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Ovikoneiston tiedot:
Sarjanro: Annettu tämän asennus- ja käyttöohjeen
(mahd. takuuetiketti) etusivulla.

Arvoisa asiakas,
iloitsemme, että olet päätynyt yrityksen SOMMER
Antriens- ja Funktechnik GmbH tuotteeseen.
Tämä tuote on kehitetty ja valmistettu erittäin korkealla
laatuvaatimustasolla ja normin ISO 9001 mukaisesti.
Halu tehdä laadukkaita tuotteita on meille vähintäänkin
yhtä tärkeää kuin asiakkaidemme vaatimukset ja
tarpeet. Erityistä huomiota kiinnitämme tuotteidemme
turvallisuuteen ja luotettavuuteen.
Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti läpi ja
noudata kaikkia siinä olevia ohjeita. Silloin voit asentaa ja
käyttää tuotetta turvallisesti ja optimaalisesti.
Mikäli sinulle ilmaantuu kysymyksiä, ota yhteyttä
valtuutettuun jälleenmyyjään tai asennusliikkeeseesi.

Valmistusvuosi: alkaen 08.2015

Asennus- ja käyttöohjeen tiedot
Asennus- ja käyttöohjeen versio:
S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI
Takuu
Takuu on lakimääräysten mukainen. Takuutapauksissa
yhteyshenkilö on laitteen valtuutettu myyjä. Takuu on voimassa
vain siinä maassa, josta koneisto ostettiin.
Käyttöosat kuten esimerkiksi paristot, akut ja sulakkeet sekä valot
eivät kuulu takuun piiriin. Tämä koskee myös kuluvia osia.
Yhteystiedot
Mikäli tarvitset huoltopalvelua, varaosia tai lisävarusteita, ota
yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, asennusliikkeeseesi tai
suoraan valmistajaan
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21-27
D-73230 Kirchheim / Teck
www.sommer.eu
info@sommer.eu
Tätä asennus- ja käyttöohjetta koskevat palautteet
Olemme pyrkineet tekemään asennus- ja käyttöohjeista
mahdollisimman selkeitä. Jos sinulla on parannusehdotuksia tai
jos asennus- ja käyttöohjeesta puuttuu tietoja, lähetä ehdotuksesi
meille:
+49 (0) 7021 / 8001 - 403
doku@sommer.eu
Huolto
Käänny huoltotapauksessa maksullisen palvelunumeromme
puoleen tai käy nettisivuillamme:
+49 (0)900-1800150
(0,14 euroa/minuutti saksalaisesta lankaverkosta soitettaessa.
Eri hinta soitettaessa matkapuhelinverkosta)

http://www.sommer.eu/de/kundendienst.html
Tekijänoikeudet
Tämän asennus- ja käyttöohjeen tekijänoikeudet pysyvät
valmistajalla. Mitään näiden ohjeiden osaa ei saa missään
muodossa jäljentää tai käsitellä sähköisissä järjestelmissä,
kopioida tai levittää ilman yrityksen SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH kirjallista lupaa. Yllä mainittuja tekijöitä
rikkovat toimenpiteet velvoittavat vahingonkorvauksiin.
Kaikki tässä ohjeessa mainitut tuotemerkit ovat kyseisten
valmistajien omaisuutta ja täten tunnustettuja tuotemerkkejä.
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1. Tätä asennus- ja käyttöohjetta koskevia tietoja

1.1. Asennus- ja käyttöohjeen
säilyttäminen ja luovuttaminen
eteenpäin

1.4. Tämän asennus- ja käyttöohjeen
varoitussymbolien ja ohjeiden
selvitys

Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ja
kokonaisuudessaan läpi ennen asennusta, käyttöönottoa
ja käyttöä sekä ennen purkutöitä. Noudata kaikkia
varoitus- ja turvallisuusohjeita.

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa käytetään seuraavaa
varoitusohjeiden rakennetta.

Säilytä tätä asennus- ja käyttöohjetta aina käyttöpaikalla
ja helposti käsiksi päästävässä paikassa.

Vaaran tyyppi ja lähde

Uusi asennus- ja käyttöohje voidaan ladata yrityksen
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
nettisivuilta:
www.sommer.eu
Luovutettaessa tai myytäessä ovikoneisto kolmannelle
osapuolelle on uudelle haltijalle annettava mukaan
seuraavat asiakirjat:

Signaalisana
Vaarasymboli

Vaaran seuraukset
► Vaaran ehkäisy / välttäminen

Vaarasymbolilla kuvataan vaaran tyyppi. Signaalisanaan
on liitetty yksi vaarasymboli. Vaaran vakavuuden mukaan
on olemassa kolme luokitusta:

VAARA

•

Tämä asennus- ja käyttöohje

•

Asiakirjat suoritetuista muutoksista ja korjaustöistä

VAROITUS

•

Todistus säännöllisestä kunnossapidosta,
huolloista ja tarkastuksista

VARO

•

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja luovutusraportti
Tästä seuraa kolme erilaista vaaraohjeiden luokitusta.

1.2. Kuvattu tuotetyyppi
Ovikoneisto on valmistettu tekniikan tämänhetkisen
tason ja tunnettujen teknisten sääntöjen mukaisesti ja
se täyttää konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimukset.
Ovikoneisto on varustettu radiotaajuudella toimivalla
vastaanottimella. Sen toiminta kuvataan valinnaisesti
toimitettavien lisätarvikkeiden kohdassa.

1.3. Asennus- ja käyttöohjeen
kohderyhmät
Jokaisen seuraaviin töihin tai käyttötapahtumiin
osallistuvan henkilön pitää lukea asennus- ja käyttöohje
ja noudattaa siinä olevia määräyksiä / ohjeita:
•

Kuormasta purkaminen ja yrityksen sisäinen kuljetus

•

Pakkauksesta purkaminen ja asennus

•

Käyttöönotto

•

Säätö

•

Käyttö

•

Kunnossapito ja huolto

•

Tarkastus

•

Häiriöiden poisto

•

Purkaminen ja hävittäminen

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

VAARA
Kuvaa välittömästi uhkaavaa
vaaraa, joka johtaa vakaviin
loukkaantumisiin tai kuolemaan
Kuvaa vaaran seurauksia sinulle tai
muille henkilöille.
► Huomioi ohjeet vaaran ehkäisemiseksi /
välttämiseksi.

VAROITUS
Kuvaa mahdollista vakavien
tai hengenvaarallisten
loukkaantumisten vaaraa
Kuvaa vaaran mahdollisia seurauksia
sinulle tai muille henkilöille.
► Huomioi ohjeet vaaran ehkäisemiseksi /
välttämiseksi.
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Kuvissa ja tekstissä käytetään muita symboleita.

VARO
Kuvaa mahdollista vaarallisten
tilanteiden vaaraa
Kuvaa vaaran mahdollisia seurauksia
sinulle tai muille henkilöille.
► Huomioi ohjeet vaaran ehkäisemiseksi
ja välttämiseksi.

Lue lisätietoja asennus- ja käyttöohjeesta.

Erota ovikoneisto sähköverkosta

Liitä käyttökoneisto verkkojännitteeseen
Ohjeille ja informaatioille käytetään seuraavia symboleita:

OHJE
Kuvaa syventäviä informaatioita
ja hyödyllisiä ohjeita ovikoneiston
asianmukaiseen käsittelyyn henkilöitä
vaarantamatta.
Mikäli niitä ei huomioida, voi ovikoneistoon
tai oveen aiheutua esinevahinkoja tai
häiriöitä.

INFORMAATIO
Kuvaa syventäviä informaatioita ja
hyödyllisiä ohjeita.
Ovikoneiston optimaalisen hyödyntämisen
toiminnot kuvataan.

INFORMAATIO
Symbolilla huomautetaan, että mitään
käytöstä poistettua, haitallisia
aineita sisältävää osaa ei saa laittaa
talousjätteiden mukaan. Osat on
hävitettävä asianmukaisesti valtuutetun
kierrätysyrityksen toimesta. Tällöin on
noudatettava paikallisia ja maakohtaisia
määräyksiä.

Tehdasasetus

SOMlink ja älypuhelin

1.5. Erityiset vaaraohjeet. vaarasymbolit
ja määräysmerkit
Vaaralähteen selventämiseksi tarkemmin käytetään
seuraavia symboleita yhdessä yllä mainittujen
vaaramerkkien ja signaalisanojen kanssa. Noudata
ohjeita uhkaavan vaaran välttämiseksi.

VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisten osien asennuksen,
tarkastuksen ja vaihdon.

INFORMAATIO
Käytettyjä akkuja ja paristoja ei saa
laittaa talousjätteiden sekaan, koska ne
sisältävät haitallisia aineita. Ne täytyy
toimittaa asianmukaisesti paikallisiin
keräyspisteisiin tai jälleenmyyjän niille
varaamiin keräyslaatikkoihin. Maakohtaisia
määräyksiä on noudatettava.

6

VAARA
Sisään jäävien henkilöiden vaara!
Henkilöitä voi jäädä lukkojen taakse
autotallin sisään. Jos näitä henkilöitä
ei saada vapautettua, seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Olemassa täytyy olla toinen
poistumistie, vapautuslukko tai
vapautusvaijeri ulkopuolelta tapahtuvaa
avausta varten. Näin voidaan
vapauttaa henkilöt, jotka eivät itse pysty
pääsemään ulos.

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

1.

Tätä asennus- ja käyttöohjetta koskevia tietoja

VAARA
Putoamisvaara!
Epävarmat tai vialliset tikkaat voivat
kaatua ja aiheuttaa vakavia tai
hengenvaarallisia tapaturmia.
► Käytä vain tukevia tikkaita, joiden
kaatumisesta ei ole pelkoa.

VAROITUS

VAROITUS
Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!
Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky on
hetkellisesti voimakkaasti rajoitettuna.
Tästä voi aiheutua vakavia tai
hengenvaarallisia loukkaantumisia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

Putoavien osien vaara!
Oven osat voivat irrota ja pudota.
Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema niiden
osuessa henkilöihin tai eläimiin.
► Avattaessa ja suljettaessa ovi ei saa
taipua, kääntyä tai kiertyä.

VAROITUS
Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Pidä etäisyyttä liikkuvaan oveen.

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin.

VAROITUS
Kuumista osista aiheutuva vaara!
Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin, voi
seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.

Seuraavat määräysmerkit ovat kehotuksia kyseisten
toimenpiteiden suorittamiseen. Kuvattuja kehotuksia on
noudatettava.

VAROITUS
Silmien loukkaantumisvaara!
Porattaessa lastut voivat vahingoittaa
vakavasti silmiä ja käsiä.
► Käytä henkilökohtaisia suojalaseja.

VAROITUS
Pään alueen loukkaantumisvaara!

VAROITUS
Kompastumis- ja kaatumisvaara!
Epävarmasti varastoidut yksittäisosat
kuten pakkaukset, ovikoneiston osat tai
työkalut voivat aiheuttaa kompastumisia
tai kaatumisia.
► Pidä asennusalue vapaana
tarpeettomista esineistä.
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Riippuviin esineisiin törmääminen
voi aiheuttaa vakavia naarmuja ja
viiltohaavoja.
► Käytä henkilökohtaista suojakypärää.
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VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin metalliosiin koskettaminen
voi aiheuttaa naarmuja ja viiltohaavoja.
► Käytä henkilökohtaisia suojakäsineitä.

1.8. Ovikoneiston määräystenvastainen
käyttö
Muu kuin luvussa 1.7 kuvattu tai sitä laajempi käyttö
katsotaan määräystenvastaiseksi. Käyttäjä on yksin
vastuussa.
Valmistajan takuu ei kata:
•

Muusta tai ei-tarkoituksenmukaisesta käytöstä
aiheutuneita vaurioita

•

Viallisten osien käyttöä

•

Ovikoneiston ei-sallittuja muutoksia

•

Ovikoneiston ja sen osien muutoksia tai ei-sallittuja
ohjelmointeja

1.6. Tekstien esittämiseen liittyviä ohjeita
1.

Ilmaisee toimenpideohjeita
⇒ Ilmaisee toimenpideohjeiden tuloksia

Luettelot esitetään listana luettelokohtien kanssa:
• Luettelo 1
• Luettelo 2
1, A 1 A Kuvien numerot tai kirjaimet viittaavat
tekstissä oleviin tekstinumeroihin.
Tärkeät tekstikohdat esim. toimenpideohjeissa on
lihavoitu.
Viitteet muihin lukuihin tai otteisiin tekstistä on lihavoitu
ja asetettu "lainausmerkkien" sisään.

Ovi ei saa olla osa palonsuojauslaitteistoa,
pelastumistietä tai hätäuloskäyntiä, joka sulkee oven
automaattisesti tulipalon sattuessa. Automaattinen
sulkeminen estetään ovikoneiston asennuksella.
Huomioi paikalliset rakennusmääräykset.
Ovikoneistoa ei saa käyttää:
•

Räjähdysvaarallisilla alueilla

•

Erittäin suolapitoisessa ilmassa

•

Aggressiivisessa ilmakehässä, tähän kuuluu
mm. kloori

1.7. Ovikoneiston määräystenmukainen
käyttö
Koneisto on tarkoitettu ainoastaan ovien avaamiseen
ja sulkemiseen. Muu tai laajempi käyttö katsotaan
määräystenvastaiseksi. Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jotka syntyvät määräystenvastaisesta käytöstä. Käyttäjä
on yksin vastuussa. Se aiheuttaa takuun raukeamisen.
Ovikoneistoon saadaan tehdä kuvattuja muutoksia vain
alkuperäisillä SOMMER-lisätarvikkeilla ja vain kuvatun
laajuuden mukaisesti.
Näillä ovikoneistoilla automatisoitujen ovien täytyy olla
kyseisellä hetkellä voimassa olevien kansainvälisten ja
maakohtaisten standardien, direktiivien ja määräysten
mukaisia. Näihin kuuluvat esim. EN 12604, EN 12605 ja
EN 13241-1.
Ovikoneistoa saa käyttää vain:
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•

yhdessä referenssiluettelossa mainittujen
ovityyppien kanssa, ks. osoitteesta:
www.sommer.eu

•

tätä asennus- ja käyttöohjetta noudattaen

•

teknisesti moitteettomassa kunnossa

•

turvallisuus- ja vaaratietoisesti, opastettujen
käyttäjien toimesta

1.9. Henkilöstön pätevyys
Huumeiden, alkoholin tai reaktiokykyyn vaikuttavien
lääkkeiden alaisuudessa olevat henkilöt eivät
saa suorittaa mitään ovikoneistoon kohdistuvia
toimenpiteitä.
Asennuksesta vastaavan valmistajan on
annettava ovilaitteistolle ovikoneiston asennuksen
jälkeen konedirektiivin 2006/42/EY mukainen
EY-vaatimustenmukaisuustodistus sekä kiinnitettävä
CE-merkki ja tyyppikilpi paikalleen. Myös silloin, kun
ovikoneisto jälkiasennetaan käsikäyttöiseen oveen.
Nämä asiakirjat on liitettävä asennus- ja käyttöohjeeseen
ja luovutettava yhdessä käyttäjälle.
Osoitteesta www.sommer.eu löytyy tätä varten:
•

Ovikoneiston luovutusraportti
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Asennuksen, käyttöönoton ja purkamisen
ammattihenkilöstö
Ainoastaan pätevä ammattihenkilöstö saa suorittaa
ovikoneiston asennuksen, käyttöönoton ja purkamisen.
Sähköosiin ja virtaa johtaviin rakenneosiin kohdistuvia
töitä saavat suorittaa vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt.

1.10. Käyttäjä
Käyttäjän pitää huolehtia siitä, että hänelle luovutetaan
asennus- ja käyttöohje sekä ovikoneistolle laadittu
EY-vaatimustenmukaisuustodistus. Oveen pitää olla
kiinnitettynä CE-merkki.
Käyttäjä on vastuussa:

Pätevän ammattihenkilöstön, joka suorittaa ovikoneiston
asennuksen tai huollon, on luettava ja ymmärrettävä
tämä asennus- ja käyttöohje ja noudatettava sitä.

•

Ovikoneiston määräystenmukaisesta käytöstä

•

Moitteettomasta kunnosta

•

Käytöstä

Pätevän käyttäjähenkilöstön pitää opastaa käyttäjää:

•

Kaikkien käyttäjien käyttöopastuksesta ja siihen
liittyvistä ovilaitteiston vaaroista

•

Kunnossapidosta ja huollosta

•

Koulutettujen ammattihenkilöiden suorittamista
tarkastuksista

•

Koulutettujen ammattihenkilöiden suorittamista
häiriöiden poistamisista

•

Käyttölaitteen käytössä ja sen vaaroista

•

Manuaalisen hätävapautuksen käsittelyssä

•

Säännöllisessä huollossa, jonka käyttäjä voi
suorittaa

Käyttäjälle pitää muistuttaa, että muille käyttäjille
on opastettava ovikoneiston käyttö, sen vaarat sekä
hätävapautus.
Käyttäjälle pitää tiedottaa, mitkä työt saa suorittaa vain
pätevä ammattihenkilöstö:
•

Asennukset

•

Asetukset

•

Säännöllinen huolto

•

Korjaukset

Käyttäjälle pitää luovuttaa asennus- ja käyttöohje sekä
ovikoneistolle laadittu EY-vaatimustenmukaisuustodistus.

Tämän asennus- ja käyttöohjeen pitää olla aina
käytettävissä ovilaitteiston läheisyydessä.
Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai
mentaaliset ominaisuudet ovat rajalliset tai heillä on
puutteellinen kokemus ja tietämys, eivät saa käyttää
ovikoneistoa. Paitsi, jos nämä henkilöt ovat saaneet
erityisen käyttöopastuksen ja ovat ymmärtäneet käyttöja asennusohjeen sisällön.
Valvonnan alaisuudessakaan lapset eivät saa leikkiä
ovikoneistolla tai käyttää sitä. Lapset täytyy pitää etäällä
ovikoneistosta. Kauko-ohjaimet tai muu käskyanturit
eivät saa joutua lasten käsiin.
Käyttäjän on huolehdittava
tapaturmantorjuntamääräysten ja käyttömaassa
voimassa olevien normien noudattamisesta.
Yrityskäytössä on voimassa Saksalaisen Ausschuss für
Arbeitsstätten -instituutin (ASTA) laatima "Technische
Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.7" -määräys.
Määräyksiä on noudatettava. Saksassa tämä koskee
käyttäjää. Muissa maissa käyttäjän on noudatettava
voimassa olevia maakohtaisia määräyksiä.

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI
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2. Yleiset turvallisuusohjeet

2.1. Pääsääntöiset turvallisuusohjeet
käyttöä varten
Huomioi seuraavat pääsääntöiset turvallisuusohjeet.
Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai
mentaaliset ominaisuudet ovat rajalliset tai heillä on
puutteellinen kokemus ja tietämys, eivät saa käyttää
ovikoneistoa. Paitsi, jos nämä henkilöt ovat saaneet
erityisen käyttöopastuksen ja ovat ymmärtäneet käyttöja asennusohjeen sisällön.
Valvonnan alaisuudessakaan lapset eivät saa leikkiä
ovikoneistolla tai käyttää sitä. Lapset täytyy pitää etäällä
ovikoneistosta. Kauko-ohjaimet tai muu käskyanturit eivät
saa joutua lasten käsiin.

VAARA
Virheellisesti säädetyn tai
korjausta tarvitsevan ovikoneiston
käytöstä aiheutuva vaara!
Mikäli väärin säädettyä tai korjausta
tarvitsevaa ovikoneistoa kuitenkin
käytetään, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Vain asianmukaisesti säädettyä ja
kunnossa olevaa ovikoneistoa saa
käyttää, jotta vakavat loukkaantumiset
tai kuolema vältetään.

VAARA
Sisään jäävien henkilöiden vaara!

VAARA
Noudattamatta jättämisestä
aiheutuva vaara!
Jos turvallisuusohjeita ei
noudateta, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Kaikkia turvallisuusohjeita on
noudatettava, jotta vakavat
loukkaantumiset tai kuolema vältetään.

VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisten osien asennuksen,
tarkastuksen ja vaihdon.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.
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Henkilöitä voi jäädä lukkojen taakse
autotallin sisään. Jos näitä henkilöitä
ei saada vapautettua, seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Lukituksen hätävapautuksen
toimintatapa on tarkastettava
säännöllisesti sisäpuolelta ja
tarvittaessa myös ulkopuolelta.
► Häiriöt täytyy poistaa välittömästi.

VAARA
Haitallisista aineista aiheutuva
vaara!
Akkujen tai paristojen
epäasianmukainen varastointi, käyttö tai
hävittäminen aiheuttaa vaaraa ihmisten
ja eläinten terveydelle. Seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Säilytä akkuja ja paristoja poissa lasten
ja eläinten ulottuvilta.
► Pidä paristot ja akut etäällä kemiallisilta,
mekaanisilta ja termisiltä vaikutuksilta.
► Älä lataa paristoja.
► Ovikoneiston osia sekä käytettyjä
akkuja ja paristoja ei saa laittaa
kotitalousjätteiden sekaan. Ne on
hävitettävä asianmukaisesti.
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2.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS

VAROITUS

Ulkonevista osista aiheutuva
vaara!

Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!

Kaduille ja yleisille kulkureiteille
ulkonevat osat voivat aiheuttaa
henkilöille tai eläimille vakavia
loukkaantumisia tai jopa kuoleman.
► Kaduille tai yleisille kulkureiteille ei saa
tulla ulkonevia osia.

Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.

VAROITUS

► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.

Putoavien oviosien vaara!

► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.

Hätävapautuksen painaminen voi
aiheuttaa oven hallitsemattomia
liikkeitä, mikäli
• jouset ovat heikkoja tai murtuneet.
•

tai mikäli oven tasapainotus ei ole
kunnossa.
Olemassa on putoavien osien vaara.
Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Oven tasapainotus on tarkastettava
säännöllisin väliajoin.
► Hätävapautusta käytettäessä on
tarkkailtava oven liikettä.
► Ota etäisyyttä oven liikealueeseen.

VAROITUS
Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Pidä etäisyyttä liikkuvaan oveen.
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► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.
► Säilytä kauko-ohjainta niin, että
esim. henkilöt tai eläimet eivät pääse
käyttämään sitä tahattomasti.

VAROITUS
Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!
Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.
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2.

Yleiset turvallisuusohjeet

OHJE

OHJE

Juoksuvaunu saa suojapienjännitteen
ketjun ja kiskon kautta.
Öljyjä ja voiteluaineita käytettäessä ketjun,
kiskon ja juoksuvaunun välinen johtavuus
heikkenee voimakkaasti. Tästä seuraa
riittämättömästä sähkökosketuksesta
aiheutuvia häiriöitä.
Ketju ja kisko ovat huoltovapaita, eikä niitä
saa öljytä tai voidella.

Mikäli kauko-ohjainta käytettäessä ei
nähdä ovea, voivat oven liikealueella olevat
esineet jäädä jumiin ja vaurioitua.
Kauko-ohjainta saa käyttää vain, kun oveen
on suora näkyvyys.

OHJE
Oven liikealueella olevat esineet voivat
jäädä jumiin ja vaurioitua.
Oven liikealueella ei saa olla esineitä.

2.2. Pääsääntöiset turvallisuusohjeet
radiotaajuudella toimivaa kaukoohjainta varten

Radiolaitteiden käyttäjällä ei ole minkäänlaista suojaa
muiden televiestintälaitteiden ja laitteiden aiheuttamilta
häiriöiltä. Näihin kuuluvat esim. radiolaitteet, joita
käytetään asianmukaisesti samalla taajuusalueella.
Mikäli ilmenee huomattavia häiriöitä, on käyttäjän
käännyttävä paikallisen lähetyshäiriöitä mittaavan tai
lähetyksiä paikantavan telehallintolaitoksen puoleen.
Radiotaajuudella toimivan kauko-ohjaimen
vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta:
www.sommer.eu

Huomioi seuraavat pääsääntöiset turvallisuusohjeet.

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Ovea voidaan käyttää radiotaajuudella
toimivalla kauko-ohjaimella.
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Kauko-ohjainta saa käyttää vain, kun
oven liike voidaan nähdä.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Säilytä kauko-ohjainta niin, että
esim. henkilöt tai eläimet eivät pääse
käyttämään sitä tahattomasti.

12
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3. Toiminta- ja tuotekuvaus

3.1. Ovikoneisto ja sen toimintaperiaate

Kuva Ovikoneistolla varustetun oven rakenne

Sähkökäyttöisellä ovikoneistolla ja toimitettavilla
lisätarvikkeilla voidaan avata ja sulkea nosto-ovia ja
muita ovityyppejä. Ovikoneistoa ohjataan esimerkiksi
kauko-ohjaimella.
Ovi voidaan avata ja sulkea seinäohjauksen
kalvopainikkeilla.
Kisko asennetaan kattoon ja autotallin oviaukon
yläpuoleiseen karmiin. Juoksuvaunu on työntötangolla
yhdistettynä oveen. Joustavasti laakeroitu ketju liikuttaa
juoksuvaunua kiskoa pitkin ja avaa tai sulkee oven.
Kauko-ohjainta voidaan säilyttää autotallissa olevassa
pidikkeessä tai ajoneuvossa.
Lisätarvikkeena on saatavissa myös seinäohjauksen
valaistus. Se aktivoidaan automaattisesti käytön
yhteydessä.
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Kysy valtuutetulta jälleenmyyjältäsi lisätietoja
ovikoneiston käytöstä muiden ovityyppien tai
lisätarvikkeiden kanssa.

3.2. Turvavarusteet
Tunnistettaessa este ovikoneisto pysähtyy ja liikkuu
hieman takaisin. Tällä estetään henkilö- ja esinevahinkoja.
Asetuksesta riippuen ovi avataan osittain tai kokonaan.
Sähkökatkoksen aikana ovi voidaan avata sisäpuolelta
hätävapautuskahvalla tai ulkopuolelta vaijerilla tai
hätävapautuslukolla. Lisätietoja saat valtuutetulta
jälleenmyyjältäsi.
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3.

Toiminta- ja tuotekuvaus

3.3. Tuotemerkintä

3.4. Tämän asennus- ja käyttöohjeen
symbolien selvitykset
Työkalusymbolit
Näillä symboleilla viitataan asennuksessa tarvittaviin
työkaluihin.

Ristipääruuvitaltta

Metalliporanterä 5 mm
Kuva Juoksuvaunu tyyppikilvellä ja laitemäärityksillä

Tyyppikilpi sisältää seuraavat tiedot:

Kiviporanterä 6 mm/10 mm

• Tyyppinimitys
• Tuotenumero

Lenkkiavain 10/13/17 mm

• Valmistuspäivä kuukaudella ja vuodella
• Sarjanumero

Hylsyavain 10/13/17 mm

Ilmoita kysymysten ja huoltotapausten yhteydessä
tyyppinimitys, valmistuspäivä ja sarjanumero.

Muita symboleita
Poraussyvyys

“clic”

14

Kuuluva lukittumis- ja naksahdusääni
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3.

Toiminta- ja tuotekuvaus

3.5. Toimitussisältö
5
4

5a

1
6
10

2
2a

11
12
10

3

18

19
22

17
21

11

13
14

16

7

15
9

12

8

23

25
24

26
27

20

Kuva Toimitussisältö

1)

Seinäohjaus

15) Kuusiokantaruuvi M10 x 100 mm

2)

Kisko, jossa esiasennettuna 1 x liukueste, ketju ja
juoksuvaunu

16) Hätävapautuskahva

2a) Eristin, esiasennettu ketjulle
3)

Ylitysosa, 2 x

4)

Kisko, 2 x

5)

Sisääntyöntöosa, esiasennettu

5a) Sisääntyöntöosa, esiasennettu, ohjausjohdolla,
2-johtiminen, n. 5 m
6)

Kattopidike, 2-osainen

7)

Kulmakiinnike, 2 x

8)

Ruuvi M8 x 20 mm, 2 x

9)

Itselukitseva kuusiomutteri M8, 2 x

10) Tulppa S10, 4 x
11) Aluslevy, 4 x
12) Ruuvi 8 x 60 mm, 4 x
13) Karmihelan kiinnityskulma, 2 x
14) Itselukitseva kuusiomutteri M10
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17) Työntötanko, suora
18) Varmistustappi 10 mm, 2 x
19) Tappi 10 x 34,5 mm, 2 x
20) Ovihelan kiinnityskulma
21) Kombi-peltiruuvi, 4 x
22) Kauko-ohjain, esiohjelmoitu, kanava 1
impulssijärjestys
23) Ohjetarra autotallin sisäalueelle
24) Asennus- ja käyttöohje
Seinäohjauksen kiinnitystä varten:
25) Tulppa S6, 2 x
26) Aluslevy, 2 x
27) Ruuvi ∅ 4 x 50 mm, 2 x
Varmista pakkauksen purkamisen yhteydessä, että
pakkauksessa on kaikki tuotteet. Mikäli pakkauksesta
puuttuu jotain, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
Todellinen toimitussisältö voi vaihdella mallin tai
asiakkaan toivomusten mukaan.
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3.6. Mitat
257
3327
< 22,5

< 215

272
30

17

0

137

111

25

3

23

0

< 2750

141
170
∼100

80

Kuva Mitat (kaikki arvot millimetreinä)

3.7. Tekniset tiedot
S 9060 pro+

S 9080 pro+

Nimellisjännite

220 V - 240 V AC

Nimellistaajuus

50/60 Hz

Radiotaajuusvastaanottimen muistipaikat

40

Ovikoneiston valaistus

6 LED-valoa

Nostoliike enintään

2750 mm

Nostoliike sis. pidennyksen enintään

4.942 mm (2 x 1.096 mm)

Kytkentäaika

6.038 mm (3 x 1.096 mm)
S3 = 40 %

Käyttölämpötila

–25 ºC ...

Melupäästöarvo käyttöympäristön mukaan

+65 ºC

< 59 dBA – vain ovikoneisto

IP-kotelointiluokka

IP21

Suojaluokka

II

Suurin veto- ja puristusvoima

600 N

800 N

Nimellisvetovoima

180 N

240 N

Nimellisvirranotto*

0,49 A

0,65 A

Nimellistehonotto*

95 W

130 W

Tehonotto energiansäästötilassa
Suurin ovipaino**

Oven mitat enintään

< 1W
n. 120 kg

n. 160 kg

Kääntö-, nosto- ja
kippiovet

Korkeus 2.500 mm
Leveys 4.500 mm

Korkeus 2.500 mm
Leveys 6.000 mm

Pariovet, kiertävä ovi
ja pystylamelliovi

Korkeus 2.500 mm
Leveys 2.500 mm

Korkeus 3.000 mm
Leveys 2.500 mm

240 mm/s

210 mm/s

Nopeus enintään**
Pakkauksen mitat
Paino

1130 x 195 x 130 mm
n. 13 kg

* Arvot ilman lisävalaistusta
** Riippuu ovesta ja kyseisistä käyttöolosuhteista
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3.8. Ovityypit ja lisätarvikkeet
Ovityyppi

Lisävarusteet
Kääntöovi

Lisätarvikkeita ei
tarvita

Ovikoneistoon on saatavana kattava valikoima
lisätarvikeosia.
Tässä valikoima:
Lisävarus- Toiminto
teet
SENSO

Kosteusanturi
Korkealla ilmankosteudella autotallin ovea
avataan automaattisesti hieman ja näin
autotalli tuulettuu

Lamellinosto-ovi
yksinkertaisella
kiskolla

Lamellinosto-oven
kiinnitysosa
taivutetulla
työntötangolla *

Memo

Lamellinosto-ovi
kaksinkertaisella
kiskolla

Lamellinosto-oven
kiinnitysosa
ilman taivutettua
työntötankoa **

EEPROM
Kauko-ohjaimen komentojen
kapasiteetin muistilaajennus sisäisestä 40
ulkoiseen 450

Lock

Paikalleen painettava lukitusmagneetti
Moottorin mekaaniseksi lukitsemiseksi ja
näin murtosuojauksen parantamiseksi

Kattonivelovi

Lisätarvikkeita ei
tarvita

Kippiovi

Kaaritanko *

Hälytys- /
varoitussummeri

Summeri
Tunnistettaessa murtoyritys tai
valinnaisesti oven SULKEUTUESSA
annetaan akustinen signaali (hälytys)

Laser

Pysäköintipaikkalaser
Loppupysäköintipaikka näytetään
kojetauluun suunnatulla laserpisteellä

Pariovi

Kiertävä ovi,
pystylamelliovi

Parioven
kiinnitysosa *

Kiertävän oven /
lamellinosto-oven
kiinnitysosa **

Lisätietoja lisätarvikkeista, kuten pidennyskiskoista,
lisälukituksista, erikoiskiinnitysosista tai lisäohjaimista,
saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta:
www.sommer.eu

* Lisätarvikkeet eivät kuulu toimituksen sisältöön
** Asennustavasta riippuen voidaan käyttää myös
vakiokiinnitysosaa. Erikoiskiinnitysosat eivät kuulu toimituksen
sisältöön.

Ovikoneistoa saa käyttää vain:
•

yhdessä referenssiluettelossa mainittujen
ovityyppien kanssa, ks. osoitteesta:
www.sommer.eu
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4. Työkalut ja suojavarusteet

4.1. Tarvittavat työkalut ja
henkilökohtaiset suojavarusteet

VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin metalliosiin koskettaminen
voi aiheuttaa naarmuja ja viiltohaavoja.
► Työskentelyn, kuten jäysteiden
poistamisen, aikana on käytettävä
henkilökohtaisia suojakäsineitä.
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Näihin kuuluvat
suojalasit, suojakäsineet ja suojakypärä.

10 mm
13 mm
17 mm
6 mm
10 mm

5 mm
10 mm
13 mm
17 mm

2x

Kuva Asennukseen tarvittavat työkalut ja henkilökohtaiset
suojavarusteet

Ovikoneiston kokoamista ja asennusta varten tarvitset
yllä kuvattuja työkaluja. Ota tarvittavat työkalut valmiiksi,
nopean ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

VAROITUS
Silmien loukkaantumisvaara!
Porattaessa lastut voivat vahingoittaa
vakavasti silmiä ja käsiä.
► Porauksen aikana on käytettävä
henkilökohtaisia suojalaseja.

VAROITUS
Pään alueen loukkaantumisvaara!
Riippuviin esineisiin törmääminen
voi aiheuttaa vakavia naarmuja ja
viiltohaavoja.
► Riippuvia osia asennettaessa
on käytettävä henkilökohtaista
suojakypärää.
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5. Liittämisvakuutus

Liittämisvakuutus
puolivalmisteisen koneen asennukseen
konedirektiivin 2006/42/EY, liitteen ll osan 1 B mukaisesti
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans - Böckler - Straße 21 - 27
73230 Kirchheim unter Teck
Saksa
vakuuttaa täten, että ohjaukset
S 9040 base; S 9060 base; S 9080 base; S 9110 base; S 9040 base+ S 9060 base+; S 9080 base+; S 9110 base+;
S 9040 pro; S 9060 pro; S 9080 pro; S 9110 pro; S 9040 pro+; S 9060 pro+; S 9080 pro+; S 9110 pro+
ovat kehitetty, suunniteltu ja valmistettu direktiivien
•

Konedirektiivi 2006/42/EY

•

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY

•

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EY-direktiivi 2004/108/EY

•

RoHS-direktiivi 2001/65/EY

mukaisesti.
Seuraavia standardeja on sovellettu:

•

EN ISO 13849-1, PL "C" Cat. 2

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat
- osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

•

EN 60335-1, miten sovellettavissa

Sähkölaitteiden / ovien ovikoneistojen turvallisuus

•

EN 61000-6-3

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – häiriölähetys

•

EN 61000-6-2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – häiriökestävyys

•

EN 60335-2-95

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus
- osa 2: Asuinalueilla käytettävien, pystysuorassa liikkuvien autotalliovien
ovikoneistojen erityiset vaatimukset

•

EN 60335-2-103

Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus
- osa 2: Porttien, ovien ja ikkunoiden ovikoneistojen erityiset vaatimukset

Seuraavia konedirektiivin 2006/42/EY liitteen 1 mukaisia vaatimuksia noudatetaan:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3,
1.7.1, 1.7.3, 1.7.4

Erityiset tekniset asiakirjat on laadittu liitteen VII osan B mukaisesti ja pyynnöstä ne välitetään viranomaisille sähköisesti.
Ovikoneistoa saa käyttää vain:

•

yhdessä referenssiluettelossa mainittujen ovityyppien kanssa, ks. osoitteesta: www.sommer.eu

Epätäydellinen kone on tarkoitettu ainoastaan asennettavaksi ovilaitteistoon, jotta siitä muodostetaan konedirektiiviä
2006/42/EY vastaava täydellinen kone. Ovilaitteiston saa ottaa käyttöön vasta kun on todettu, että koko laitteisto on yllä
mainittujen EY-direktiivien määräysten mukainen.
Allekirjoittaja on vastuussa teknisten asiakirjojen
kokoamisesta.

i.V.
Kirchheimissa 15.01.2015
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Jochen Lude
Teknisistä asiakirjoista vastuullinen
henkilö
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6. Asennus

6.1. Asennusta koskevia tärkeitä ohjeita
Noudata kaikkia ohjeita, jotta voit suorittaa asennuksen
turvallisesti.
Huumeiden, alkoholin tai reaktiokykyyn vaikuttavien
lääkkeiden alaisuudessa olevat henkilöt eivät
saa suorittaa mitään ovikoneistoon kohdistuvia
toimenpiteitä.
Ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa
ovikoneiston asennuksen.
Pätevän ammattihenkilöstön, joka suorittaa ovikoneiston
asennuksen, on luettava ja ymmärrettävä tämä asennusja käyttöohje ja noudatettava sitä.

VAARA
Noudattamatta jättämisestä
aiheutuva vaara!
Jos turvallisuusohjeita ei noudateta,
seurauksena on vakavia loukkaantumisia
tai kuolema.
► Kaikkia turvallisuusohjeita on
noudatettava, jotta vakavat
loukkaantumiset tai kuolema vältetään.

VAARA
Putoamisvaara!
Epävarmat tai vialliset tikkaat voivat
kaatua ja aiheuttaa vakavia tai
hengenvaarallisia tapaturmia.
► Käytä vain tukevia tikkaita, joiden
kaatumisesta ei ole pelkoa.
► Huolehdi tikkaiden tukevuudesta.

VAARA
Sisään jäävien henkilöiden vaara!

VAROITUS
Ulkonevista osista aiheutuva
vaara!
Kaduille ja yleisille kulkureiteille
ulkonevat osat voivat aiheuttaa
henkilöille tai eläimille vakavia
loukkaantumisia tai jopa kuoleman.
► Kaduille tai yleisille kulkureiteille ei saa
tulla ulkonevia osia.

VAROITUS
Putoavien oviosien vaara!
Oven ollessa epäasianmukaisesti
tasapainotettu, voivat jouset
murtua äkillisesti. Jos oviosia
putoaa, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Oven täytyy olla vakaa.
► Avattaessa ja suljettaessa ovi ei saa
taipua, kääntyä tai kiertyä.
► Oven täytyy liikkua kevyesti kiskoilla.

VAROITUS
Putoavien katto- ja seinäosien
vaara!
Ovikoneistoa ei voida kiinnittää
asianmukaisesti, jos katot ja seinät
ovat epävakaita tai käytetään
soveltumattomia kiinnitysmateriaaleja.
Seinästä, katosta tai ovikoneistosta
putoavat osat voivat osua henkilöihin tai
eläimiin. Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Kattojen ja seinien täytyy olla vakaita.
► Käytä vain hyväksyttyjä ja alustaan
sopivia kiinnitysmateriaaleja.

Henkilöitä voi jäädä lukkojen taakse
autotallin sisään. Jos näitä henkilöitä
ei saada vapautettua, seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Lukituksen hätävapautuksen
toimintatapa on tarkastettava
säännöllisesti sisäpuolelta ja
tarvittaessa myös ulkopuolelta.
► Olemassa täytyy olla toinen poistumistie,
vapautuslukko tai vapautusvaijeri
ulkopuolelta tapahtuvaa avausta varten.
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VAROITUS

VAROITUS

Sisäänvedosta aiheutuva vaara!

Kompastumis- ja kaatumisvaara!

Oven liikkuvat osat voivat vetää
mukaansa löysät vaatekappaleet tai
pitkät hiukset. Seurauksena voi olla
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Pidä etäisyyttä liikkuvaan oveen.

Epävarmasti varastoidut yksittäisosat
kuten pakkaukset, ovikoneiston osat tai
työkalut voivat aiheuttaa kompastumisia
tai kaatumisia.
► Pidä asennusalue vapaana
tarpeettomista esineistä.

► Käytä ainoastaan tyköistuvaa
vaatetusta.
► Pitkähiuksisten henkilöiden pitää
käyttää hiusverkkoa.

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.

► Aseta kaikki yksittäisosat siten,
että henkilöt eivät voi kompastua tai
kaatua niihin.
► Työpaikan yleisiä säädöksiä on
noudatettava.

VAROITUS
Silmien loukkaantumisvaara!
Porattaessa lastut voivat vahingoittaa
vakavasti silmiä ja käsiä.
► Käytä porattaessa henkilökohtaisia
suojalaseja.

► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.
► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.

VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin metalliosiin koskettaminen
voi aiheuttaa naarmuja ja viiltohaavoja.
► Käytä jäysteitä poistettaessa
henkilökohtaisia suojakäsineitä.

OHJE
Mikäli katto ja seinät ovat epävakaita,
voi katosta, seinistä tai ovikoneistosta
pudota osia. Esineet voivat vaurioitua.
Kattojen ja seinien täytyy olla vakaita.

