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ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET KAIKKI SEURAAVAT OHJEET:
 → Nostomoottorin saavat asentaa ja ottaa käyttöön vain pätevyyden omaavat henkilöt. Muutoin toi sattua vakava tapatur-

ma tai aiheutua omaisuusvahinkoja.

 → Avaa ja sulje ovi käsin. Varmista, että ovi liikkuu herkästi.

 → Ovessa pitää olla tasapainotusjouset. Muuten mekanismi vahingoittuu. Ennen nostomoottorin asentamista on tarkistet-

tava, että ovi pysyy hyvin tasapainossa. Oven tulee olla oikein asennettu!

 → On suositeltavaa, että oven kiskoille asennetaan rajoittimet, jotka estävät oven suistumisen kiskoilta.

 → Mekanismin moottorin saa kytkeä irti vain kun ovi on kiinni. Sen saa tehdä vain ammattiasentaja ja vain huoltoa varten!

 → Pidä kaukosäätimet tai painikekytkin poissa lasten ulottuvilta niin, ettei mekanismia voida käynnistää vahingossa.

 → Mekanismi pitää kytkeä pois päältä ennen sen korjaamista tai sen kannen avaamista.

 → Älä yritä kävellä tai ajaa ovesta, kun sitä avataan tai suljetaan.

 → Tapaturmien estämiseksi nostomoottoria saa käyttää vain, kun ovea voidaan tarkkailla.

 → Älä vedä käsiketjusta, kun ovea avataan tai suljetaan.

1. TURVALLISUUSOHJEITA

2 .YLEISKUVAUS

Nostomoottoria KG50S-1\KG50 käytetään yleisesti autotalleissa, teollisuusrakennuksissa ja kaupallisissa rakennuksissa.

Se on rakenteeltaan kompakti, ja se toimii turvallisesti ja luotettavasti.

OMINAISUUDET
 → Ovea ohjataan ohjauskotelon kolmella painikkeella (auki, kiinni, seis). Ohjausjärjestelmässä on kytkennät valokennolle, 

turvareunalle jne.

 → Kaukosäädin: koodisi vaihtumisen ansiosta varkaan eivät pysty arvaamaan sitä. Kaukosäätimiä voi olla jopa 25.

 → Hätäpysäytin: Paina hätätilanteessa ohjauskotelon hätä-seis-painiketta. Silloin virta katkeaa ohjausyksiköstä välittömästi.

 → Automaattijarrutus: pysäyttää moottorin nopeasti ja tarkasti.

 → Kun kierrät vapautuskahvaa vastapäivään 180°, ovi irtoaa mekanismista välittömästi. Mekanismin moottorin saa kytkeä irti 

vain kun ovi on kiinni.

 → Sähköhäiriön aikana ovea voi käsitellä manuaalisesti käsiketjulla.

 → Kaksi rajakatkaisinta varmistavat mekanismin turvallisuuden ja luotettavuuden.
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3. RAKENNE

Malli KG50S-1 KG50

Virtalähde 380 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz

Suurin vääntömomentti 50 N • m 30 N • m

Moottorin pyörimisnopeus 1400 r/min

Suurin liikematka 5 m

Ulostuloakselin aukko Ø 25,4 mm

Käsiketjun pituus 8 m

Ympäristön lämpötila -10 °C ~ +40 °C

Telan pyörimisnopeus 32 r/min

Alennussuhde 43:1

Paino 12 kg

Mitat 370 mm x 230 mm x 100 mm

Lämpenemissuojaus 120 °C

Käyttösuhde S3: 25 %

Öljyn tyyppi 220

Öljyn määrä 0,22 litraa

PÄÄTOIMINNOT

KUVA 1 

1. Vaihdelaatikko

2. Ulostuloakseli

3. Moottori

4. Käsiketjun komponentit

5. Käsiketju

6. Sähköjohto

7. Liitinryhmä

8. Vapautuskahva

9. Rajakatkaisin
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Varmista ennen asennusta, että ovi toimii hyvin. Asentajan kannattaa lukea kohta "suora asennus" tai kohta "epäsuora asen-

nus". (1) Suora asennus (vakiovarusteet on lueteltu sivu 12 pakkauslistalla)

1. Kiinnitä seinäkannatin (L-kirjaimen muotoinen osa) seinään. 

Kannattimen voi asentaa mekanismin vasemmalle tai oikealle puolelle.

2. Irrota muovikotelo. Käännä vapautuskahvaa 180° vastapäivään.

3. Työnnä 1. väliholkki oviakselille.

4. Työnnä mekanismi oviakselille (varmista, että ruuvit seinäkannattimen ruuvit tulevat oikein.

5. Työnnä 2. väliholkki oviakselille. Työnnä 1. välirengas mekanismia vasten ja kiinnitä molemmat holkit.

2. väliholkki 1. väliholkki Seinäkannatin Laakerikannatin

4. ASENNUS

KUVA 2
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NOSTOMOOTTORI VOIDAAN ASENTAA KUVASSA 3 NÄYTETYLLÄ TAVALLA.
1. Poraa neljä reikää (Ø11) laakerinkannattimeen.

2. Irrota muovikotelo. Käännä vapautuskahvaa 180° vastapäivään.

3. Työnnä mekanismi oviakselin päähän ja ruuvaa se laakerinkannattimeen. Varmista, että kiila on oikeassa asennossa.

4. Säädä nostomoottorin asento ja varmista, että käsiketju riippuu pystysuoraan.

5. Työnnä väliholkki akselille ja kiinnitä se ruuvilla.

Ovimekanismi

Väliholkki ja ruuvi

Käsiketju

Sähköjohto
Muovikotelo

Oviakseli

Kiila Laakerikannatin

Ruuvi M10 ja sileä aluslevy

KUVA 3
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2) EPÄSUORA ASENNUS (VOIT HANKKIA LISÄVARUSTEITA VALMISTAJALTA.)
1. Asenna suurempi ketjupyörä oviakselin päähän.

