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windy sufitowej 
celexon PL400 HC Plus

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup 
produktu marki celexon. 
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Przedmowa

Wyposażenie dostarczane w komplecie

Prosimy o zapoznanie się z następującymi punktami przed rozpoczęciem montażu:

• winda sufitowa powinna być zainstalowana i wykorzystywana w pomieszczeni-
ach zamkniętych

• zabrania się przebywania  bezpośrednio pod windą • przed rozpoczęciem mon-
tażu proszę się upewnić, że odległość projektora od powierzchni projekcyjnej 
jest prawidłowa 

• nieprawidłowe korzystanie z windy a w szczególności jej przeciążenie może 
prowadzić do jej uszkodzenia.

• firma celexon nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za nieprawidłowe 
użytkowanie windy.  

• silnik windy zasilany jest prądem 220V i nie można go otwierać i ingerować w niego

• nieprawidłowe obchodzenie się z silnikiem lub jego nieprawidłowa  
konserwacja może prowadzić do uszkodzeń i jest  niebezpieczne.

•  w przypadku chęci przeprowadzenia naprawy prosimy skontaktować się z 
producentem

• zaleca się przynajmniej raz do roku sprawdzenie linek stalowych oraz śrub mo-
cujących . W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy wyłączyć 
produkt z użytkowania oraz skontaktować się z producentem w celu zamówie-
nia oryginalnych części zamiennych.

Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują 
się wszystkie części wymienione jako wyposażenie. W przypadku stwierdzenia  
braku którejkolwiek z tych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 

     1 winda  PL400 HC Plus        4 kątowniki aluminiowe  Sterownik naścienny 
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Montaż

             4 x kątownik               4 x pręty M6, dł 25cm  12 x  nakrętka M6   
                           

4 x śruby tulejkowe  
4 x wkręty
4 x śruby M6x10mm  

Proszę za pomocą śrub M6  przykręcić uchwyty aluminiowe 
w kształcie litery L do górnej ramy windy (rys. 1)

Proszę zamontować windę na suficie stosując odpowiednie 
kołki i śruby (brak w komplecie) oraz upewnić się, że winda 
jest wypoziomowana (do wypoziomowania należy użyć 
poziomicy oraz specjalnych podkładek znajdujących się 
pomiędzy uchwytami aluminiowymi i sufitem).  
Wypoziomowanie windy jest niezbędnym krokiem do  
prawidłowego jej działania. (rys.2)

fig. 1

fig. 2

fig. L1 fig. L2 fig. M

 1 x spirala z tworzywa sztucznego 5x łącznik kabla            1 x instrukcja obsługi
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Po prawidłowym montażu windy należy wypozycjonować pro-
jektor pod 3 kątownikami montażowymi i przymocować go za 
pomocą śrub  (rys. M) tak jak pokazano na rysunku XYZ (rys. 3)

UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę na odstęp uchwytów po 
bokach, ważne jest aby był on taki sam i waga projektora 
mogła się równomiernie rozłożyć. 

Kabel zasilający projektora oraz kabel sygnałowy należy 
przeprowadzić przez spiralę z tworzywa sztucznego (w 
komplecie) oraz zamocować ją na górnym profi lu 
aluminiowym (rys.4). 

UWAGA: Spirala nie może zakłócać ruchu windy.

Po zamontowaniu windy proszę podłączyć do niej sterownik 
(rys.C) według schematu XY (rys.5). 

UWAGA: Wszystkie powyższe kroki należy przeprowadzać bez 
podłączenia do zasilania. Istnieje bowiem ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. Jeżeli nie czują się Państwo pewnie 
podczas przeprowadzania takiej instalacji, zalecamy zlecenie 
jej odpowiedniemu fachowcowi.

fi g. 3

fi g. 4

fi g. 5

Kolejnym krokiem jest ustawienie wyłączników krańcowych. Jeżeli projektor jest 
używany w sufi cie podwieszanym należy ustawić górny wyłącznik krańcowy  w taki 
sposób, aby uchwyty nie dotykały sufi tu. Dolny wyłącznik krańcowy zostanie tak 
ustawiony, że projekcja będzie idealnie wpasowana w ekran.