OHJE
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä
kiinnitysmateriaaleja kuten esim. tulppia
tai ruuveja, jotta oven tai ovikoneiston
vauriot vältetään.
Sovita kiinnitysmateriaalit katon
ja seinien materiaalin mukaan.
Tämä koskee erityisesti valmiita autotalleja.

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI
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INFORMAATIO

Mekaniikan ja tasapainotuksen tarkastus

Kysy valtuutetulta jälleenmyyjältäsi, jos
tarvitset muita asennustarvikkeita muihin
asennus- tai kiinnitystilanteisiin.

VAROITUS
Putoavista oviosista tai
ovilehdestä aiheutuva vaara!

6.2. Asennuksen valmistelu

Vaijerit, jousiosat tai muut
kiinnitysosat voivat murtua äkillisesti.
Ovilehti voi pudota.
Putoavat oviosat ja ovilehdet
voivat osua henkilöihin tai eläimiin.
Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
Ennen asennus on pätevän henkilöstön
tarkastettava seuraavat:

Ennen asennusta on tarkastettava, onko koneisto sopiva
ovelle, ks. myös luku "3.7. Tekniset tiedot".
Ovikoneistoa saa käyttää vain:
•

yhdessä referenssiluettelossa mainittujen
ovityyppien kanssa, ks. osoitteesta:
www.sommer.eu

Käyttöosien poistaminen

► Oven vaijerit, jousiosat ja muut
kiinnitysosat.
► Oven painon tasaus.

VAROITUS
Sisäänvedosta aiheutuva vaara!

VAROITUS

Silmukat tai narut voivat takertua
henkilöihin tai eläimiin ja vetää ne
mukaan oven liikkeeseen. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Poista oven mekaanisen käytön
silmukat ja vaijerit.

Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Voiman säätö on tärkeää turvallisuuden
vuoksi ja tämän vuoksi pätevän alan
ammattilaisten on tarkastettava se
erittäin huolellisesti ja tarvittaessa
säädettävä.

Ennen asennusta täytyy poistaa:
•

kaikki narut ja silmukat, joita tarvitaan oven
käsikäyttöön.

Mekaanisen lukituksen tekeminen toimimattomaksi

OHJE

OHJE

Oven väärin säädetty tasapainotus voi
vaurioittaa ovikoneistoa.
• Oven täytyy olla vakaa.

Jos mekaanisessa ovessa on lukkoja
tai muita lukitusjärjestelmiä, voivat ne
lukita ovikoneiston. Ovikoneistoon voi
muodostua häiriöitä tai vaurioita.
Ennen ovikoneiston asennusta täytyy
kaikki mekaaniset lukitusjärjestelmät
saattaa pois toiminnasta.
1.
Ovikoneistolla varustetun oven ovenpuoleinen mekaaninen
lukitus täytyy irrottaa tai tehdä toimimattomaksi, jos se ei
ole yhteensopiva ovikoneiston kanssa.
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•

Avattaessa ja suljettaessa se ei saa
taipua, kääntyä tai kiertyä.

•

Oven täytyy liikkua kevyesti kiskoilla.

Tarkasta oven mekanismi, kuten esim. oven vaijerit,
jousiosat ja muut kiinnitysosat.
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6.3. Ovikoneistojärjestelmän asennus
Ovikoneisto saadaan asentaa vain silloin, kun seuraavat
asennusvaatimukset ja -mitat ovat täytettyinä.

OHJE

Kuva 2

2.

Avaa ovi puoliksi auki.
⇒ Oven pitää jäädä tähän asentoon.
⇒ Oven pitää olla liikutettavissa helposti yhdellä
kädellä ja olla tasapainossa.

Jos ovi liikkuu ilman voiman vaikutusta ylöspäin tai
alaspäin, täytyy ovi tasapainottaa.
Hätävapautus
Jos autotallissa ei ole erillistä sisäänkäyntiä
(esim. pikkuovea), täytyy ovikoneiston hätävapautus olla
käytettävissä ulkoapäin. Asenna siksi hätävapautus siten,
että sitä voidaan käyttää myös ulkoapäin. Tämä voidaan
tehdä vaijerin tai vapautinlukon avulla. Kysy valtuutetulta
jälleenmyyjältäsi.

Määritä ovikoneiston asennuspaikka ovella.
Avaa ja sulje ovi käsin useaan kertaan.
Ovea pitää pystyä käyttämään kevyesti.
Yksityisessä käytössä autotallin ovien
käsikäyttövoima on 150 N, yrityskäytössä
260 N.
Tämä arvo on voimassa koko oven
käyttöajan. Tätä varten on huomioitava
oven määräystenmukainen käyttö ja
tarkastukset ovivalmistajan ohjeiden
mukaan.
Asennusvaihtoehdon valinta
Toimituksen sisältö tarjoaa seuraavana kuvattujen
asennusvaihtoehtojen käyttämisen. Tarkasta olosuhteesi
ja valitse itsellesi sopivin asennusvaihtoehto.

Ylärullan säätö lamellinosto-ovessa

Kuva Lamellinosto-oven ylärulla

Mikäli sähkötoiminen ovikoneisto jälkiasennetaan
käsikäyttöiseen lamellinosto-oveen, on ylärullan paikka
tarkastettava ja tarvittaessa säädettävä.
Ylärullaa pitäisi ylhäältä ohjata kaarella.
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Asennustilanne A, B ja C
B

A

6.4. Ovikoneistojärjestelmän asennus
asennusvaihtoehdoille A ja B

C

7
7

Kuva 1

7

VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin metalliosiin koskettaminen
voi aiheuttaa naarmuja ja viiltohaavoja.
► Käytä karkeiden metalliosien kanssa
työskennellessäsi henkilökohtaisia
suojakäsineitä.

Kuva Asennusvaihtoehdot A, B ja C

Vaihtoehto A
Tämä vaihtoehto valitaan, jos autotallissa on erillinen
kulkuovi. Seinäohjaus asennetaan pistorasian
läheisyyteen. Seinäohjaukseen integroitua
kalvopainiketta voidaan käyttää oven avaamiseen
autotalliin saavuttaessa tai oven sulkemiseen autotallista
poistuttaessa. Tässä ohjausjohto ohjataan kiskon
takapäästä ulos, ks. luku "6.4. Ovikoneistojärjestelmän
asennus asennusvaihtoehdoille A ja B".

1.

Vaihtoehto B
Tämä vaihtoehto valitaan, jos olemassa oleva laite
vaihdetaan uuteen ja tällä alueella on jo pistorasia tai
olemassa on muita ohjauksia kuten painike tai valokenno.
Tässä seinäohjaus asennetaan kattoon liukukiskon
takimmaiselle alueelle. Myös tässä sisääntyöntöosan
ohjausjohto ohjataan kiskon takapäästä ulos, ks.
luku "6.4. Ovikoneistojärjestelmän asennus
asennusvaihtoehdoille A ja B".
Vaihtoehto C
Tämä vaihtoehto valitaan, jos oviaukon läheisyydessä
on pistorasia ja sitä voidaan käyttää seinäohjaukselle.
Tässä ohjausjohto ohjataan kiskon etupäästä ulos,
ks. luku "6.5. Ovikoneistojärjestelmän asennus
asennusvaihtoehdolle C".
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Avaa paketti.
Aseta molemmat pakkauksen sisältämät laatikot
kiskojen viereen ja avaa ne.
Tarkasta, että koko sisältö on annetun toimitussisällön
mukainen, ks. luku "3.5. Toimitussisältö".

“clic”

“clic ”
Kuva 2

2.

Ota kaksi juoksuvaunun sivulla olevaa ylitysosaa ja
aseta ne kiskon vasemmalle ja oikealle puolelle.
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Kuva 3

Kuva 6

3.

6.

Aseta aina yksi ylitysosa yhteen kiskoon.

Aseta sisääntyöntöosa ilman ohjausjohtoa kiskon
vastapuolelle.

90°

90°

Kuva 4

4.

Aseta sisääntyöntöosa ohjausjohdon kanssa
liukuesteen taakse kiskolle.
Aseta ketju liukuesteen ylitse.

Kuva 7

OHJE
Ovikoneiston vaurioiden välttämiseksi
täytyy ketjun kulkea samansuuntaisesti
kiskon kanssa.

90°

7.

90°

Kierrä ketjua 90° ja ohjaa se ilman ohjausjohtoa
olevan sisääntyöntöosan ketjunkiinnityskohtaan.
Kierrä ketjua 90° takaisin.
⇒ Koko ketju on kiinnitetty.

Kuva 5

5.

Kierrä ketjua 90° ja ohjaa se ohjausjohdolla
varustetun sisääntyöntöosan ketjunkiinnityskohtaan.
Kierrä ketjua 90° takaisin.

Kuva Sisääntyöntöosa ohjausjohdon kanssa

OHJE
Ohjausjohdolla varustettua
sisääntyöntöosaa ei saa jännittää.

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

25

6.

Asennus

10 mm

17 mm

17 mm

6.5. Ovikoneistojärjestelmän asennus
asennusvaihtoehdolle C

7
7

Kuva 8

8.

Kuva 9

Kiristä ketju ilman ohjausjohtoa olevan
sisääntyöntöosan merkintään asti, katso
osasuurennoksessa oleva nuoli.

9.

Kuva 1

Kiinnitä kaksi yläkarmin kiinnityskulmaa ruuvilla
ja mutterilla ilman ohjausjohtoa olevaan
sisääntyöntöosaan.
100 mm 700 mm

VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin metalliosiin koskettaminen
voi aiheuttaa naarmuja ja viiltohaavoja.
► Käytä karkeiden metalliosien kanssa
työskennellessäsi henkilökohtaisia
suojakäsineitä.

13 mm

1.

Kuva 10

Kuva 11

Avaa paketti.
Aseta molemmat pakkauksen sisältämät laatikot
kiskojen viereen ja avaa ne.
Tarkasta, että koko sisältö on tässä asennus- ja
käyttöohjeessa annetun toimitussisällön mukainen,
ks. luku "3.5. Toimitussisältö".

10. Käännä kisko ympäri kattoripustuksen
asentamiseksi.
Takimmaisen ohjausjohdolla varustetun
sisääntyöntöosan ja kattopidikkeen välisen
etäisyyden pitää olla n. 100 - 700 mm.
Aseta kattopidike kiskolle ja työnnä sisäkkäin.

“clic”

11. Ruuvaa kulmakiinnikkeet kiinni vasemmalle ja
oikealle. Huomioi tällöin asennusetäisyydet kattoon
tai yläkarmiin.

“clic ”

⇒ Kisko on valmisteltu asennuksen jatkamista varten.
Katso asennuksen jatko luvusta "6.6. Asennus oveen".
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Kuva 2

2.

Ota kaksi juoksuvaunun sivulla olevaa ylitysosaa ja
aseta ne kiskon vasemmalle ja oikealle puolelle.

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

6.

Asennus

Kuva 3

Kuva 6

3.

6.

Aseta aina yksi ylitysosa yhteen kiskoon.

Aseta ohjausjohdolla varustettu sisääntyöntöosa
kiskon vastapuolelle.

90°

90°

7

7

7

Kuva 4
Kuva 7

4.

Aseta ilman ohjausjohtoa oleva sisääntyöntöosa
liukuesteen taakse kiskolle.
Aseta ketjun pää liukuesteen yli.

OHJE
Ovikoneiston vaurioiden välttämiseksi
täytyy ketjun kulkea samansuuntaisesti
kiskon kanssa.

90°

7.
90°

Kierrä ketjua 90° ja ohjaa se ilman ohjausjohtoa
olevan sisääntyöntöosan ketjunkiinnityskohtaan.
Kierrä ketjua 90° takaisin.
⇒ Koko ketju on kiinnitetty.

Kuva 5

5.

Kierrä ketjua 90° ja ohjaa se ilman ohjausjohtoa
olevan sisääntyöntöosan ketjunkiinnityskohtaan.
Kierrä ketjua 90° takaisin.

7

Kuva Sisääntyöntöosa ohjausjohdon kanssa

OHJE
Ohjausjohdolla varustettua
sisääntyöntöosaa ei saa jännittää.
S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI
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10 mm

17 mm

17 mm

7

Kuva 8

Kuva 9

8.

Kiristä ketju ilman ohjausjohtoa olevan
sisääntyöntöosan merkintään asti, katso
osasuurennoksessa oleva nuoli.

9.

Kiinnitä kaksi yläkarmin kiinnityskulmaa ruuvilla
ja mutterilla ohjausjohdolla varustettuun
sisääntyöntöosaan.
100 mm 700 mm

Kuva 10

13 mm

Kuva 11

10. Käännä kisko ympäri kattoripustuksen asentamiseksi.
Takimmaisen ilman ohjausjohtoa olevan
sisääntyöntöosan ja kattopidikkeen välisen
etäisyyden pitää olla n. 100 - 700 mm.
Aseta kattopidike kiskolle ja työnnä sisäkkäin.
11. Ruuvaa kulmakiinnikkeet kiinni vasemmalle
ja oikealle. Huomioi tällöin asennusetäisyydet
kattoon tai yläkarmiin.
⇒ Kisko on valmisteltu asennuksen jatkamista varten.

Katso asennuksen jatko luvusta "6.6. Asennus oveen".

28

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

6.

Asennus

6.6. Asennus oveen
Koska vaihtoehdoilla A, B ja C on asennus oveen
samankaltainen, perehdytään asennuksen kuvauksen
yhteydessä vain vaihtoehtoihin A ja B.

21 mm

½

½

70 mm 70 mm

X

Kuva 2

5 - 65 mm

min. 35 mm

X

2.

Sulje ovi.
Valitse asennusta varten yläkarmi tai katto.
Kattoasennuksen yhteydessä tarvitaan yli 35 mm tila.
Mittaa oven keskikohta edestä ja merkitse se oveen
ja yläkarmiin tai kattoon.

3.

Tee merkintä samalle korkeudelle yläkarmiin tai
kattoon 70 mm oven keskikohdasta oikealle ja
vasemmalle.

Kuva 1.1 Kääntö- ja kippiovien liikeradan korkein kohta

X

Kuva 3

X

10 mm

65 mm

5 - 65 mm

min. 35 mm

15

15

Kuva 1.2 Lamellinosto-oven liikeradan korkein kohta

30

INFORMAATIO

Kuva 4

Jos katon ja kiskon alareunan välinen
etäisyys on enemmän kuin 245 mm,
pidennä kattopidikettä ylimääräisten
kulmakiinnikkeiden avulla.
1.

Kuva 5

Pidä kattoasennuksessa mahdollisuuksien
mukaan reikien etäisyytenä 15 mm.
Tämän vaikutuksesta kiinnityskulmalla on
pienempi kääntökallistuma.

INFORMAATIO
Poraussyvyyden määrityksessä on
otettava huomioon katon ja seinän
paksuus erityisesti valmiiden autotallien
yhteydessä. Tarvittaessa poraussyvyyttä
on lyhennettävä.
Käytä vain hyväksyttyjä ja alustaan sopivia
kiinnitysmateriaaleja.

INFORMAATIO
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Määritä oven liikeradan korkein kohta "X" ovityypin
mukaan:
Avaa ovi ja mittaa oven yläreunan ja katon välinen
lyhyin etäisyys (vähintään 35 mm).
Oven liikeradan ylimmän kohdan "X" ja kiskon
välisen etäisyyden on oltava vähintään 5 mm,
mutta ei saa olla enempää kuin 65 mm.
Oven ollessa suljettuna saa työntötanko olla
enintään 30° kulmassa.

Etäisyys mahdollisesti pienenee, jos oven
keskikohtaan on sijoitettu ovenkahva.
Oven täytyy päästä liikkumaan vapaasti.

½

15

30

½

4.

Poraa kattoon tai yläkarmiin kaksi reikää
(Ø 10, syvyys 65 mm).

5.

Avaa ovi.
Merkitse oven keskikohta katon takaosaan.
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6.

Asennus
13 mm

10 mm
100 mm -

65 mm

700 mm

13 mm

Kuva 6

Kuva 8

8.

Kohdista kisko samansuuntaisesti oven keskikohtaan
takana.
Kohdista kattoripustin.
Takimmaisen sisääntyöntöosan ja kattopidikkeen
välisen etäisyyden pitää olla n. 100 - 700 mm.
Kattoripustin tulee asentaa näiden välille.
Tarkasta kiskon kohdistus tarvittaessa vesivaa´an
avulla.

9.

Merkitse kattopidikkeen reikien paikat kattoon.
Poraa kaksi reikää (Ø 10, syvyys 65 mm).
Aseta tulpat paikoilleen.
Käytä kahta ruuvia aluslevyjen kanssa ja
ruuvaa ne kulmakiinnikkeiden kanssa kiinni kattoon.
Kiristä ruuvit.

OHJE
Peitä koneisto porauksen ajaksi, jotta
siihen ei pääse likaa.
6.

Sulje ovi.
Aseta tulpat yläkarmiin tai kattoon.
Nosta kiskoa edestä.
Ruuvaa yläkarmin kiinnitysosat edestä kahdella
ruuvilla ja aluslevyillä kiinni yläkarmiin tai kattoon.
Kiristä ruuvit.
⇒ Kisko on nyt kiinnitetty yläkarmiin tai kattoon.

X

Kuva 9

⇒ Kisko on nyt kiinnitetty kattoon.

X

HM
Kuva 7

OHJE
Ovikoneiston ja kiskojen vaurioiden
välttämiseksi täytyy ovikoneisto aina
asentaa samansuuntaisesti oven
kiskoihin nähden.
7.

Kohdista ovikoneisto samansuuntaisesti oven
juoksukiskojen kanssa.

Kuva 10

VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin, ulkoneviin metalliosiin
koskettaminen voi aiheuttaa naarmuja
ja viiltohaavoja.
► Loukkaantumisten välttämiseksi
täytyy kulmakiinnikkeiden ulkonevat
osat sahata poikki ja sahauskohdista
jäysteet.
► Käytä jäysteitä poistettaessa
henkilökohtaisia suojakäsineitä.
10. Ulkonevat kulmakiinnikkeet pitää lyhentää.
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6.

Asennus

< 1,8 m

“clic”

Kuva 11

Kuva 12

VAROITUS

12. Vedä kerran hätävapautusnarusta. Täten juoksuvaunu
on vapautettu.
Työnnä juoksuvaunua eteenpäin ovea kohden.

Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Henkilöt tai eläimet voivat tarttua
kiinni hätävapautusnarun silmukkaan
ja laukaista tahattoman avauksen.
Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Mukana toimitettua hätävapautuskahvaa
on käytettävä.

5 mm

OHJE
Hätävapautuskahva voi aiheuttaa vaurioita,
esim. naarmuttaa ajoneuvoa.
Autotallin lattian ja hätävapautusnarun
välisen etäisyyden pitää olla alle 1,8 m.
Hätävapautuskahvan etäisyyden liikkuviin
ja kiinteisiin osiin pitää koko liikealueella
olla vähintään 50 mm.
11. Kiinnitä hätävapautuskahva hätävapautusnaruun ja
lyhennä narua tarvittaessa tai pidennä vastaavasti
soveltuvalla materiaalilla.

Kuva 13

Kuva 14

VAROITUS
Pään alueen loukkaantumisvaara!
Riippuviin esineisiin törmääminen
voi aiheuttaa vakavia naarmuja ja
viiltohaavoja.
► Riippuvia osia asennettaessa
on käytettävä henkilökohtaista
suojakypärää.
13. Aseta työntötanko oven kiinnityskulmaan.
Ohjaa pultti sisään ja asenna pultin varmistin.
Aseta työntötanko juoksuvaunun etupuolelle.
Ohjaa pultti sisään ja asenna pultin varmistin.
14. Kohdista oven kiinnityskulma oven keskikohtaan.
Merkitse reikien paikat ja poraa reiät (Ø 5 mm).
Kiinnitä oven kiinnityskulma kuusioruuveilla oveen.
⇒ Työntötanko on nyt asennettu juoksuvaunuun
ja oveen.
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6.

Asennus

“clic”

Kuva 15

Kuva 17

Kuva 18

OHJE
Ovi ei saa osua ovikoneistoon tai kiskoihin.
Ovikoneisto ja kiskot voivat vaurioitua.
Ovikoneistoa pitää siirtää.
15. Avaa ovi käsin täysin auki.
Jos ovi osuu ovikoneistoon tai kiskoihin, pitää
ovikoneistoa siirtää.
⇒ Liukueste kulkee automaattisesti juoksuvaunun
mukana.

OHJE
Hätävapautuksessa ovi saattaa avautua
tai sulkeutua itsestään, mikäli jousi on
rikkoontunut tai tasapainotus on säädetty
virheellisesti.
Ovikoneisto voi vahingoittua tai rikkoutua.

INFORMAATIO
Vapautus ja lukitus voi tapahtua oven
kaikissa asennoissa.
17. Aseta ovi keskiasentoon.
⇒ Juoksuvaunu liikkuu mukana.
18. Vedä hätävapautusnarusta.
⇒ Juoksuvaunu on lukittu.
⇒ Ovea voidaan liikuttaa vain ovikoneistolla.
19. Tarkasta, että mitkään oven osat eivät ulkone
kaduille tai yleisille kulkureiteille.

