovídá vždy kupující. 
Výrobek musí být vždy instalován a používán v souladu s p íslušnými technickými 

charakteristikami a montážním návodem v souladu s bezpe nostními normami a 
na ízeními, které se vztahují na instalaci a používání elektrických p ístroj , platnými v dané 
zemi, kde je výrobek instalován, používán a zejména pro které je ur en.

Prodávající je povinen ádn  a úpln  vyplnit tento záru ní list. Neoprávn n
m n ný nebo nevypln ný záru ní list je neplatný. Záru ní doba se prodlužuje o dobu, po 
kterou byl výrobek v záru ní oprav .

Doporu ujeme Vám spole n  se záru ním listem a dokladem o koupi uschovat i 
doklad o provedení opravy. 
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