Ustawienia górnego wyłącznika krańcowego: 

Uwaga:  Po ustawieniu górnego wyłącznika krańcowego instalator może przesunąć 
go na dół. Górny wyłącznik krańcowy nie może być ustawiona wyżej ze względu 
na możliwość uszkodzenia windy. Nieprawidłowe ustawienie punktów krańcowych 
nie podlega gwarancji. Górny punkt krańcowy musi być ustawiony przed montażem 
płyty zaślepkowej.
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Proszę przekręcić śrubę A na silniku (rys. 6) w kierunku  
zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby zatrzymać windę.

Ustawienia dolnego wyłącznika krańcowego: 

Proszę przekręcić śrubę B na silniku (rys. 6) w kierunku  
zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby zatrzymać 
windę. Proszę przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara aby wysunąć windę, ale na max. 
głębokość 40 cm.

Winda sufitowa PL400 HC Plus została wyposażona w 2 
dodatkowe śruby zabezpieczające. Uniemożliwiają one 
wysunięcie windy powyżej górnego punktu krańcowego w 
przypadku zakłóceń systemu lub w przypadku uszkodzenia 
linki stalowej. Jeżeli  
dolny punkt krańcowy został zmieniony, należy umiejscowić 
śruby zabezpieczające w prawidłowej pozycji i postępować 
według poniższych wskazówek:

1) Po ustawieniu dolnego punktu krańcowego proszę 
wysunąć windę do końca

2) Następnie należy wyjustować śruby zabezpieczające do  
właściwej pozycji (rys.7). Proszę obluzować śruby i  
wypozycjonować je w odległości 3mm od środka systemu 
nożycowego.

Po ustawieniu górnego i dolnego wyłącznika  krańcowego 
należy zamontować 4 kątowniki w kształcie litery L (l) do 
prętów gwintowanych za pomocą śrub dostarczanych w 
komplecie (rys. D i M)  pod ramą windy, tak jak pokazano 
na schemacie XY (rys.8). Mogą Państwo skrócić pręty, jeżeli 
istnieje taka potrzeba. Proszę przykręcić 4 pręty gwintowane 
za pomocą śrub  do kątowników.

Na panelu prosimy zamocować 4 pręty lub śruby tulejkowe (M) 
w prawidłowej pozycji.  Po zainstalowaniu panelu sufitowego 
prosimy o sprawdzenie czy zamontowane części do siebie 
pasują. Panel powinien dokładnie bez przeszkód zamykać 
otwór w suficie.

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9
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Montaż windy jest zakończony w momencie gdy wszystkie 
śruby są podokręcane, panel zamyka otwór w suficie a  
głębokość wysunięcia windy nie przekracza 40 cm. Ważne 
jest aby kable nie były napięte i nie blokowały ruchu windy.

20
40

fig. 10

Zdjęcia

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4
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fig. 7 fig. 8

fig. 9

fig. 5
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 Deklaracja zgodności EC 

Producent:  celexon Germany GmbH & Co. KG
Adres:   Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

Oświadcza, iż produkt:

Nazwa produktu:  winda sufi towa celexon PL400 HC Plus
Model:   PL400 HC Plus
Producent:   celexon Germany GmbH & Co. KG
   48282 Emsdetten, DE

odpowiada następującym normom: 

CE EN 50081-1, CE EN 50082-1

Uwagi: 
Testy CE zostały przeprowadzone w trybie zwykłym i dotyczą testowanego produk-
tu oraz testów specyfi cznych.

Certyfi kat ten dotyczy tylko i wyłącznie modelu użytego do testów.  

Emsdetten, 09.03.2016
      
      Christoph Hertz
      Prezes

      www.celexon.com
      info@celexon.com
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      info@celexon.com
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