Kuva 16

OHJE
Älä työnnä ovea mekaaniselle vasteelle.
Koska muuten ovikoneisto vetää oven
mekaanista vastetta vasten. Tämän
seurauksena ovi jännittyy ja voi aiheutua
vaurioita.
Vasteeseen on jätettävä 30 mm etäisyys.
16. Kiristä liukuesteen ruuvi paikkaa muuttamatta
ristipääruuvitaltalla.
Tarkasta oven AUKI-ääriasento:
Avaa tätä varten ovi kokonaan. Juoksuvaunu siirtyy
oven AUKI-asennon suuntaan liukuesteelle, kunnes
kuuluu naksahtava ääni.

VAROITUS
Ulkonevista osista aiheutuva
vaara!
Kaduille ja yleisille kulkureiteille
ulkonevat osat voivat aiheuttaa
henkilöille tai eläimille vakavia
loukkaantumisia tai jopa kuoleman.
► Kaduille tai yleisille kulkureiteille ei saa
tulla ulkonevia osia.

⇒ Oven AUKI-ääriasento on säädetty.
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6.

Asennus

6.7. Seinäohjauksen asennus

OHJE

Huomioi erityisesti seuraavat pääsääntöiset
turvallisuusohjeet.

Ovikoneiston vaurioiden välttämiseksi,
yhdistä seinäohjaus sähkönsyöttöön vasta
täydellisen asennuksen jälkeen.

VAARA

INFORMAATIO
Verkkojohdon pituus on n. 1 m.

Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisiin osiin kohdistuvia töitä.

INFORMAATIO
Mukana tullutta verkkojohtoa ei saa
lyhentää eikä jatkaa.
Kaikkien ulkoisesti liitettävien laitteiden
on oltava turvallisesti eristetty
verkkojännitelähteestään ICE 60364-4-41
mukaisesti.
Ulkoisten laitteiden johtimien
asennuksessa on otettava huomioon
ICE 60364-4-41.
Kaikki sähköjohtimet, myös ohjausjohto,
on asennettava kiinteästi ja niiden
paikallaan pysyminen on varmistettava.

► Ennen kuin liität verkkopistokkeen,
varmista, että virtalähteen verkkojännite
vastaa ovikoneiston tyyppikilvessä
ilmoitettua jännitettä. Liitä verkkopistoke
vasta ovikoneiston täydellisen
asennuksen jälkeen.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.

3
1
>1,5 m

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Ovea voidaan käyttää seinäpainikkeella.
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Painikkeella varustettu seinäohjaus on
sijoitettava näköetäisyydelle ovesta.
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2
4

1
2
>1,5 m

4

Kuva 1

INFORMAATIO
Poraussyvyyden määrityksessä on
otettava huomioon katon ja seinän
paksuus erityisesti valmiiden autotallien
yhteydessä. Tarvittaessa poraussyvyyttä
on lyhennettävä.
Käytä vain hyväksyttyjä ja alustaan sopivia
kiinnitysmateriaaleja.

► Seinäohjausta ei saa asentaa liikkuvien
osien välittömään läheisyyteen.
► Seinäohjauksen kalvopainike
pitää asentaa vähintään 1,5 metrin
korkeudelle.

3

1.

Valitse seinäohjaukselle sopiva paikka valmiiksi
asennetun pistorasian läheltä.
Ohjausjohdon maksimipituus on 5 metriä, eikä sitä
saa pidentää.
Huomioi seinäohjauksen ja pistorasian 0,9 metrin
maksimietäisyys.
Seinäohjauksen kalvopainike pitää asentaa
vähintään 1,5 metrin korkeudelle.
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6.

Asennus

Kuva 2

4.

Merkitse kiinnityspisteet alustaan.
Poraa kaksi reikää (Ø 6, syvyys 40 mm).
Aseta molemmat tulpat paikoilleen.
Kiinnitä seinäohjaus kahdella ruuvilla ja kahdella
aluslevyllä, suuntaa oikein ja kiristä ruuvit.

5.

Asenna sisääntyöntöosan ohjausjohto ja varmista
sen paikallaan pysyminen.

Kuva 3
90

OHJE
Suojakupu on liitäntäjohdolla yhdistettynä
seinäohjauksen piirilevyyn.
Mikäli akkupaketti on asennettuna,
on myös se yhdistettynä piirilevyyn.
Poista suojakupu varovasti ja erota
liitännät. Tällä estetään seinäohjauksen
vaurioitumiset.
2.

Löysää valokuvun seinälaitteen ruuvi ja ota valokupu
ylöspäin pois paikaltaan. Pidä tällöin etummaisesta
suojakuvusta kiinni.

3.

Ota suojakupua hieman eteenpäin ja irrota
kalvopainikkeen liitäntäjohto seinäohjauksesta.
57,

6 mm

5m

m

57,

50

Kuva 6

mm
mm

Kuva 7

6.

Asenna ohjausjohto seinäohjauksen takapuolen
johdonohjainta pitkin johdon sisäänviennille saakka.
Ohjaa ohjausjohto sisäänviennin läpi
seinäohjaukseen.

7.

Lyhennä ohjausjohto maks. 140 mm pituiseksi ja
poista vaippa viimeisen 50 mm matkalta ja poista
johtimien eristys.

5m

35 mm

m

104

mm

gn

Kuva 4: Asennusesimerkki

Kuva 8

Asenna ohjausjohto seinäohjaukseen muuntajaa
pitkin liittimelle gn/rt saakka.
Varmista ohjausjohdon paikallaan pysyminen
ylemmällä vedonkeventäjällä.

9.

Liitä ohjausjohdon vihreä johdin liittimelle gn.
Liitä ohjausjohdon punainen johdin liittimelle rt.

Silmien loukkaantumisvaara!

34

Kuva 9

8.

VAROITUS
Porattaessa lastut voivat vahingoittaa
vakavasti silmiä ja käsiä.
► Käytä henkilökohtaisia suojalaseja.

rt
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6.

Asennus

10. Sulje kotelo päinvastaisessa järjestyksessä.

Muut liitäntämahdollisuudet, kuten painike tai
varoitusvalo, on kuvattu luvussa "11. Seinäohjauksen
liitännät ja erikoistoiminnot".
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7. Suojakuvun poistaminen ja kiinnittäminen

7.1. Juoksuvaunun suojakupu

Suojakuvun asentaminen

Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.
“clic”

Suojakuvun poistaminen

VAROITUS
Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!
Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

Kuva 1

1.

Aseta suojakupu edestä paikalleen ja lukitse takaa
juoksuvaunulle.

VAROITUS
Kuumista pinnoista aiheutuva
vaara!
Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin,
voi seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.

Kuva 1

1.

36

Paina juoksuvaunun takaosalla suojakuvun lukitusta
ja irrota suojakupu.
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7.

Suojakuvun poistaminen ja kiinnittäminen

7.2. Seinäohjauksen valo- ja suojakupu
Valo- ja suojakupujen poistaminen

VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisiin osiin kohdistuvia töitä.

Kuva 1

1.

Erota ovikoneisto sähköverkosta.
Tarkasta ovikoneiston jännitteettömyys.

► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.

VAROITUS
Kuumista pinnoista aiheutuva
vaara!
Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin,
voi seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.

OHJE
Suojakupu on liitäntäjohdolla yhdistettynä
seinäohjauksen piirilevyyn.
Mikäli akkupaketti on asennettuna, on
myös se yhdistettynä piirilevyyn. Poista
suojakupu varovasti ja erota liitännät, jotta
seinäohjauksen vaurioituminen vältetään.

Kuva 2

Kuva 3

2.

Ruuvaa valokupu irti seinäohjauksesta ja ota se
ylöspäin pois paikaltaan. Pidä tällöin etummaisesta
suojakuvusta kiinni.

3.

Ota suojakupua hieman eteenpäin ja irrota
kalvopainikkeen liitäntäjohto seinäohjauksesta.

4.

Akkupakettia käytettäessä on myös akkupaketti
irrotettava, ks. luku "11.8. Akkupaketin irrotus ja
asennus".

5.

Poista suojakupu.

Valo- ja suojakupujen kiinnittäminen
1.

Seinäohjaukseen kohdistuvien töiden jälkeen
osat kiinnitetään vastakkaisessa järjestyksessä
paikoilleen.

2.

Yhdistä ovikoneisto jälleen sähköverkkoon.
Tarkasta jännitesyöttö.
⇒ Käyttölaite saa jännitettä.
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8. Sähköliitäntä

8.1. Liitäntä pistorasiaan
Ovikoneiston sähköliitäntää varten tarvitaan pistorasia.
Koulutetun sähköalan ammattihenkilön on suoritettava
pistorasian asennus. Pistorasian pitää olla suojattu.
Paikalliset ja maakohtaiset asennusmääräykset
(esim. VDE) pitää ottaa huomioon.
Huumeiden, alkoholin tai reaktiokykyyn vaikuttavien
lääkkeiden alaisuudessa olevat henkilöt eivät
saa suorittaa mitään ovikoneistoon kohdistuvia
toimenpiteitä.
Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.

VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisiin osiin kohdistuvia töitä.
► Ennen kuin liität verkkopistokkeen,
varmista, että virtalähteen verkkojännite
vastaa ovikoneiston tyyppikilvessä
ilmoitettua jännitettä.
► Liitä verkkopistoke vasta ovikoneiston
täydellisen asennuksen jälkeen.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.

∼9

00

mm

Kuva Seinäohjauksen etäisyys pistorasiaan

Huomioi seinäohjauksen ja pistorasian 0,9 metrin
maksimietäisyys.

INFORMAATIO
Pistorasia on asennettava seuraavalla
tavalla:
• Seinäohjauksen verkkojohdon
saavutettavalle alueelle
•

Hyvin näkyvälle ja vapaalle paikalle

INFORMAATIO
Verkkojohdon pituus on n. 1 m.

INFORMAATIO
Mukana toimitettua verkkojohtoa ei saa
lyhentää eikä pidentää.
Kaikkien ulkoisesti liitettävien laitteiden
on oltava turvallisesti eristetty
verkkojännitelähteestään ICE 60364-4-41
mukaisesti.
Ulkoisten laitteiden johtimien
asennuksessa on otettava huomioon
ICE 60364-4-41.
Kaikki sähköjohtimet, myös ohjausjohto,
on asennettava kiinteästi ja niiden
paikallaan pysyminen on varmistettava.

OHJE
Ovikoneiston vaurioiden välttämiseksi,
yhdistä seinäohjaus sähkönsyöttöön vasta
täydellisen asennuksen jälkeen.

38
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9. Käyttöönotto

9.1. Turvallisuusohjeet käyttöönottoa
varten
Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.

VAROITUS
Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Pidä etäisyyttä liikkuvaan oveen.

VAROITUS
Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!
Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

OHJE

► Käytä ainoastaan tyköistuvaa
vaatetusta.

Oven liikealueella olevat esineet voivat
jäädä jumiin ja vaurioitua.
Oven liikealueella ei saa olla esineitä.

► Pitkähiuksisten henkilöiden pitää
käyttää hiusverkkoa.

OHJE

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.

Ohjaus tunnistaa ketjun ja kiskon välisen
oikosulun ja kytkee tämän seurauksena
ovikoneiston pois päältä.

INFORMAATIO
Valopuomia käytettäessä, se ei saa olla
käytettynä opetuksen käynnistyksen
yhteydessä.
Mikäli valopuomia käytetään
kehysvalopuomina ovessa, aseta ovi
keskiasentoon.

► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.
► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.
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9.

Käyttöönotto

INFORMAATIO

9.2. Käyttöönoton suorittaminen

Vain seuraavat DIP-kytkimien asetukset
ovat sallittuja.

Lue tämä kappale erityisen huolellisesti ennen
käyttöönottoa, jotta voit turvallisesti ja optimaalisesti
tehdä ovikoneiston asetukset.

DIP-kytkin

ON

Sisäänvedosta aiheutuva vaara!

ON

12 34
12 34

12 34
12 34

OFF

Automaattinen
sulkeutuminen
aktivoitu

Automaattinen
sulkeutuminen
deaktivoitu

Osittainen
avaaminen
aktivoitu /
valaistustoiminto deaktivoitu

Osittainen
avaaminen
deaktivoitu /
valaistustoiminto
aktivoitu

3+4

3

OHJE
DIP-kytkimen säätöön ei saa käyttää
metalliesinettä, koska se voi vaurioittaa
DIP-kytkintä tai piirilevyä.
DIP-kytkimen säätöön pitää käyttää
soveltuvaa työkalua kuten esim. litteää
muoviesinettä.

ON

► Voiman täytyy olla säädetty niin
pieneksi, että sulkuvoima ei aiheuta
loukkaantumisriskiä.

ON

► Voiman säätö on tärkeää turvallisuuden
vuoksi ja tämän vuoksi pätevän alan
ammattilaisten on tarkastettava se
erittäin huolellisesti ja tarvittaessa
säädettävä.

2

ON

Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Ovikoneistoa saa käyttää vain, kun
voiman säätö on vaaraton.

12 34

1

VAROITUS

ON

4

INFORMAATIO
Voimansäätö on tarkastettava ovikoneiston
asennuksen jälkeen, ks. myös luku
"12.1. Esteen tunnistustesti".
Ovikoneistoa saa käyttää vain:
•

yhdessä referenssiluettelossa mainittujen
ovityyppien kanssa, ks. osoitteesta:
www.sommer.eu

Standardin EN 13241-1 noudattamiseksi täytyy ennen
käyttöönottoa valita ovityyppi ja säätää se DIP-kytkimen
avulla juoksuvaunulle.
Juoksuvaunun DIP-kytkin on tehdasasetuksessa tilassa
"OFF" ja täten asetettuna nosto-ovia varten.
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Juoksuvaunussa on automaattinen voimansäätö.
Oven liikkuessa "AUKI" ja "KIINNI" juoksuvaunu lukee
automaattisesti tarvittavan voiman ja tallentaa sen,
kun ääriasennot on saavutettu.

INFORMAATIO
Käyttöönoton aikana voimankatkaisu
ei ole vielä sovitettu ovelle ja on
opetusvaiheessa.

INFORMAATIO
Pysy autotallissa käyttöönoton, erityisesti
opetuksen, aikana.
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9.

Käyttöönotto

INFORMAATIO
Käyttövoimia voidaan muuttaa ja sovittaa
SOMlink:in ja älypuhelimen avulla.

Kuva 3

3.

Paina uudelleen lyhyesti kauko-ohjaimen
painiketta 1.
⇒ Juoksuvaunu liikkuu hitaasti suuntaan "KIINNI".
⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot vilkkuvat.
Juoksuvaunu kytkeytyy ääriasennossa "KIINNI"
automaattisesti pois päältä, kun tehtaalla asetettu
sulkuvoima saavutetaan.

Kuva 1

1.

⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot vilkkuvat
muutetulla taajuudella.

Vertaa olemassa olevaa jännitesyöttöä tyyppikilven
tietoihin.
Yhdistä ovikoneisto sähköverkkoon.
⇒ Juoksuvaunun tila-LED vilkkuu vihreänä.

Kuva 4

4.
Kuva 2

2.

Ovikoneiston sähkönsyöttöön liittämisen jälkeen,
on ovikoneiston ensimmäinen liike yhden impulssin
jälkeen aina suuntaan "AUKI".
Paina lyhyesti esiohjelmoidun kauko-ohjaimen
painiketta 1.
Katso myös kauko-ohjaimen erillinen asennus- ja
käyttöohje.
⇒ Juoksuvaunu kulkee hitaasti ääriasentoon "AUKI"
ja kytkeytyy liukuesteellä automaattisesti pois
päältä.
⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot vilkkuvat.

Paina lyhyesti (< 1 sekunti) kauko-ohjaimen
painiketta 1, jotta ääriasento tallennetaan.
⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot vilkkuvat
nopealla taajuudella.
Ovikoneisto käynnistää automaattisesti
opetustoimintonsa:
⇒ Juoksuvaunu liikkuu automaattisesti jälleen
ääriasentoon "AUKI" ja oppii tarvittavan
käyttövoiman.
⇒ Juoksuvaunu liikkuu automaattisesti ääriasentoon
"KIINNI".
Juoksuvaunu liikkuu mahdollisesti useaan kertaan
ääriasennosta toiseen, oppiakseen suuremmat
ovipainot.
⇒ Juoksuvaunu liikkuu automaattisesti osan
matkasta suuntaan "AUKI", oppiakseen pehmeän
käynnistyksen.
⇒ Ovi liikkuu automaattisesti jälleen ääriasentoon
"KIINNI".
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Käyttöönotto

⇒ Juoksuvaunu liikkuu automaattisesti
ääriasentoon "AUKI".
⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot palavat
pysyvästi.
⇒ Koneisto on opetettu ja käyttövalmis.

9.3. Esteen tunnistus voiman
opetusajon yhteydessä
Ovi pysähtyy, jos ovi tunnistaa esteen ensimmäisen
ajon aikana suuntaan "AUKI" ja "KIINNI", eikä voiman
opetusajoa voida suorittaa loppuun.

INFORMAATIO

OHJE

Juoksuvaunu pysähtyy oven ollessa
raskasliikkeinen. Tällöin oven mekanismi
on tarkastettava, ks. luku "9.3. Esteen
tunnistus voiman opetusajon yhteydessä".
Ääriasennot on tarvittaessa säädettävä. Katso luku
"9.4. Ääriasentojen mekaaninen säätö".

Tarkasta liikealue, mekanismi ja jousen
jännitys sekä tasapainotus, jotta
ovilaitteiston vauriot vältetään.
1.

Paina kauko-ohjaimen painiketta 1 ja pidä se
painettuna.
⇒ Juoksuvaunu nytkähtää hieman eteenpäin
ja liikkuu halutun ääriasennon "KIINNI"
saavuttamiseen asti.

2.

Vapauta kauko-ohjaimen painike 1.

3.

Hienosäätö:
Paina kauko-ohjaimen painiketta 1 ja pidä
painettuna, kunnes juoksuvaunu nytkähtää hieman
eteenpäin.
Vapauta kauko-ohjaimen painike 1.

3.1 Tapahtuma voidaan toistaa, kunnes haluttu
ääriasento on saavutettu.
Paina lyhyesti (< 1 sekunti) kauko-ohjaimen
painiketta 1, jotta ääriasento "KIINNI" tallennetaan.
⇒ Juoksuvaunu käynnistää automaattisen voiman
opetusajon ääriasentoon "AUKI" saakka.
⇒ Juoksuvaunu käynnistää automaattisen voiman
opetusajon suuntaan "KIINNI".
Mikäli este tunnistetaan uudelleen, juoksuvaunu pysähtyy
ja palaa hieman takaisin.
1.

Paina kauko-ohjaimen painiketta 1 ja pidä se
painettuna.
⇒ Juoksuvaunu käynnistyy ilman nytkähtämistä,
koska oven ääriasento on jo tallennettuna.
⇒ Juoksuvaunu liikkuu ääriasentoon asti.

2.

Vapauta kauko-ohjaimen painike 1.

3.

Paina lyhyesti kauko-ohjaimen painiketta 1.
⇒ Käynnistä automaattinen voiman opetusajo
uudelleen.
⇒ Voiman opetusajon päättämisen jälkeen
juoksuvaunu liikkuu automaattisesti ääriasentoon
"AUKI".
⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot palavat
pysyvästi.
⇒ Koneisto on opetettu ja käyttövalmis.

42

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

9.

Käyttöönotto

9.4. Ääriasentojen mekaaninen säätö

9.5. Ohje- ja varoituskilpien kiinnitys

Oven ääriasennon "KIINNI" sulkemispaineen
korottaminen

Kuva 1.1 Tarra ovilehdellä

Kuva 1

1.

Löysää liukuesteen ruuvi ja siirrä liukuestettä muutama
millimetri suuntaan "KIINNI". Kiristä jälleen ruuvi.

2.

Hätävapautuksen toiminta on tarkastettava oven
ääriasennossa "KIINNI". Vapautuksen pitää olla
mahdollista.

Oven ääriasennon "KIINNI" sulkemispaineen
alentaminen
Kuva 1.2 Tarra lähellä paikallista säätö- ja ohjauslaitetta

1.

Liimaa varoitus- ja ohjekilpi:

•

silmien korkeudelle hyvin näkyvälle paikalle
ovilehdellä

•

lähelle paikallista säätö- ja ohjauslaitetta

•

etäälle liikkuvista osista

2.

Suorita esteen tunnistus, ks. luku "12.1. Esteen
tunnistustesti".
⇒ Käyttöönotto on suoritettu loppuun.

Kuva 1

1.

Löysää liukuesteen ruuvi ja siirrä liukuestettä muutama
millimetri suuntaan "AUKI". Kiristä jälleen ruuvi.

OHJE
Älä työnnä ovea mekaaniselle vasteelle.
Koska muuten ovikoneisto vetää
oven mekaanista vastetta vasten.
Tämän seurauksena ovi jännittyy ja voi
aiheutua vaurioita.
Vasteeseen on jätettävä 30 mm etäisyys.
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10. Juoksuvaunun liitännät ja erikoistoiminnot

10.1. Juoksuvaunun piirilevy

MAGNET

LIMIT

2

1

14

15

12 34

ON

16

+

ws

CH1
CH2
CH3
CH4

gn

RADIO

17

sw

rt

SOMMER

STATUS

RESET

Antriebs- u.
Funktechnik GmbH

13

12

PCXXXXXXX

BUZZER

SENSO

4

5

MEMO

USART

MOTION LASER

wh

gn

+12V br

+12V

LW-A

8K2
OSE

3

10
9

8

7

6

11

Kuva Juoksuvaunun piirilevy

Liitäntämahdollisuudet juoksuvaunulla
1.

LED, CH 1 - CH 4, punainen
Kanavan näyttö

10.

LASER-kytkentäkohta, valkoinen,
pysäköintipaikkalaser-liitäntä

2.

MAGNET-kytkentäkohta, vihreä
Lock-liitäntä

11.

MOTION-kytkentäkohta, valkoinen, 3-napainen
Liikeanturin liitäntä

3.

Kytkentäkohta, sininen
Rajakytkimen (AUKI) liitäntä, Limit

12.

Turvakontaktiriman liitäntä
8k2 / OSE

4.

Piirilevyn nimitys

13.

Pikkuoven koskettimen liitäntä,
potentiaalivapaa

5.

LED-valot, ovikoneiston valaistus

12./13. Liitäntä 12V / DC- 100 mA

6.

MEMO-kytkentäkohta
Memo-liitäntä

14.

Tila-LED, vihreä

7.

USART-kytkentäkohta
Liitäntä

15.

Reset-painike, vihreä

8.

BUZZER-kytkentäkohta, musta
Varoitus- ja hälytyssummerin liitäntä

16.

DIP-kytkin

9.

SENSO-kytkentäkohta
Senso-liitäntä

17.

Radio-painike (Funk), punainen
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10.2. Liitäntämahdollisuudet
juoksuvaunulla
Piirilevyn
yksityiskohta

USART

USART

MEM

SENSO-kytkentäkohta
Senson liitäntä
Kosteusanturi

BUZZER

BUZZER-kytkentäkohta, musta
Varoitus- ja hälytyssummerin
liitäntä

Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisiin osiin kohdistuvia töitä.
► Lisätarvikkeita saadaan liittää vain
ovikoneiston ollessa jännitteetön.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.

10.3. LED-valojen valovoiman
alentaminen

LASER-kytkentäkohta, valkoinen
Pysäköintipaikkalaserin liitäntä

VAROITUS

Turvakontaktiriman 8k2 liitäntä

Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!

Turvakontaktiriman OSE liitäntä
+ 12 V = br, OSE = gn,
GND = wh

Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

wh

wh
wh

gn

8K2
8K
K2
OSE
E

wh

gn

SENS

gn

+12V br

MOTION-kytkentäkohta, valkoinen
3-napainen
Liikeanturin liitäntä

8K2
OSE
E

gn

+12V br

+12V br
+12V br

+12V

+12V

+12V

+12V

wh

ON LASER

wh

MOTION LAS

SENSO

8K2
OSE

Sähkövirrasta aiheutuva vaara!

USART-kytkentäkohta
Esim. moduulin liitäntä
Homeautomation

BUZZER

SENSO

8K2
OSE

VAARA

MEMO-kytkentäkohta
Memo-liitäntä,
Muistin laajennus 450 ohjaimen
käskylle

MEMO

8K2
SE
E

Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.

MAGNET-kytkentäkohta, vihreä
Lock-liitäntä
Lukitusmagneetti

MAGNET

LIMIT

Toiminto /
sovellusesimerkki

Lisätietoja lisätarvikkeista saat valtuutetulta
jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta:
www.sommer.eu

Pikkuoven varmistuksen liitäntä
(pikkuoven kytkin, Reed-kosketin
jne.) potentiaalivapaa
Kosketinpyyntö
(12 V / 10 mA) avautuva kosketin

Juoksuvaunun säätötöiden aikana voidaan
ovikoneistovalaistuksen LED-valojen valovoimaa alentaa.
1.

Paina kerran lyhyesti radio- tai reset-painiketta.
⇒ LED-valojen valovoimaa alennetaan.

Lähtö 12 V/DC maks. 100 mA
+ 12 V, GND = wh
Valinnaisten lisätarvikkeiden
jännitesyöttö, esim.:
sormiskanneri, 06/2016 alkaen
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INFORMAATIO

10.4. Radiotaajuuskanavien selvitys
LED

Radiotaajuuskanava

Asetus / toiminto

1

CH 1

Impulssikäyttö

2

CH 2

Osittainen avaaminen tai
valaistustoiminto

3

CH 3

Määrittää asennon AUKI

4

CH 4

Määrittää asennon KIINNI

10.5. Ohjaimen opettaminen

12 34

ON

RADIO

RESET

CH1
CH2
CH3
CH4

STATUS

Kuva 1

INFORMAATIO
Mikäli lähetyskäskyä ei vastaanoteta
10 sekunnin kuluessa, vastaanotin siirtyy
normaalikäyttötilaan.
1.

Valitse haluttu kanava painamalla useaan kertaan
radio-painiketta.

Muita ohjaimia ei voida opettaa, jos
kauko-ohjaimen kaikki muistipaikat ovat
varattuna.
Muistikapasiteettien saavuttamisen yhteydessä
Muita ohjaimia ei voida opettaa, jos kauko-ohjaimen
kaikki sisäiset muistipaikat (40 kauko-ohjaimen käskyä
yhdessä kaikille kanaville) ovat varattuina. Heti kun vielä
yksi ohjain yritetään opettaa, radiokanavien CH 1 - CH 4
kaikki punaiset LED-valot vilkkuvat.
Jotta muita ohjaimia voidaan opettaa, pitää ei käytössä
olevat ohjaimet poistaa muistista tai muisti tyhjentää
kokonaan.
Memo-lisätarvikeosalla voidaan muistikapasiteettiä
laajentaa 450 kauko-ohjaimen käskylle.
Memo
Memoa ei ole kuvattu toimitustilassa. Kytkettäessä
Memo paikalleen siirretään kaikki olemassa olevat
ohjeimet sisäisestä muistista Memolle (ulkoinen muisti)
ja tallennetaan sinne. Sisäiseen muistiin ei ole sitten
tallennettuna enää mitään ohjainta. Memon pitää pysyä
asetettuna juoksuvaunulle. Tallennettuja ohjaimia ei voida
siirtää Memolta takaisin sisäiselle muistille.
Huoltotapauksessa Memo voidaan siirtää yhdessä
tallennettujen ohjaimien kanssa uudelle juoksuvaunulla ja
pysyy sitten asetettuna sille.
Ohjaimien välittäminen sisäiseltä muistilta Memolle
(ulkoinen muisti) voi tapahtua vain, jos sitä ei ole vielä
tehty.
Mikäli käyttöön otetaan jo käytössä ollut Memo, pitää se
ennen tätä tyhjentää, katso luku "10.10. Vastaanottimen
kaikkien radiokanavien poistaminen".

Paina 1 x

Kanavan CH 1 LED-valo palaa

Paina 2 x

Kanavan CH 2 LED-valo palaa

Paina 3 x

Kanavan CH 3 LED-valo palaa

INFORMAATIO

Kanavan CH 4 LED-valo palaa

Tyhjennä Memo uudella ovikoneistolla.
Muuten kaikki ovikoneiston tallennetut
ohjaimet poistetaan ja ne pitää sitten
opettaa uudelleen.

Paina 4 x

2.

Paina ohjaimen haluttua painiketta niin kauan,
kunnes edellä valittu LED-valo (CH 1, CH 2, CH 3,
CH 4) sammuu.
⇒ LED-valo sammuu - opetus on päättynyt.
⇒ Ohjain on siirtänyt radiokomennon
vastaanottimeen.

3.

46

10.6. Opetustilan keskeytys
1.

Paina radio-painiketta niin monta kertaa, kunnes
yksikään LED ei enää pala tai älä tee mitään
toimenpiteitä 10 sekuntiin.
⇒ Opetustila on keskeytetty.

Toista yllämainitut vaiheet muiden ohjaimien
opettamiseksi.
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10.7. Ohjaimen painikkeen poistaminen
radiokanavasta

10.9. Vastaanottimen radiokanavan
poistaminen

1.

1.

Valitse haluttu radiotaajuuskanava painamalla
useaan kertaan radio-painiketta.
Pidä radio-painike painettuna 15 sekuntia.

Paina 1 x

Kanavan CH 1 LED-valo palaa

Paina 2 x

Kanavan CH 2 LED-valo palaa

Paina 3 x

Kanavan CH 3 LED-valo palaa

Paina 4 x

Kanavan CH 4 LED-valo palaa

Paina 1 x

Kanavan CH 1 LED-valo palaa

Paina 2 x

Kanavan CH 2 LED-valo palaa

Paina 3 x

Kanavan CH 3 LED-valo palaa

Paina 4 x

Kanavan CH 4 LED-valo palaa

⇒ 15 sekunnin jälkeen LED-valo vilkkuu.

⇒ 15 sekunnin jälkeen LED-valo vilkkuu.
2.

⇒ Siitä 5 sekunnin kuluttua vilkkumisen
vilkkumisjärjestys muuttuu.

Vapauta radio-painike.
⇒ Vastaanotin on nyt tyhjennystilassa.

3.

Paina ohjaimen sitä painiketta, jonka radiokanavassa
oleva radiotaajuuskomento halutaan poistaa.
⇒ LED-valo sammuu.

⇒ Siitä 5 sekunnin kuluttua valitun
radiotaajuuskanavan LED-valo palaa.
2.

1.

⇒ Radiotaajuusvastaanottimen valitulta radiokanavalta
on poistettu kaikki opetetut ohjaimet.

Toista tapahtuma tarvittaessa muille painikkeille.

10.8. Ohjaimen poistaminen
kokonaisuudessaan
vastaanottimesta

10.10. Vastaanottimen kaikkien
radiokanavien poistaminen
1.

Paina radio-painiketta ja pidä painettuna 20 sekuntia.
Siitä 5 sekunnin kuluttua vilkkumisen
vilkkumisjärjestys muuttuu.

3.

Vapauta radio-painike.

⇒ Siitä 5 sekunnin kuluttua vilkkumisen
vilkkumisjärjestys muuttuu.
⇒ Siitä 5 sekunnin kuluttua valitun
radiotaajuuskanavan LED-valo palaa.
⇒ Siitä 5 sekunnin kuluttua kaikki LED-valot palavat.

⇒ Vastaanotin on nyt tyhjennystilassa.
4.

Paina poistettavan ohjaimen mitä tahansa ohjaimen
painiketta.
⇒ LED-valo sammuu.
⇒ Tyhjennys on päättynyt.
⇒ Ohjain on poistettu radiotaajuusvastaanottimesta.

Tarvittaessa tapahtuma voidaan toistaa muille ohjaimille.
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Paina radio-painiketta ja pidä painettuna 30 sekuntia.
⇒ 15 sekunnin jälkeen LED-valo vilkkuu.

⇒ 15 sekunnin jälkeen LED-valo vilkkuu.
2.

Vapauta radio-painike.
⇒ Tyhjennys on päättynyt.

⇒ Tyhjennys on päättynyt.
4.

Valitse haluttu radiotaajuuskanava painamalla
useaan kertaan radio-painiketta.
Pidä radio-painike painettuna 25 sekuntia.

2.

Vapauta radio-painike.
⇒ Kaikki LED-valot sammuvat 5 sekunnin kuluttua.
⇒ Kaikki ohjaimet on poistettu
radiotaajuusvastaanottimesta.
⇒ Vastaanotin on täysin tyhjennetty, tämä tapahtuu
myös kun Memo on asetettuna.
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10.11. Toisen kauko-ohjaimen opetus
radiotaajuudella (HFL)

10.12. Ohjauksen reset-toiminnon
suorittaminen

Radiotaajuudella tapahtuvan opetuksen edellytykset

Esimerkki:
1.

1s

5s

Turvatulojen
palautus
(reset)

10 s

Voima-arvot
poistettu

15 s

Paikka-arvot Palautus
ja kehysvalo- tehdastilaan tehty
puomi
poistettu

Kuva Tila-LED-valojen aikajärjestyksen yleiskatsaus
juoksuvaunulla vihreää Reset-painiketta painettaessa

Kauko-ohjaimen (A) painike 1 opetettiin kanavalle 1
ja painike 2 kanavalle 2.

RADIO

ON

⇒ Opetettavan kauko-ohjaimen (B) painikkeet saavat
samat toiminnot kuin kauko-ohjaimella (A): Painike
1 kanavalle 1, painike 2 kanavalle 2.

12 34

Radiotaajuusvastaanottimelle pitää olla jo opetettuna
yksi kauko-ohjain. Käytetyn kauko-ohjaimen pitää olla
samanlainen. Näin esimerkiksi vain yksi Pearl-ohjain
voidaan opettaa Pearl-ohjaimelle ja Pearl Vibe -ohjain
Pearl Vibe -ohjaimelle.
Kauko-ohjaimen (A) painikkeiden varauksia käytetään
opetettavalle kauko-ohjaimelle (B), jonka vastaanotin on
radiotaajuudella asettanut opetuskäytölle.

CH1
CH2
CH3
CH4

Rajoitukset
RESET

Kauko-ohjaimen painikkeen kohdennettu opetus tietylle
kanavalle ei ole mahdollista.

STATUS

Kuva 1

INFORMAATIO

1
3

2

A

Tehdastilan palauttamisella ovikoneiston
kaikki parametrit palautetaan takaisin
tehdasarvoihin. Myös SOMlink:illä
ja älypuhelimella tehdyt asetukset
palautetaan.
DIP-kytkimet voidaan asettaa vain
manuaalisesti.

B

Turvalaitteiden palautus (reset)
Kuva 1

1.

1.

Paina opetetun kauko-ohjaimen (A) painikkeita 1 ja
2 noin 3 - 5 sekunnin ajan kunnes kauko-ohjaimen
LED-valo syttyy hetkeksi.

Paina vihreää reset-painiketta 1 sekunnin ajan.
⇒ Turvatulojen palautus (reset).
⇒ Jälkikäteen asennetut turvatulot tunnistetaan.

⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot vilkkuvat.

Voima-arvojen poistaminen

⇒ Mikäli mitään radiokomentoa ei lähetetä
30 sekunnin kuluessa, vastaanotin siirtyy
normaalikäyttötilaan.

1.

2.

Vapauta kauko-ohjaimen (A) painikkeet 1 ja 2.

3.

Paina opetettavan kauko-ohjaimen (B) haluttua
painiketta esim. (3).
⇒ Ovikoneiston valaistuksen LED-valot palavat
pysyvästi.
⇒ Toinen kauko-ohjain (B) on opetettu.

Paina vihreää reset-painiketta juoksuvaunulla
5 sekunnin ajan, kunnes vihreä tila-LED vilkkuu
hitaasti.
⇒ Voima-arvot on poistettu.

Voima- ja paikka-arvojen poistaminen
1.

Paina vihreää reset-painiketta juoksuvaunulla
10 sekunnin ajan, kunnes vihreä tila-LED vilkkuu
nopeasti.
⇒ Voima- ja paikka-arvot on poistettu.
⇒ Kehysvalopuomi poistettu
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Tehdaspalautuksen tekeminen
1.

Paina vihreää reset-painiketta juoksuvaunulla
15 sekunnin ajan, kunnes vihreä LED sammuu.
⇒ Palautus tehdastilaan on tehty.

10.13. Juoksuvaunun DIP-kytkimien
asetus
Juoksuvaunun DIP-kytkimillä voidaan asettaa
erikoistoimintoja.
Standardin EN 13241-1 noudattamiseksi täytyy ennen
käyttöönottoa valita ovityyppi ja säätää se DIP-kytkimen
avulla juoksuvaunulle.
DIP-kytkin on tehdasasetuksessa tilassa "OFF" ja täten
asetettuna nosto-ovia varten.

OHJE
DIP-kytkimen säätöön ei saa käyttää
metalliesinettä, koska se voi vaurioittaa
DIP-kytkintä tai piirilevyä.
DIP-kytkimet voidaan asettaa kapealla ja
litteällä muoviesineellä.

INFORMAATIO
Vain seuraavat DIP-kytkimien asetukset
ovat sallittuja.

DIP-kytkin
12 34

ON

1

ON

12 34

ON

12 34

ON

12 34

ON

12 34

2

ON

OFF

Automaattinen
sulkeutuminen
aktivoitu

Automaattinen
sulkeutuminen
deaktivoitu

Osittainen
avaaminen
aktivoitu /
valaistustoiminto
deaktivoitu

Osittainen
avaaminen
deaktivoitu /
valaistustoiminto
aktivoitu

3+4

3

4
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10.14. Automaattisen sulkeutumisen
asetus
Automaattisen sulkemistoiminnon ollessa aktivoituna,
ovi avataan impulssilla.
Ovi liikkuu ääriasentoon "AUKI" saakka. Aukipitoajan
päättymisen jälkeen ovi sulkeutuu automaattisesti.
Tehdasasetuksella ovi sulkeutuu myös osittaisen
avaamisen asennosta automaattisen sulkemistoiminnon
ollessa aktivoituna.

VAROITUS
Loukkaantumisvaara
automaattisen sulkemistoiminnon
yhteydessä!
Automaattisesti sulkeutuvat ovet
voivat aiheuttaa loukkaantumisia,
oven liikealueella sulkeutumisen
aikana oleskeleville, henkilöille tai
eläimille. Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen
tai sen osiin. Älä erityisesti tartu
kattopidikkeeseen tai työntötankoon.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.

1.

Sulje ovi.

2.

Aseta DIP-kytkin 1 asentoon ON.

3.

Oven esiasetettu aukipitoaika on 30 sekuntia.
30 sekunnin sisällä jokainen uusi käsky käynnistää
aukipitoajan uudelleen. Ohjaimen painiketta 1
painettaessa ovi liikkuu asentoon "AUKI".
Oven liikettä ei voi pysäyttää ohjaimella.

4.

30 sekunnin kuluttua ovi sulkeutuu automaattisesti.
Sulkemistapahtuma voidaan keskeyttää ohjaimen
käskyllä.
⇒ Ovi avautuu kokonaan - suunnanvaihdon jälkeen.

5.

30 sekunnin kuluttua ovi käynnistää uudelleen
sulkemistapahtuman.
⇒ Ovi on KIINNI.

INFORMAATIO
Tehdasasetus sisältää täysautomaattisen
sulkemistoiminnon esiasetetulla
30 sekunnin aukipitoajalla. Aukipitoajan
käynnistys alkaa ääriasennossa "AUKI"
sekä osittaisen avaamisen kohdasta.
Tämän asetuksen sekä puoliautomaattisen
sulkemistoiminnon valinnan voi asettaa
SOMlink:illä ja älypuhelimella.

INFORMAATIO
Esivaroitusaika voidaan aktivoida ja
asettaa SOMlink:in ja älypuhelimen avulla.
Esivaroitusajan kulku näytetään
ovikoneiston valaistuksen ja varoitusvalon
vilkkumisella.

OHJE
Mikäli ovikoneistoa käytettäessä ei nähdä
ovea, voivat oven liikealueella olevat
esineet jäädä jumiin ja vaurioitua.
Oven liikealueella ei saa olla esineitä.

INFORMAATIO
Ovi avautuu täysin auki, jos se osuu
esteeseen.

INFORMAATIO
Automaattista sulkemistoimintoa
käytettäessä on noudatettava standardia
EN 12453. Tällöin toimitaan lakimääräysten
mukaisesti. Euroopan ulkopuolisissa
maissa täytyy huomioida maakohtaiset
määräykset.
Yksi valokenno pitää liittää. Turvatulojen
ohittaminen hyppyjohtimilla ei ole sallittua.
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10.15. Valaistustoiminto
Radiotaajuuskanavan CH 2 kautta voidaan ovikoneiston
valaistus juoksuvaunulla kytkeä erikseen päälle
ja pois päältä. Tämä toiminto on esiasetettuna
tehdastoimituksen yhteydessä.
Opeta haluttu kauko-ohjaimen painike
radiotaajuuskanavalle CH 2.
DIP-kytkin 2 on tehdasasetuksessa tilassa "OFF" ja
täten valaistustoiminto on aktivoituna.

INFORMAATIO

Lumi pro+ ja rele -lisäosat voit hankkia valtuutetulta
jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta:
www.sommer.eu

10.16. Osittaisen avaamisen asetus
Tämä toiminto avaa oven osittain.
Käyttöesimerkki:
Pystylamelliovi voidaan avata henkilöiden kulkemista
varten. Osittaista avaamista voidaan käyttää
radiotaajuudella tai painikkeella 2, ks. luku "11.5. Painike
2 osittaiselle avaamiselle".

Joko valaistustoiminto tai osittainen
avaaminen voi olla käytössä.
1.

Aseta juoksuvaunun DIP-kytkin 2 asentoon "OFF".

2.

Valitse radiotaajuuskanava CH 2 painamalla useaan
kertaan radio-painiketta. Opeta valaistustoiminto
halutulle ohjaimen painikkeelle.

INFORMAATIO
Joko valaistustoiminto tai osittainen
avaaminen voi olla käytössä.

INFORMAATIO
Asetettuun osittaisen avaamisen
kohtaan voidaan siirtyä oven mistä tahansa
asennosta.

⇒ Valaistustoiminto on käytettävissä.
Kyseisellä ohjaimen painikkeella voidaan nyt kytkeä
ovikoneiston valaistus päälle ja pois päältä.

INFORMAATIO
Osittainen avaamistoiminto voidaan opettaa
vain automaattisen sulkemistoiminnon
ollessa kytkettynä pois toiminnasta.

INFORMAATIO
Mikäli ovikoneiston valaistusta ei kytketä
manuaalisesti pois päältä, kytkeytyy se
60 minuutin päästä automaattisesti pois
päältä. Tätä arvoa ei voida muuttaa.

1.

Sulje ovi täysin ääriasentoon "KIINNI".

2.

Valitse radiotaajuuskanava CH 2 painamalla
useaan kertaan radio-painiketta ja opeta osittaisen
avaamisen toiminto halutulle ohjaimen painikkeelle.

3.

Aseta juoksuvaunun DIP-kytkin 2 asentoon "ON".

Lumi pro+ -valaistus koostuu 12 LED-valolla varustetusta
LED-nauhasta (24V, 7W). Tämä voidaan kiinnittää
lisävalaistuksena seinäohjaukseen.

4.

Paina osittaiselle avaamistoiminnolle valitsemaasi
ohjaimen painiketta.

Rele (potentiaalivapaa vaihtokosketin) on paikalleen
painettavissa ja se voidaan kiinnittää seinäohjaukseen.
Sitä voidaan käyttää ulkoisen valaistuksen kuten
autotallin valon tai pihavalon ohjaamiseen. Maksimi
kytkentäteho on 5A / AC 250V tai 5A / DC 24V.

5.

Lisävalaistukset ja -toiminnot ovat mahdollisia
lisätarvikeosilla Lumi pro+ tai rele.

"Käynnistys"-impulssilla ovikoneiston valaistuksen
ohella myös Lumi pro+ ja rele kytkeytyvät päälle. Valon
tehtaalla asetettu palamisaika on 180 sekuntia. Jos
valotoiminto on aktivoitu radiotaajuuskanavan CH 2
kautta, voidaan ovikoneiston valaistus, Lumi pro+ sekä
rele kytkeä myös erikseen päälle ja pois päältä. Tällöin
ei anneta liikekäskyä ovikoneistolle. 60 minuutin jälkeen
ovikoneiston valaistus, Lumi pro+ tai rele kytketään
automaattisesti pois päältä.
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⇒ Ovi liikkuu suuntaan "AUKI".
Pysäytä ovi halutussa asennossa painamalla
uudelleen ohjaimen painiketta.
⇒ Ovi pysähtyy ennen haluttuun asentoon.
⇒ Osittainen avaamisen toiminto on opetettu.
6.

Paina uudelleen ohjaimen painiketta.

7.

Ovi liikkuu asentoon "KIINNI".
⇒ Osittainen avaamistoiminto on opetettu.
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10.17. Osittaisen avaamisen poisto
1.

Aseta juoksuvaunun DIP-kytkin 2 asentoon "OFF".

2.

Avaa ovi täysin ääriasentoon "AUKI".
⇒ Osittainen avaaminen on poistettu.

Uuden asennon opettamiseksi, ks. luku "10.16. Osittaisen
avaamisen asetus".

10.18. Pikkuoven varmistus
Pikkuoven varmistus estää oven käytön pikkuovien
ollessa auki.
1.

Pikkuoven varmistus pitää asentaa siten, että kytkin
tunnistaa varmasti avatut ovet. Liitä pikkuoven
varmistus juoksuvaunun kytkentäliittimelle.

2.

Liitä pikkuoven varmistus juoksuvaunun
kytkentäliittimelle. Kosketinpyynnön arvot ovat 12 V /
10 mA. Avautuva kosketin on potentiaalivapaa.

3.

Tarkasta toiminta.

INFORMAATIO
Kun pikkuovi avataan, kytkeytyy
ovikoneiston valaistus päälle. Oven
sulkemisen jälkeen ovikoneiston valaistus
palaa asetetun palamisajan verran
ja kytkeytyy sitten pois päältä. Valon
palamisaikaa voidaan muuttaa SOMlink:in
ja älypuhelimen avulla.

INFORMAATIO
Mikäli pikkuovi on avattuna yli 60 minuutin
ajan, kytkeytyy ovikoneiston valaistus
60 minuutin päästä automaattisesti pois
päältä. Tätä arvoa ei voida muuttaa.

INFORMAATIO
Mikäli ohjaus saa uuden käskyn pikkuoven
ollessa avattuna, vaihtuvat ovikoneiston
valaistuksen LED-valojen pysyvästä
palamisesta vilkkumiseen.

52

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

11. Seinäohjauksen liitännät ja erikoistoiminnot

11.1. Seinäohjauksen piirilevy
2

1

4

3

ON

1

KEYPAD

4

S1

1234
SOMMER

WL
24V/1A

11

ACCU

COM

Antriebs- u.
FunktechnikGmb

GT-G-1
PCxxxxxxx

Signal
GND

gn

rt

+

9

N

L

~ 24 V AC

Light

+24V

10

N`

L`

8

6

7

5

Kuva Seinäohjauksen piirilevy

Liitäntämahdollisuudet seinäohjauksella
1.

DIP-kytkin

7.

Kytkentäliitin, 2-napainen
Muuntajan toisiopuoli 24 V/AC

2.

ACCU-kytkentäkohta
Akkupaketin liitäntä

8.

Piirilevyn nimitys

3.

KEYPAD-kytkentäkohta
Seinäohjauksen painikkeen liitäntäjohdon liitäntä

9.

Kytkentäliitin, 2-napainen
Ketju (rt) ja kisko (gn), 24 V/DC

4.

Kytkentäkohta
Releen liitäntä

10. Light-kytkentäkohta, valkoinen
Lisävalaistuksen Lumi base+ liitäntä

5.

Kytkentäliitin, 2-napainen
Syöttöjännite
220 - 240 V AC 50/60 Hz

11.

6.

Kytkentäliitin, 8-napainen
•

Painike 1, impulssijärjestys

•

Varoitusvalo (24 V/DC maks. 25 W)

•

2-/4-johtiminen valopuomi
(maks. 100 mA säädetty)
tai
painike 2, osittainen avaaminen
tai
valoverho, säädetty (24 V/DC)

Kytkentäliitin, 2-napainen
Muuntajan ensiöpuoli
220 - 240 V AC 50/60 Hz
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11.2. Liitäntämahdollisuudet
seinäohjauksella
Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.

INFORMAATIO
Asennuspaikalla olevat ohjausja säätölaitteet on sijoitettava
näköetäisyydelle ovesta ja vähintään
1,5 metrin korkeudelle.

INFORMAATIO

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Ovea voidaan käyttää painikkeella.
Henkilöt, jotka eivät näe ovea
ja oleskelevat mekanismin tai
sulkureunojen alueella, voivat jäädä
puristuksiin tai saada leikkuuhaavoja.
► Kiinnitä painike vain oven
näkyvyysalueelle.

Verkkojohdon pituus on n. 1 m.

INFORMAATIO
Liitetyn lisätarvikkeen johdon pituus on
enintään 25 m.

► Paina painiketta vain, kun voit
tarkkailla ovea.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.

VAROITUS
Kuumista pinnoista aiheutuva
vaara!
Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin,
voi seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.

OHJE
Älä koskaan asenna ohjausjohtoa
sähköjohtoa pitkin, sillä se voi aiheuttaa
häiriöitä ohjauksessa.
Huomioi ohjausjohdon pituus ja asenna
ohjausjohto kiinteästi.

INFORMAATIO
Ohjaus tunnistaa ketjun ja kiskon välisen
oikosulun ja kytkee tämän seurauksena
ovikoneiston pois päältä. Oikosulun
poistuessa ovikoneisto toimii jälleen
normaalisti.
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Piirilevyn
yksityiskohta

Toiminto /
sovellusesimerkki
ACCU-kytkentäkohta
Akkupaketin liitäntä

ACCU

KEYPAD-kytkentäkohta, musta
Seinäohjauksen painikkeen
johdon kytkentäkohta
Releen kytkentäkohta
Kytkentäteho
maks: 5 A / 240 V/AC
maks.: 5 A / 24 V/DC
Kytkentäliitin, 2-napainen
Syöttöjännite
220 - 240 V AC 50/60 Hz

1

KEYPAD

PAD
1

4

L`

N`

N

L

L`

N`

N

L

Kytkentäliitin, 2-napainen
Muuntajan toisiopuoli 24 V/AC

~ 24 V AC

Kytkentäliitin, 2-napainen
Ketju ja kisko, 24 V/DC

GND
+24V
gn

rt

+

-

gn

+24V
+24V
+24V
+24V

Signal

COM

GND
GND
GND
GND

Signal

COM
COM

Signal
al
Signal
al

COM

WL
24V/1A
WL
24V/1A
WL
24V/1A
WL
24V/1A

12

12

12

+

12

O

O

Light

24V

O

Valopuomia käytettäessä, se ei saa
olla käytettynä opetuksen käynnistyksen
yhteydessä.
Mikäli valopuomia käytetään
kehysvalopuomina ovessa, aseta ovi
keskiasentoon.

Kytkentäliitin, 2-napainen
Muuntajan ensiöpuoli
220 - 240 V AC 50/60 Hz

L`

O

INFORMAATIO

Light-kytkentäkohta, valkoinen
Lisävalaistuksen Lumi base+
kytkentäkohta
Kytkentäliitin
2-johtimiselle valopuomille,
haluttu napaisuus
tai
painike 2, osittainen avaaminen
Kytkentäliitin
4-johtimiselle valopuomille
+24 V / DC 100 mA (säädetty)
Kytkentäliitin valoverholle,
säädetty
24 V/DC 100 mA
OSE-arviointi
Kytkentäliitin
2-napaiselle painikkeelle,
potentiaalivapaa
Kytkentäliitin varoitusvalolle
24 V/DC maks. 25 W
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11.3. Seinäohjauksen DIP-kytkimien
asetus

11.4. Seinäohjauksen painikkeiden
varaukset

Seinäohjauksen DIP-kytkimillä voidaan asettaa
erikoistoimintoja. Tehdasasetuksena kaikki DIP-kytkimet
ovat asennossa "OFF".

T1

OHJE
DIP-kytkimen säätöön ei saa käyttää
metalliesinettä, koska se voi vaurioittaa
DIP-kytkintä tai piirilevyä.
DIP-kytkimen säätöön pitää käyttää
soveltuvaa työkalua kuten esimerkiksi
litteää muoviesinettä.

T2

Kuva Seinäohjauksen kalvopainike T1 ja kalvopainike T2

Kalvopainikkeiden toimintojen tehdasasetus

INFORMAATIO
Vain seuraavat DIP-kytkimien asetukset
ovat sallittuja.

DIP-kytkin
1

ON
1234

2

ON
1234

3

ON
1234
4

ON
1234

ON

OFF

Kalvopainike T1
määritetylle oven
AVAUKSELLE
Kalvopainike
T2 määritetylle oven
SULKEMISELLE

Kalvopainike T1
impulssijärjestykselle
Kalvopainike T2
valaistustoiminto / osittainen
avaaminen

Varoitusvalo
palaa oven
ollessa
liikkeessä ja
kun ovi ei ole
kiinni (oven tilan
näyttö)

Varoitusvalo
vilkkuu oven
ollessa
liikkeessä

Kokonaisjärjestelmän jatkuva
jännitteensyöttö
aktivoitu

Energiansäästötoiminto aktivoitu

COM ja Signal
painiketulona
(osittainen
avaaminen)
aktivoitu

COM ja Signal
valopuomin turvakoskettimena
aktivoitu

•

Kalvopainike T1 impulssipainike

•

Kalvopainike T2 valaistustoiminto tai osittainen
avaaminen, riippuen juoksuvaunun DIP-kytkimen 2
asennosta

Säätömahdollisuudet
Mikäli seinäohjauksen DIP-kytkin 1 asetetaan asentoon
"ON":
•

Kalvopainike T1 määrittelee avaamisen

•

Kalvopainike T2 määrittelee sulkemisen

11.5. Painike 2 osittaiselle avaamiselle
Tarvittaessa voidaan liittää lisäpainike osittaisen
avaamisen käyttöä varten.
Painikkeen asennuksen jälkeen pitää tehdä
seinäohjauksen ja juoksuvaunun asetukset.

OHJE
Suojakupu on liitäntäjohdolla yhdistettynä
seinäohjauksen piirilevyyn. Mikäli
akkupaketti on asennettuna, on myös se
yhdistettynä piirilevyyn.
Poista suojakupu varovasti ja erota
liitännät, jotta seinäohjauksen
vaurioituminen vältetään.

INFORMAATIO
Kun painiketta 2 (osittainen avaaminen)
käytetään, mitään valopuomia ei voida
liittää. Automaattisen sulkemistoiminnon
käyttötapa ei tällöin ole mahdollinen.
Painikkeen asennus
1.
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Potentiaalivapaan painikkeelle on valittava sopiva
asennuspaikka, vähintään 1,5 metrin korkeudelta.
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4.

2.

Asenna painike.

3.

Asenna kiinteästi seinäohjaukseen menevä
painikejohto ja varmista sen paikallaan pysyminen.

⇒ Ovi liikkuu suuntaan "AUKI".
5.

Ohjausjohdon asennus ja seinäohjauksen asetukset
1.

Erota ovikoneisto sähköverkosta.
Tarkasta jännitteettömyys.

2.

Ruuvaa valokupu irti seinäohjauksesta ja ota se
ylöspäin pois paikaltaan. Pidä tällöin etummaisesta
suojakuvusta kiinni.

3.

Ota suojakupua hieman eteenpäin ja irrota
kalvopainikkeen liitäntäjohto seinäohjauksesta,
ks. luku "7.2. Seinäohjauksen valo- ja suojakupu".

4.

Akkupakettia käytettäessä on myös akkupaketti
irrotettava, ks. luku "11.8. Akkupaketin irrotus ja
asennus".

+24V

ON
1234

Kuva 6

6.

Pysäytä ovi halutussa asennossa painamalla
uudelleen painiketta 2.
⇒ Ovi pysähtyy ennen haluttuun asentoon.

6.

Vahvista asento painamalla uudelleen painiketta 2.
⇒ Ovi liikkuu asentoon "KIINNI".
⇒ Osittainen avaamistoiminto on opetettu.

11.6. Osittaisen avaamisen poisto
1.

Aseta juoksuvaunun DIP-kytkin 2 asentoon "OFF".

2.

Avaa ovi täysin ääriasentoon "AUKI".
⇒ Osittainen avaaminen on poistettu.

Uuden asennon opettamiseksi, ks. luku "10.16. Osittaisen
avaamisen asetus".

11.7. Valopuomi ja kehysvalopuomi
GND

Signal

COM

12

WL
24V/1A

Poista suojakupu.
O

5.

Paina osittaisen avaamistoiminnon painiketta 2.

Kuva 7

Ohjaukselle voidaan valinnaisesti liittää yrityksen
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH 2-johtiminen
valopuomi tai 4-johtiminen valopuomi. Tällöin ohjaus
tunnistaa automaattisesti, mikä vaihtoehto on kyseessä ja
säätyy sen mukaisesti.

Liitä painikkeen 2 johto COM:in ja Signal
kytkentäliittimeen.
⇒ Painike 2 on liitettynä.

Juoksuvaunun asetukset

+24V

10. Yhdistä ovikoneisto sähköverkkoon.

Kuva Kytkentäliitin 2-johtimiselle valopuomille

GND

Sulje seinäohjaus päinvastaisessa järjestyksessä,
ks. luvut "11.8. Akkupaketin irrotus ja asennus" ja
"7.2. Seinäohjauksen valo- ja suojakupu".

Signal

9.

COM

Kytke painikkeen ja mahdollisen akun liitäntäjohto.

WL
24V/1A

8.

12

Aseta seinälaitteen DIP-kytkin 4 asentoon "ON".

O

7.

Osittaisen avaamisen ovipaikan määrittämistä varten
pitää juoksuvaunulla suorittaa seuraavat asetukset.
1.

Sulje ovi täysin ääriasentoon "KIINNI".

2.

Avaa juoksuvaunu, ks. luku "7.1. Juoksuvaunun
suojakupu".

3.

Aseta juoksuvaunun DIP-kytkin 2 asentoon "ON".
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Kuva Kytkentäliitin 4-johtimiselle valopuomille

INFORMAATIO
Jos opetettu laitteisto jälkivarustetaan
valopuomilla, niin on suoritettava
ohjauksen palautus (reset), ks. luku ”10.12.
Ohjauksen reset-toiminnon suorittaminen”.
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INFORMAATIO
Valopuomia käytettäessä, se ei saa olla
laukaistuna opetuksen käynnistyksen
yhteydessä.
Mikäli valopuomia käytetään
kehysvalopuomina ovessa, pitää ovi
asettaa keskiasentoon.

Katso myös luku "7.2. Seinäohjauksen valo- ja
suojakupu".
Akkupaketin asennus

OHJE
Suojakupu on liitäntäjohdolla yhdistettynä
seinäohjauksen piirilevyyn. Mikäli
akkupaketti on asennettuna, on myös se
yhdistettynä piirilevyyn.
Poista suojakupu varovasti ja erota
liitännät, jotta seinäohjauksen
vaurioituminen vältetään.

INFORMAATIO
Käyttöönoton aikana kehysvalopuomi
säde ei saa olla katkaistuna henkilöiden
tai esineiden johdosta.

Kehysvalopuomi
1.

Asenna kehysvalopuomi kehykseen, ks.
asennusohje "Kehysvalopuomi".

2.

Kohdista kehysvalopuomi ja liitä seinäohjaukseen.

3.

Käyttöönotto tapahtuu luvussa "9. Käyttöönotto"
kuvatulla tavalla.
⇒ Oven ohittaessa kehysvalopuomin. ovikoneiston
valaistuksen valovoimaa alennetaan.
Mikäli valovoiman alennusta ei tapahdu, pitää
kehysvalopuomi kohdistaa uudelleen ja suorittaa
ohjauksen palautus (reset).

⇒ Käyttöönoton aikana ovikoneisto oppii
kehysvalopuomin tarkan paikan, jotta
normaalikäytössä voi häivyttää sen juuri ennen
oven saapumista.
4. Tarkasta kehysvalopuomin toiminta.

Kuva 1

1.

Erota ovikoneisto sähköverkosta.
Tarkasta ovikoneiston jännitteettömyys.

2.

Ruuvaa valokupu irti seinäohjauksesta ja ota se
ylöspäin pois paikaltaan. Pidä tällöin etummaisesta
suojakuvusta kiinni, ks. luku "7.2. Seinäohjauksen
valo- ja suojakupu".

3.

Ota suojakupua hieman eteenpäin ja irrota
kalvopainikkeen liitäntäjohto seinäohjauksesta.

11.8. Akkupaketin irrotus ja asennus
OHJE
Käyttää saadaan ainoastaan yrityksen
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
alkuperäistä akkupakettia.

INFORMAATIO
Käyttöönottoa ei tueta, jos jännitesyöttö
tapahtuu yksinomaan akkupaketin kautta.
Ovikoneiston käyttöönottoon tarvitaan
verkkojännitettä.
Akkupaketilla voidaan käyttää ovikoneistoa
sähkökatkoksen aikana n. 5 kertaa.
Vain koulutettu sähköalan ammattihenkilö saa
asentaa, tarkastaa ja vaihtaa akkupaketin.

Kuva 4

4.

Aseta akkupaketti suojakupuun ja kiinnitä kahdella
johdinsiteellä.

Huomioi erillisen asennus- ja käyttöohjeen akkupakettia
koskevat ohjeet.
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ACCU

Akun irrotus
Akkupaketin irrotus tapahtuu päinvastaisessa
järjestyksessä, ks. luku "11.8. Akkupaketin irrotus ja
asennus", kohta "Akun asennus".

Kuva 5

5.

Aseta alempi suojakupu seinäohjaukselle ja kytke
akkupaketin liitosjohto ACCU-pistokepaikkaan.

6.

Aseta seinäohjauksen DIP-kytkin 3 asentoon "ON".

7.

Kytke kalvopainikkeen liitosjohto piirilevyyn, ks. luku
"7.2. Seinäohjauksen valo- ja suojakupu".

8.

Aseta suojakupu seinäohjaukselle ja ruuvaa
valokupu kiinni.

9.

Paina kauko-ohjaimen painiketta tarkastaaksesi
ovikoneiston toiminnan.
⇒ Ovikoneisto saa jännitteen akkupaketista.
⇒ Ovikoneisto avaa ja sulkee oven alennetulla
nopeudella.

10. Yhdistä ovikoneisto sähköverkkoon.
Tarkasta jännitesyöttö.

VAARA
Haitallisista aineista aiheutuva
vaara!
Akkujen tai paristojen epäasianmukainen
varastointi, käyttö tai hävittäminen
aiheuttaa vaaraa ihmisten ja eläinten
terveydelle. Seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Säilytä akkuja ja paristoja poissa lasten
ja eläinten ulottuvilta.
► Pidä paristot ja akut etäällä kemiallisilta,
mekaanisilta ja termisiltä vaikutuksilta.
► Älä lataa käytettyjä akkuja ja paristoja.
► Ovikoneiston osia sekä käytettyjä
akkuja ja paristoja ei saa laittaa
kotitalousjätteiden sekaan. Ne on
hävitettävä asianmukaisesti.

OHJE
Hävitä kaikki osat paikallisten ja
maakohtaisten määräysten mukaisesti,
jotta ympäristövahingot vältetään.

INFORMAATIO
Mitään ovikoneiston käytöstä poistettuja
osia ei saa laittaa talousjätteiden sekaan,
koska ne sisältävät haitallisia aineita. Osat
on hävitettävä asianmukaisesti valtuutetun
kierrätysyrityksen toimesta. Tällöin on
noudatettava paikallisia ja maakohtaisia
määräyksiä.

INFORMAATIO
Käytettyjä akkuja ja paristoja ei saa
laittaa talousjätteiden sekaan, koska ne
sisältävät haitallisia aineita. Ne täytyy
toimittaa asianmukaisesti paikallisiin
keräyspisteisiin tai jälleenmyyjän niille
varaamiin keräyslaatikkoihin. Maakohtaisia
määräyksiä on noudatettava.
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12.1. Esteen tunnistustesti

OHJE

Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.
Ovikoneiston käyttöönoton jälkeen pitää voimamittarilla
tarkastaa ovikoneiston voimansäätö ja suorittaa esteen
tunnistus.

Huomioi maakohtaiset käyttövoimien
katkaisua koskevat standardit, ohjesäännöt
ja määräykset.

OHJE
Ovikoneiston vaurioiden välttämiseksi
täytyy esteen tunnistus tarkastaa
kuukausittain.

VAROITUS

INFORMAATIO

Sisäänvedosta aiheutuva vaara!

Asennuksesta vastaavan henkilön
on annettava ovilaitteistolle
ovikoneiston asennuksen jälkeen
konedirektiivin 2006/42/EY mukainen
EY-vaatimustenmukaisuustodistus sekä
kiinnitettävä CE-merkki ja tyyppikilpi
paikalleen. Nämä asiakirjat sekä
ovikoneiston asennus- ja käyttöohje
on luovutettava käyttäjälle. Myös
silloin, kun ovikoneisto jälkiasennetaan
käsikäyttöiseen oveen.

Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Voiman säätö on tärkeää turvallisuuden
vuoksi ja tämän vuoksi koulutetun
ammattihenkilön on tarkastettava se
erittäin huolellisesti ja tarvittaessa
säädettävä.

VAROITUS

INFORMAATIO
Suunnanvaihto: Ovikoneisto pysähtyy
osuessaan esteeseen ja liikkuu tämän
jälkeen, esteen vapauttamiseksi, hieman
vastakkaiseen suuntaan.
Automaattisen sulkemistoiminnon ollessa
käytössä ovi avautuu täysin auki esteen
tunnistamisen yhteydessä.

Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Voimakatkaisua ei tapahdu 50 mm:n
alapuolella.

INFORMAATIO

► Esteen tunnistus täytyy tarkastaa
kuukausittain.

Käyttövoimia voidaan muuttaa ja sovittaa
SOMlink:in ja älypuhelimen avulla. Tietoja
tästä saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.

► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.

Ovikoneiston pitää muuttaa liikesuuntaa AVAAMISEN
suuntaan, jos sitä kuormitetaan 20 kilon painolla. Tätä
varten paino kiinnitetään oven alareunan keskikohdalle.

► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.

Oven SULKEUTUESSA sen suunnan pitää muuttua, jos
se osuu lattialla olevaan 50 mm:n korkeaan esteeseen.

► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.

1.

Avaa ovi ovikoneistolla.

2.

Sijoita 50 mm korkuinen este oven keskikohdalle.

► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.
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50 mm

Kuva Esimerkki: Esteen tunnistus lamellinosto-ovella

3.

Sulje ovi ovikoneistolla.
⇒ Jos ovi osuu esteeseen, pitää ovikoneiston
pysähtyä ja vaihtaa suuntaa.
⇒ Ohjaimen impulssilla ovikoneisto avaa oven
täydellisesti.
⇒ Mikäli ovikoneisto ei vaihda suuntaa, on tehtävä
paikkanollaus, ks. luku "10.12. Ohjauksen resettoiminnon suorittaminen".
Asennot ja voimat pitää opettaa uudelleen.

4.

5.

Käyttäjälle pitää:
•

opastaa ovikoneiston käyttö ja selventää siihen
liittyvät vaarat sekä manuaalisen hätävapautuksen
käsittely.

•

pitää muistuttaa, että muille käyttäjille on
opastettava ovikoneiston käyttö, sen vaarat sekä
hätävapautus.
Käyttäjälle pitää luovuttaa asennus- ja käyttöohje.
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13.1. Turvallisuusohjeet käyttöä varten
Huomioi erityisesti seuraavat turvallisuusohjeet sekä
turvallisuusohjeet luvuissa "14. Huolto ja kunnossapito"
ja "15. Häiriöiden poisto".
Lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai
mentaaliset ominaisuudet ovat rajalliset tai heillä on
puutteellinen kokemus ja tietämys, eivät saa käyttää
ovikoneistoa. Paitsi, jos nämä henkilöt ovat saaneet
erityisen käyttöopastuksen ja ovat ymmärtäneet käyttö- ja
asennusohjeen sisällön.
Valvonnan alaisuudessakaan lapset eivät saa leikkiä
ovikoneistolla tai käyttää sitä. Lapset täytyy pitää etäällä
ovikoneistosta. Kauko-ohjaimet tai muu käskyanturit eivät
saa joutua lasten käsiin.

VAARA
Noudattamatta jättämisestä
aiheutuva vaara!
Jos turvallisuusohjeita ei
noudateta, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Kaikkia turvallisuusohjeita on
noudatettava, jotta vakavat
loukkaantumiset tai kuolema vältetään.

VAROITUS
Putoavien oviosien vaara!
Hätävapautuksen painaminen voi
aiheuttaa oven hallitsemattomia
liikkeitä, mikäli
• jouset ovat heikkoja tai murtuneet.
•

tai mikäli oven tasapainotus ei ole
kunnossa.
Olemassa on putoavien osien vaara.
Seurauksena voi olla vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Oven tasapainotus on tarkastettava
säännöllisin väliajoin.
► Ota etäisyyttä oven liikealueeseen.
► Hätävapautusta käytettäessä on
tarkkailtava oven liikettä.

VAROITUS
Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Oven sisäänvetoalueella olevat henkilöt
voivat tarttua kiinni ja mekanismi voi
vetää ne mukaansa. Seurauksena
voi olla vakavia loukkaantumisia tai
kuolema.
► Pidä etäisyyttä liikkuvaan oveen.

VAARA
Virheellisesti säädetyn tai
korjausta tarvitsevan ovikoneiston
käytöstä aiheutuva vaara!
Mikäli väärin säädettyä tai korjausta
tarvitsevaa ovikoneistoa kuitenkin
käytetään, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Vain asianmukaisesti säädettyä ja
kunnossa olevaa ovikoneistoa saa
käyttää, jotta vakavat loukkaantumiset
tai kuolema vältetään.
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VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.

13.2. Oviliikkeen käyttötavat
INFORMAATIO
Kaikkien painikkeiden toiminnot voidaan
ohjelmoida vapaasti.
Painike 1 (CH 1)

STOP

► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.

STOP

► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.
► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.

Kuva Impulssijärjestys oven AVAUS, pysäytys, SULKEMINEN,
pysäytys

Painike 2 (CH 2)

VAROITUS
Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!
Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

Kuva Impulssijärjestys
osittaiselle avaamiselle: DIP-kytkin 2 ON
valaistustoiminto: DIP-kytkin 2 OFF

Painike 3 (CH 3)

OHJE
Oven väärin säädetty tasapainotus voi
vaurioittaa ovikoneistoa.
• Oven täytyy olla vakaa.
•

Avattaessa ja suljettaessa se ei saa
taipua, kääntyä tai kiertyä.

•

Oven täytyy liikkua kevyesti kiskoilla.

STOP

Kuva Impulssijärjestys määritetylle oven AVAUKSELLE

OHJE
Oven liikealueella olevat esineet voivat
jäädä jumiin ja vaurioitua.
Oven liikealueella ei saa olla esineitä.

INFORMAATIO
Säilytä tätä asennus- ja käyttöohjetta
aina käyttöpaikalla ja helposti käsiksi
päästävässä paikassa.
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Painike 4 (CH 4)

Seuraavat turvalaitteet ovat vastuussa esteiden
tunnistamisesta:

STOP

•

Valopuomi (kohdesuojaus)

•

Turvakosketinliuska (henkilösuojaus)

• Ovikoneiston voiman katkaisu (henkilösuojaus)
Huomioi tätä varten myös luku "14. Huolto ja
kunnossapito".
Kuva Impulssijärjestys määritetylle oven SULKEMISELLE

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Ovea voidaan käyttää painikkeella tai
muulla käskyanturilla.
Henkilöt, jotka eivät näe ovea
ja oleskelevat mekanismin tai
sulkureunojen alueella, voivat jäädä
puristuksiin tai saada leikkuuhaavoja.
► Painikkeet ja muut käskyanturit saadaan
asentaa vain oven näkyvyysalueen
sisälle.
► Painikkeita tai muita käskyantureita
saadaan käyttää vain, kun oven liike
voidaan nähdä.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.

13.3. Esteen tunnistus
Tunnistettaessa este ovikoneisto pysähtyy ja liikkuu
hieman takaisin. Tällä estetään henkilö- ja esinevahinkoja.
Asetuksesta riippuen ovi avataan osittain tai kokonaan.
Osittainen suunnanvaihto on esiasetettu tehtaalla.
Täydellinen suunnanvaihto voidaan asettaa SOMlink:in ja
älypuhelimen avulla.

INFORMAATIO
Automaattisen sulkemistoiminnon ollessa
käytössä ovi avautuu täysin auki.

INFORMAATIO
Valopuomin säteen katketessa ovi liikkuu
vielä edelleen.
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13.4. Energiansäästötila
Energian säästämiseksi ovikoneiston ohjaus siirtyy
energiansäästötilaan tehtaalla asetetun ajan jälkeen.
Tällöin liitetyt lisätarvikkeet kytketään pois toiminnasta
ja aktivoidaan jälleen seuraavan painikkeella tai
radiotaajuudella annetun käskyn yhteydessä.
Liitettyihin lisätarvikkeisiin voi kuulua muun muassa
seuraavat: Valopuomi, turvakosketinliuska ja ulkoinen
vastaanotin.
Koska ulkoinen vastaanotin ei energiansäästötilassa
saa jännitettä, se ei voi vastaanottaa mitään käskyjä
ohjaukselta ja välittää niitä ovikoneistolle.
Kokonaisjärjestelmän jatkuva jännitteensyöttö voidaan
aktivoida asettamalla DIP-kytkin 3 tilaan "ON".
Energiansäästötila on tällöin kytketty pois toiminnasta.
ON

OFF

Kokonaisjärjestelmän
jatkuva jännitteensyöttö
aktivoitu

Energiansäästötoiminto
aktivoitu

INFORMAATIO
Tehtaalla esiasetettu aika ohjauksen
energiansäästötilaan siirtymiseksi on
20 sekuntia. Tätä arvoa ei voida muuttaa.

13.5. Käyttö sähkökatkoksen aikana
Opitut voima-arvot sekä ovikoneiston ääriasento
säilyvät sähkökatkoksen tapahtuessa tallennettuina.
Sähkönsyötön palautuessa on ovikoneiston ensimmäinen
liike yhden impulssin jälkeen aina suuntaan "AUKI".
Huomioi myös hätävapautusta koskevat ohjeet
luvuissa "11.8. Akkupaketin irrotus ja asennus" ja
"13.6. Hätävapautuksen toimintatapa".
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13.6. Hätävapautuksen toimintatapa

OHJE

Huomioi erityisesti tämän luvun seuraavat
turvallisuusohjeet.
Sähkökatkoksen aikana ovi voidaan avata ja sulkea
mekaanista hätävapautusta käyttämällä.

Hätävapautuksessa ovi saattaa jousen
rikkoutuessa tai vastapainon väärän
säädön vuoksi avautua tai sulkeutua
itsestään.
Ovikoneisto voi vahingoittua tai rikkoutua.

INFORMAATIO

VAARA

Vapautus ja lukitus voi tapahtua oven
kaikissa asennoissa.

Sisään jäävien henkilöiden vaara!
Henkilöitä voi jäädä lukkojen taakse
autotallin sisään. Jos näitä henkilöitä
ei saada vapautettua, seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Lukituksen hätävapautuksen
toimintatapa on tarkastettava
säännöllisesti sisäpuolelta ja
tarvittaessa myös ulkopuolelta.

“clic”

► Häiriöt täytyy poistaa välittömästi.

VAROITUS
Putoavien oviosien vaara!
Hätävapautusta käytettäessä voivat
heikot tai murtuneet jouset aiheuttaa
yllättävän nopean oven sulkeutumisen.
Tästä voi aiheutua vakavia tai
hengenvaarallisia loukkaantumisia.
► Hätävapautusta pitäisi käyttää vain oven
ollessa suljettuna.

Kuva kohtaan 1

1.

Kuva kohtaan 2

Vedä kerran hätävapautusvaijerista.
⇒ Juoksuvaunu vapautuu.
⇒ Ovea voi liikuttaa käsin.

2.

Vedä vielä kerran hätävapautusvaijerista.
⇒ Juoksuvaunu on lukittu.
⇒ Ovea voidaan liikuttaa vain ovikoneistolla.

► Oven ollessa avattu saa hätävapautusta
käyttää vain erittäin varovasti.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.

OHJE
Hätävapautus on soveltuu oven
aukaisuun tai sulkemiseen ainoastaan
hätätapauksissa. Hätävapautus ei
sovellu oven säännölliseen avaamiseen
tai sulkemiseen. Se voi vahingoittaa
ovikoneistoa ja ovea.
Hätävapautusta saa käyttää vain
hätätapauksissa kuten sähkökatkoksen
yhteydessä.

S10088-00013-462015-0-OCE-Rev.A_FI

65

14. Huolto ja kunnossapito

14.1. Kunnossapitoa ja huoltoa koskevat
turvallisuusohjeet
Huomioi seuraavat pääsääntöiset turvallisuusohjeet.
Huolla ovikoneisto säännöllisesti seuraavien kuvauksien
mukaisesti. Tällä varmistetaan ovikoneiston turvallinen
käyttö ja pitkä käyttöikä.

VAARA
Noudattamatta jättämisestä
aiheutuva vaara!
Jos turvallisuusohjeita ei
noudateta, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Kaikkia turvallisuusohjeita on
noudatettava, jotta vakavat
loukkaantumiset tai kuolema vältetään.

VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisiin osiin kohdistuvia töitä.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.

VAARA
Putoamisvaara!
Epävarmat tai vialliset tikkaat voivat
kaatua ja aiheuttaa hengenvaarallisia tai
vakavia tapaturmia.
► Käytä vain tukevia tikkaita, joiden
kaatumisesta ei ole pelkoa.

VAROITUS
Sisään jäävien henkilöiden vaara!
Henkilöitä voi jäädä lukkojen taakse
autotallin sisään. Jos näitä henkilöitä
ei saada vapautettua, seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Lukituksen hätävapautuksen
toimintatapa on tarkastettava
säännöllisesti sisäpuolelta ja
tarvittaessa myös ulkopuolelta.
► Häiriöt täytyy poistaa välittömästi.

VAROITUS
Putoavien oviosien vaara!
Oven osat voivat irrota ja pudota.
Ne voivat osua henkilöihin tai eläimiin
ja aiheuttaa vakavia loukkaantumisia
tai jopa kuoleman.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Pidä henkilöt ja eläimet etäällä
siihen asti, kunnes ovi on kokonaan
auki tai kiinni.

VAROITUS
Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.
► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.

► Huolehdi tikkaiden tukevuudesta.
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VAROITUS
Kuumista pinnoista aiheutuva
vaara!
Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin,
voi seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.

OHJE
Juoksuvaunu saa suojapienjännitteen
ketjun ja kiskon kautta.
Öljyjä ja voiteluaineita käytettäessä ketjun,
kiskon ja juoksuvaunun välinen johtavuus
heikkenee voimakkaasti. Tästä seuraa
riittämättömästä sähkökosketuksesta
aiheutuvia häiriöitä.
Ketju ja kisko ovat huoltovapaita, eikä niitä
saa öljytä tai voidella.

OHJE
Soveltumattomien puhdistusaineiden
käyttö voi vaurioittaa ovikoneiston pintaa.
Puhdista ovikoneisto vain kostealla,
nukkaamattomalla liinalla.
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14.2. Huoltosuunnitelma

14.3. Kunnossapito

Miten
usein?

Kiskon, juoksuvaunun ja seinäohjauksen puhdistus

Mitä?

Miten?

1.

Vedä verkkopistoke pistorasiasta.

Katso luku
Hätävapautuksen
"13.6. Hätävapautuktesti
sen toimintatapa"
Esteen
tunnistustesti

Katso luku "12.1. Esteen
tunnistustesti"

Valopuomin
tarkastus

Katkaise aktiivisen
valopuomin säde oven
sulkemistapahtuman
aikana. Oven täytyy
pysähtyä ja
avautua hieman.
Ovi avautuu täysin
auki automaattisen
sulkemisen ollessa
aktivoituna.
Puhdista valopuomi
tarvittaessa, ks. luku
"14.3. Kunnossapito"

Kerran kuukaudessa

Kerran
vuodessa

Tarpeen
mukaan

Oven, katon tai
Tarkasta, ovatko
yläkarmin ruuvien ruuvit tiukalla ja kiristä
tarkastus
tarvittaessa
Ketju ja kisko

Huoltovapaa

Kisko

Katso luku
"14.3. Kunnossapito"

Mikäli akkupaketti on asennettuna, poista
seinäohjauksen suojakupu ja kytke akkupaketti
irti seinäohjauksesta. Katso myös luku
"11.8. Akkupaketin irrotus ja asennus".
Tarkasta tämän jälkeen jännitteettömyys.
2.

3.

Poista irtolika kostealla, nukkaamattomalla liinalla:
•

juoksuvaunusta ja seinäohjauksesta

•

kiskosta ja kiskon sisäpuolelta
Asenna akkupaketti tarvittaessa vastakkaisessa
järjestyksessä.
Yhdistä ovikoneisto jälleen sähköverkkoon.
Tarkasta jännitesyöttö.

⇒ Käyttölaite saa jännitettä.
Valopuomin puhdistus

Seinäohjauksen Katso luku
kotelon puhdistus "14.3. Kunnossapito"
Kuva 1

OHJE
Älä muuta valopuomin asentoa
puhdistuksen yhteydessä.
1.
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Puhdista valopuomin kotelo ja heijastimet kostealla,
nukkaamattomalla liinalla.
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15.1. Häiriöiden poistoa koskevat
turvallisuusohjeet
Huomioi seuraavat pääsääntöiset turvallisuusohjeet.

VAARA
Noudattamatta jättämisestä
aiheutuva vaara!
Jos turvallisuusohjeita ei
noudateta, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Kaikkia turvallisuusohjeita on
noudatettava, jotta vakavat
loukkaantumiset tai kuolema vältetään.

VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisiin osiin kohdistuvia töitä.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon kohdistuvia töitä.
Mikäli akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.

VAARA

VAROITUS
Putoamisvaara!
Epävarmat tai vialliset tikkaat voivat
kaatua ja aiheuttaa vakavia tai
hengenvaarallisia tapaturmia.
► Käytä vain tukevia tikkaita, joiden
kaatumisesta ei ole pelkoa.
► Huolehdi tikkaiden tukevuudesta.

VAROITUS
Putoavien osien vaara!
Oven osat voivat irrota ja pudota.
Ne voivat osua henkilöihin.
Seurauksena vakavia loukkaantumisia
tai jopa kuolema.
► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Pidä henkilöt ja eläimet etäällä
siihen asti, kunnes ovi on kokonaan
auki tai kiinni.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.

VAROITUS
Sisäänvedosta aiheutuva vaara!
Oven liikkuvat osat voivat vetää
mukaansa löysät vaatekappaleet tai
pitkät hiukset.
► Pidä etäisyyttä liikkuvaan oveen.
► Käytä ainoastaan tyköistuvaa
vaatetusta.
► Pitkähiuksisten henkilöiden pitää
käyttää hiusverkkoa.

Sisään jäävien henkilöiden vaara!
Henkilöitä voi jäädä lukkojen taakse
autotallin sisään. Jos näitä henkilöitä
ei saada vapautettua, seurauksena on
vakavia loukkaantumisia tai kuolema.
► Lukituksen hätävapautuksen
toimintatapa on tarkastettava
säännöllisesti sisäpuolelta ja
tarvittaessa myös ulkopuolelta.
► Häiriöt täytyy poistaa välittömästi.
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OHJE

VAROITUS

Ohjaus tunnistaa ketjun ja kiskon välisen
oikosulun ja kytkee tämän seurauksena
ovikoneiston pois päältä.

Puristumisten ja leikkautumisien
vaara!
Henkilöiden tai eläinten ollessa
liikkuvan oven liikealueella, voi oven
mekanismi ja sulkureunat aiheuttaa
puristumisia ja leikkautumisia.
► Käytä ovikoneistoa vain silloin, kun
sinulla on suora näköyhteys oveen.

OHJE
Mikäli kauko-ohjainta käytettäessä ei
nähdä ovea, voivat oven liikealueella olevat
esineet jäädä jumiin ja vaurioitua.
Oven liikealueella ei saa olla esineitä.

► Tarkkaile koko ajan liikkuvaa ovea.
► Oven liikealueella ei saa olla henkilöitä
tai esineitä.
► Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai
sen osiin. Älä erityisesti tartu liikkuvaan
työntötankoon.
► Älä tartu kattoripustimeen juoksuvaunun
ohittaessa kiskon.
► Aja ovesta vasta, kun se on auennut
kokonaan.

VAROITUS
Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!

15.2. Häiriöiden poisto
Seuraavissa häiriöiden poistoihin liittyvissä ohjeissa
on kuvattu mahdollisia ongelmia ja niiden aiheuttajia
sekä annettu tietoja niiden poistamiseksi. Tietyissä
tapauksissa viitataan muihin lukuihin ja menettelytapojen
yksityiskohtaisten kuvausten osioihin. Saat tarvittaessa
kehotuksen, jos apuun pitää pyytää koulutettu
ammattihenkilö.
Sähköosiin ja virtaa johtaviin rakenneosiin kohdistuvia
töitä saavat suorittaa vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt.
1.

Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

Mikäli akkupaketti on asennettuna, poista ohjauksen
suojakupu ja kytke akkupaketti irti ohjauksesta,
ks. luku "7.2. Seinäohjauksen valo- ja suojakupu"
ja luku "11.8. Akkupaketin irrotus ja asennus".
Tarkasta tämän jälkeen jännitteettömyys.
2.

VAROITUS
Kuumista pinnoista aiheutuva
vaara!

Vedä verkkopistoke pistorasiasta.

Ovikoneistoon kohdistuvien töiden jälkeen
akkupaketti asennetaan tarvittaessa vastakkaisessa
järjestyksessä paikalleen.
Laita verkkopistoke pistorasiaan.

Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin,
voi seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.
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15.3. Ovikoneiston valaistuksen aikajärjestys normaalikäytössä ja häiriötilanteissa
Vilkkumisjärjestyksillä annetaan tietoja vikatoiminnoista asentajille, loppuasiakkaille ja puhelintukea varten.
Normaalikäytössä
Vilkkumisjärjestykset

Mahdollinen syy

Toimenpiteet

Normaalikäyttö

• Opetustila aktivoitu
• Esivaroitusaika aktivoitu
• Liike toiseen suuntaan, ohjelmistoversio ja
seisontatila pehmeän liikkeen tai toiseen
suuntaan suuntauneen liikkeen jälkeen

• Tiedoksi

Vilkkumisjärjestykset

Mahdollinen syy

Toimenpiteet

Kehotus

• Odottaa vahvistusta oven asennon "KIINNI"
opetusajon yhteydessä

• Vahvista paikan opetusajo

• Valopuomi / turvalaite ei kunnossa ennen
liikettä

• Tarkasta valopuomi,
kohdista tarvittaessa uudelleen
• Anna tarvittaessa koulutetun
ammattihenkilön vaihtaa osat

• Turvalaitteen katkaisu liikkeen aikana

• Poista este

• Varoliike, turvalaite ei kunnossa

• Anna koulutetun
ammattihenkilön suorittaa
tarkastus

• Moottorin paluuisku ulkopuolelta (esim.
murtoyrityksen yhteydessä)

• Tiedoksi

Huolto

• Huolto (huoltopäivät, huoltojaksot saavutettu)

• Anna koulutetun
ammattihenkilön suorittaa
huollon tarkastus

Joku tapahtuma on aiheuttanut häiriön

• Moottorin lämpötila on liian korkea
(ylikuumentuminen)

• Anna moottorin jäähtyä

• Vaikeiden asentojen opetus suunnanvaihdon
yhteydessä ilman näkyvää syytä. Liikuta
tällöin koneistoa koko matkan ääriasennosta
ääriasentoon (varotoiminto radiotaajuudella,
vain suorassa näköyhteydessä)

• Tiedoksi

Ovikoneiston valaistus vilkkuu
varoitusvalona

Häiriötilanteissa

Ovikoneisto odottaa käskyä

Hälytys
Joku tapahtuma on aiheuttanut häiriön

Vika
Ovikoneisto tai sen osa viallinen
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• Elektroniikan itsetesti
• Anna koulutetun
• Lukituksen tunnistus (vaihteistovika, Hall-anturi
ammattihenkilön suorittaa
viallinen)
tarkastus
• Anna tarvittaessa koulutetun
ammattihenkilön vaihtaa osat
• Rajakytkin ei toimi (esim. johtokatkos,
rajakytkin viallinen)

• Anna koulutetun
ammattihenkilön suorittaa
johtoliitosten tarkastus
• Anna tarvittaessa koulutetun
ammattihenkilön vaihtaa osat

• Laskentaimpulssit suoritetaan väärään
suuntaan (moottorin johto on liitetty väärin)

• Tarkasta johdotus, korjaa
tarvittaessa

• Kulkuajan ylitys

• Kulkumatka liian pitkä,
kulkumatka on rajoitettu
enimmäismittaan 7500 mm

• Virhe Memon todenmukaisuustarkastuksessa

• Anna koulutetun
ammattihenkilön suorittaa
tarkastus
• Anna tarvittaessa koulutetun
ammattihenkilön vaihtaa osat
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15.4. Häiriöiden poistojen yleiskatsaustaulukko
Ongelma

Mahdollinen syy

Testi / tarkastus

Ratkaisu

Ohjainta tai käskyanturia • Valopuomissa ja turvalaitteessa • Tarkasta valopuomi ja
käytettäessä ovi
on häiriö
turvalaitteet
avautuu, mutta ei
kuitenkaan sulkeudu.

Ovikoneistoa ei voida
käyttää käskyanturilla.

• Automaattinen sulkeutuminen
aktivoitu

•

• Ei sähkövirtaa

•

• Juoksuvaunun rajakytkin
viallinen

•
•
•
•

Ohjaimen painiketta
painettaessa
ovikoneisto ei avaa tai
sulje ovea.

• Poista este
• Valopuomin pitää olla
kohdistettuna
• Anna tarvittaessa koulutetun
ammattihenkilön suorittaa
tarkastus ja vaihto
Odota, käynnistyykö ovikoneisto • Automaattinen sulkeutuminen
automaattisesti 30 sekunnin
deaktivoitu
jälkeen
• Anna koulutetun
ammattihenkilön poistaa
aiheuttaja
Tarkasta jännitesyöttö
• Tarkasta pistorasia jollain
toisella laitteella, esim.
lampulla
Vapauta ovikoneiston lukitus ja • Anna koulutetun
työnnä kelkat kiskon keskelle
ammattihenkilön vaihtaa
Lukitse ovikoneisto
rajakytkin
Paina ohjaimen painiketta
Jos ovikoneisto ei vieläkin
sulkee oven, mutta ei avaa sitä,
on rajakytkin viallinen
Tarkasta, voidaanko ovea
• Aktivoi ovikoneisto
liikuttaa käsin
hätävapautuskahvasta
vetämällä

• Ovikoneisto on kytketty
hätävapautuksella pois
toiminnasta

•

• Käskyanturi liitetty väärin
ovikoneistoon
• Seinälaitteen kalvopainike ei
toimi

• Tarkasta ovikoneiston toiminta
ohjaimen avulla
• Tarkasta johto

• Ohjain viallinen

•

• Ovikoneisto viallinen

•

• Sähköjännite sallitun alueen
ulkopuolella

•

• Ohjainta ei ole ohjelmoitu

•

• Ohjaimen paristo tyhjä

• Tarkasta johdotus, korjaa
tarvittaessa
• Kytke johto sähköverkkoon
• Vaihda tarvittaessa
seinäohjauksen suojakupu
Ovikoneistoa ei voida
• Tarkasta ohjaimen
käynnistää ohjaimella
jännitesyöttö
• Vaihda tarvittaessa ohjaimen
paristo
• Vaihda ohjain tarvittaessa
uuteen
Ovikoneistoa ei voida
• Anna koulutetun
käynnistää ohjaimella tai liitetyllä
ammattihenkilön korjata tai
käskyanturilla
vaihtaa ovikoneisto
Anna koulutetun
• Anna koulutetun
ammattihenkilön tarkastaa
ammattihenkilön poistaa
verkkojännite
aiheuttaja
Radio-LED-valo ei pala
• Ohjelmoi ohjain
ohjaimen painiketta
painettaessa
• Vaihda ohjaimen paristo

• Ohjain viallinen

• Ohjaimen LED-valo ei pala

• Vaihda ohjain

Radiotaajuuskomentoa
ei voida opettaa

• Muisti täynnä

• Muisti täynnä, ks.
luku "10.5. Ohjaimen
opettaminen"

MEMO Identifier -virhe

• Väärä MEMO

• Kaikki radiotaajuuden neljä
LED-valoa vilkkuvat syklisesti
n. 3 sekunnin ajan ja sitten
sammuvat jälleen
• Kaikki radiotaajuuden neljä
LED-valoa vilkkuvat hetken
syklisesti ja ovat sitten pitkään
sammuneina. Juoksuvaunun
ovikoneistovalaistus vilkkuu
4 kertaa lyhyesti ja 4 kertaa
pidempään.
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• Erota ovikoneisto
sähköverkosta, vedä Memo
irti, kytke ovikoneisto jälleen
sähköverkkoon
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Ongelma

Mahdollinen syy

Testi / tarkastus

MEMO Device Type
-virhe

• Järjestelmävirhe

• Kaikki radiotaajuuden neljä
LED-valoa vilkkuvat pitkään
ja sammuvat sitten jälleen
hetkeksi. Mikäli jännite on
kytkettynä, lisäksi juoksuvaunu
ovikoneistovalaistuksen
vilkkuminen neljä kertaa.

Ovikoneisto pysähtyy
sulkemistapahtuman
aikana ja avaa oven
osittain tai kokonaan.

• Ovi on tunnistanut esteen

• Valopuomin säde on katkaistu
• Valopuomi viallinen tai väärin
kohdistettu

Ratkaisu

• MEMO voidaan tyhjentää
Radio-painikkeella,
mahdollisesti tällöin poistetaan
myös kaikki MEMOlle
tallennetut ohjaimet, ks. luku
"10.10. Vastaanottimen
kaikkien radiokanavien
poistaminen"
• Tarkasta oven liikealue esteiden • Poista este
varalta
• Tarkasta ja säädä
tarvittaessa oven mekanismi

• Tarkasta valopuomin LED-valot

• Poista este
• Kohdista valopuomi
• Tarkasta johdotus
• Vaihda valopuomi
tarvittaessa

Koneisto pysäyttää,
kun ovi avataan

• Ovi on tunnistanut esteen

• Tarkasta oven liikealue esteiden • Poista este
varalta
• Anna tarvittaessa koulutetun
ammattihenkilön suorittaa
• Tarkasta oven tasapainotus oven täytyy liikkua kevyesti
ovimekanismin tarkastus ja
kunnostus

Ovikoneiston valo tai
lisävalaistus Lumi pro+
ei toimi

• Ovikoneiston valaistus
viallinen
• Lisävalaistuksella Lumi pro+
viallinen

• Vaihdata juoksuvaunu uuteen
• Vaihda tarvittaessa
lisävalaistus "Lumi pro+"

Oven avauksen tai
sulkemisen nopeus
vaihtelee

• Kisko likainen

• Puhdista kostealla,
nukkaamattomalla liinalla, ks.
luku "14.3. Kunnossapito"

• Ketju kiristetty väärin

• Kiristä ketju, katso luku
"6.4. Ovikoneistojärjestelmän asennus asennusvaihtoehdoille A ja B" tai.
"6.5. Ovikoneistojärjestelmän asennus asennusvaihtoehdolle C"

15.5. Juoksuvaunun vaihto
Juoksuvaunun vaihto-ohje voidaan ladata yrityksen
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
nettisivuilta:
www.sommer.eu
Varmista juoksuvaunun vaihdon jälkeen, että käytetyt
lisätarvikkeet on siirretty uuteen juoksuvaunuun.
Käytössä oleva kauko-ohjain pitää opettaa uudelleen.
Kauko-ohjainta ei tarvitse opettaa, jos käytössä on jo
ollut MEMO-lisätarvikeosa.
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16. Käytöstä poistaminen, varastointi ja hävittäminen

16.1. Ovikoneiston käytöstä poistaminen
ja purkaminen
Huomioi seuraavat pääsääntöiset turvallisuusohjeet.
Huumeiden, alkoholin tai reaktiokykyyn vaikuttavien
lääkkeiden alaisuudessa olevat henkilöt eivät
saa suorittaa mitään ovikoneistoon kohdistuvia
toimenpiteitä.
Ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa
ovikoneiston purkamisen.
Pätevän ammattihenkilöstön, joka suorittaa ovikoneiston
purkamisen, on luettava ja ymmärrettävä tämä asennusja käyttöohje ja noudatettava sitä.

VAARA
Noudattamatta jättämisestä
aiheutuva vaara!
Jos turvallisuusohjeita ei
noudateta, seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Kaikkia turvallisuusohjeita on
noudatettava, jotta vakavat
loukkaantumiset tai kuolema vältetään.

VAROITUS
Putoamisvaara!
Epävarmat tai vialliset tikkaat voivat
kaatua ja aiheuttaa vakavia tai
hengenvaarallisia tapaturmia.
► Käytä vain tukevia tikkaita, joiden
kaatumisesta ei ole pelkoa.
► Huolehdi tikkaiden tukevuudesta.

VAROITUS
Kompastumis- ja kaatumisvaara!
Epävarmasti varastoidut yksittäisosat
kuten pakkaukset, ovikoneiston osat tai
työkalut voivat aiheuttaa kompastumisia
tai kaatumisia.
► Pidä purkausalue vapaana
tarpeettomista esineistä.
► Aseta kaikki yksittäisosat siten, että
henkilöt eivät voi kompastua tai kaatua
niihin.
► Työpaikan yleisiä säädöksiä on
noudatettava.

VAROITUS
VAARA
Sähkövirrasta aiheutuva vaara!
Koskettaessa jännitettä johtaviin osiin
tapahtuu vaarallinen läpivirtaus kehon
läpi. Seurauksena voi olla sähköshokki,
palovammoja tai jopa kuolema.
► Vain koulutetut sähköalan
ammattihenkilöt saavat suorittaa
sähköisten osien purkamisen.
► Vedä verkkopistoke irti ennen
ovikoneistoon purkamista. Mikäli
akkupaketti on liitettynä, on se
erotettava seinäohjauksesta.
► Tämän jälkeen on tarkastettava
ovikoneiston jännitteettömyys ja
varmistettava uudelleenkäynnistyksen
estämiseksi.
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Optisesta säteilystä aiheutuva
vaara!
Katsottaessa pidemmän aikaa lyhyeltä
etäisyydeltä LED-valoon, voi tapahtua
optinen häikäistyminen. Näkökyky
voi hetkellisesti olla voimakkaasti
rajoitettuna. Tästä voi aiheutua vakavia
tai hengenvaarallisia tapaturmia.
► Älä katso suoraan LED-valoon.

VAROITUS
Kuumista pinnoista aiheutuva
vaara!
Useamman käyttötapahtuman jälkeen
voivat juoksuvaunun osat tai ohjaus
kuumentua. Jos suojuksia poistetaan
ja kosketaan kuumiin rakenneosiin,
voi seurauksena olla palovammoja.
► Anna ovikoneiston jäähtyä ennen
suojuksen poistamista.
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VAROITUS
Silmien loukkaantumisvaara!
Ruuveja poistettaessa lastut voivat
vahingoittaa vakavasti silmiä ja käsiä.
► Käytä henkilökohtaisia suojalaseja.

16.2. Varastointi
Varastoi pakkaukset seuraavalla tavalla:
•

suljettu ja kuiva tila, jossa pakkaukset on
suojattuina kosteudelta

•

varaston lämpötila -25 °C ... +65 °C

•

varmistettuina kaatumiselta

•

huolehdi, että paikkaan päästään kulkemaan
esteettömästi

VAROITUS
Pään alueen loukkaantumisvaara!
Riippuviin esineisiin törmääminen
voi aiheuttaa vakavia naarmuja ja
viiltohaavoja.
► Riippuvia osia irrotettaessa on
käytettävä henkilökohtaista
suojakypärää.

OHJE
Epäasianmukainen varastointi voi aiheuttaa
ovikoneiston vaurioita.
Ovikoneisto on varastoitava suljetussa ja
kuivassa tilassa.

16.3. Jätteiden hävittäminen

VARO
Käsien loukkaantumisvaara!
Karkeisiin, ulkoneviin metalliosiin
koskettaminen voi aiheuttaa naarmuja ja
viiltohaavoja.
► Käytä henkilökohtaisia suojakäsineitä.

OHJE
Jos ohjauslaitteessa on akkupaketti,
niin ainoastaan koulutettu sähköalan
ammattihenkilö saa poistaa sen. Katso luku
"11.8. Akkupaketin irrotus ja asennus".
Käytöstä poistamisen tai purkamisen yhteydessä
ovikoneiston ja sen lisätarvikkeiden pitää olla
jännitteettömiä.
1.

Vedä verkkopistoke pistorasiasta.
Mikäli akkupaketti on asennettuna, poista ohjauksen
suojakupu ja kytke akkupaketti irti ohjauksesta.
Katso myös luku "11.8. Akkupaketin irrotus ja
asennus".

Noudata pakkauksen, ovien sekä paristojen ja
mahdollisesti akkupaketin hävittämiseen liittyviä ohjeita.

VAARA
Haitallisista aineista aiheutuva
vaara!
Akkujen tai paristojen epäasianmukainen
varastointi, käyttö tai hävittäminen
aiheuttaa vaaraa ihmisten ja eläinten
terveydelle. Seurauksena on vakavia
loukkaantumisia tai kuolema.
► Säilytä akkuja ja paristoja poissa lasten
ja eläinten ulottuvilta.
► Pidä paristot ja akut etäällä kemiallisilta,
mekaanisilta ja termisiltä vaikutuksilta.
► Älä lataa käytettyjä akkuja ja paristoja.
► Ovikoneiston osia sekä käytettyjä
akkuja ja paristoja ei saa laittaa
kotitalousjätteiden sekaan. Ne on
hävitettävä asianmukaisesti.

Tarkasta tämän jälkeen jännitteettömyys.
2.

Purkaminen tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä
asennukseen nähden.
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OHJE
Hävitä kaikki osat paikallisten ja
maakohtaisten määräysten mukaisesti,
jotta ympäristövahingot vältetään.

INFORMAATIO
Mitään ovikoneiston käytöstä poistettuja
osia ei saa laittaa talousjätteiden sekaan,
koska ne sisältävät haitallisia aineita. Osat
on hävitettävä asianmukaisesti valtuutetun
kierrätysyrityksen toimesta. Tällöin on
noudatettava paikallisia ja maakohtaisia
määräyksiä.

INFORMAATIO
Käytettyjä akkuja ja paristoja ei saa
laittaa talousjätteiden sekaan, koska ne
sisältävät haitallisia aineita. Ne täytyy
toimittaa asianmukaisesti paikallisiin
keräyspisteisiin tai jälleenmyyjän niille
varaamiin keräyslaatikkoihin. Maakohtaisia
määräyksiä on noudatettava.
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17. Asennuksen
lyhytohje

1

2

Lyhytohjeessa esitetään asennusvaihtoehdot A/B.

4

5

3

Lyhytohje ei korvaa asennus- ja käyttöohjetta.
Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti läpi ja
noudata erityisesti kaikkia siinä olevia varoitus- ja
turvallisuusohjeita.
Silloin voit asentaa tuotteen turvallisesti ja optimaalisesti.
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