2. Kiinnitä kannatin seinään paisuntapulteilla ketjun pituuden mukaan.

3. Kiinnitä nostomoottori kannattimeen neljällä M10-ruuvilla. Aseta ketju oikein nostomoottorin asentoa säätämällä.

Kannatin

Ovimekanismi

Käsiketju

Sähköjohto

Pienempi ketjupyörä

Ketju

Suurempi ketjupyörä

Lisävarusteet

KUVA 4
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 → Ohjausyksikön sijoittaminen: niin, että se näkyy ovelta, mutta on kaukana kaikista liikkuvista osista vähintään 1,4 metrin 

korkeudella niin, etteivät lapset ylety siihen.

 → Kytke nostomoottorin johtimet ohjauskotelon samanvärisiin johtoihin. Katso kytkentäkaavio ja kytkentä.

 → Sähköjohdon sisällä olevat johtimet pitää suojata niin, etteivät terävät särmät vahingoita niitä. Sähkökomponenttien 

suojaamiseksi vedeltä tiivistyssovitin pitää kiristää muovimutteria kiertämällä.

 → Paina hätätilanteessa ohjauskotelon punaista hätä-seis-painiketta. Silloin virta katkeaa ohjausyksiköstä välittömästi. 

Kytkin palautetaan perusasentoon kiertämällä sitä nuolen suuntaan.

5. SÄHKÖLAITTEET

Moottori Rajakatkaisin

U (sininen) V (ruskea) W (musta) CL (punai-
nen)

CO (valkoi-
nen)

OP (vihreä) LS (keltainen) LS (keltainen)

Nostomoottorin 
liittimet  

U V W CL CO OP LS LS

sininen ruskea musta punainen valkoinen vihreä

Ohjaustaulun 
liittimet

U V W CL CO OP
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Kytkentäkaavio
Kuva 5 KG50S-1 Ohjaustaulu 
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Kytkentäkaavio
Kuva 6 KG50 Ohjaustaulu
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Ennen kytkentöjen tekemistä ohjausyksikkö pitää irrottaa sähköverkosta.

KG50S-1
 → Kytke vaihejohtimet (380 V) liittimiin ‘L1’, ‘L2’, ‘L3’. Kytke nollajohdin liittimeen ‘N’, kytke 

maajohdon liittimeen ‘E’. Kytke moottorijohtimet (sininen, ruskea, musta) liittimiin ‘U’, ‘V’, ‘W\ 

Jos moottori pyörii väärään suuntaan, vaihda keskenään johtimet ‘U’ ja ‘V’. (Katso kuvaa 5, 

liitinryhmä X1.)

 → Kytke rajakatkaisinjohdin (punainen) liittimeen ‘CL, kytke yhteisjohto (valkoinen) liittimeen ‘CO, 

kytke avoimen asennon johdin (vihreä) liittimeen ‘OP. (Katso kuvaa 5, liitinryhmä X4.)

 → Kytke valokennon signaalijohtimet (N.O.) liittimiin ‘PT ja ‘CO ja virtajohtimet liittimiin ‘24V ja 

‘OV. Kytke turvareunakytkinjohtimet liittimiin ‘PT ja ‘CO. Kytke sivuovikytkimen (N.C.) johtimet 

liittimiin ‘DET ja ‘CO. Jos ne kytketään, siltaus pitää poistaa. (Katso kuvaa 5, liitinryhmä X4.)

 → Kytke ulkoisen painikkeen kytkin (N.O.) liittimiin ‘K, ‘G, T ja ‘S. K - auki (valkoinen), G - kiinni 

(keltainen), T - seis (punainen), S - yhteisjohdin (vihreä). (Katso kuvaa 5, liitinryhmä X3.)

 → LS-LS (keltainen) Täysin avoimen asennon signaalin lähtö.

 → Huomautus: Kytke virta päälle. Jos ‘LED2’ vilkkuu, irrota sähköverkosta ja vaihda kaksi vaihe-

johdinta keskenään.

KG50
 → Kytke virtajohdot (220 V) liittimeen *L\ Kytke nollajohto liittimeen ‘N, kytke maajohdin liitti-

meen ‘E\ Kytke moottorijohtimet (sininen, ruskea, musta liittimiin ‘U, ‘V, W. Jos moottori pyörii 

väärään suuntaan, vaihda keskenään johtimet ‘V’ ja W. (Katso kuvaa 6, liitinryhmä X1.)

 → Kytke rajakatkaisinjohdin (punainen) liittimeen ‘CL, kytke yhteisjohto (valkoinen) liittimeen ‘CO, 

kytke avoimen asennon johdin (vihreä) liittimeen ‘OP. (Katso kuvaa 6, liitinryhmä X4.)

 → Kytke valokennon signaalijohtimet (N.O.) liittimiin ‘PT ja ‘CO ja virtajohtimet liittimiin ‘12V ja ‘S. 

Kytke turvareunakytkinjohtimet liittimiin ‘PT ja ‘CO. Kytke sivuovikytkimen (N.C.) johtimet liitti-

miin ‘DET ja ‘CO. Jos ne kytketään, siltaus pitää poistaa. (Katso kuvaa 6, liitinryhmät X3, X4.)

 → Kytke ulkoisen painikkeen kytkin (N.O.) liittimiin ‘K, ‘G, T ja ‘S. K - auki (valkoinen), G - kiinni 

(keltainen), T - seis (punainen), S - yhteisjohdin (vihreä). (Katso kuvaa 6, liitinryhmä X3.)

 → LS-LS (keltainen) Täysin avoimen asennon signaalin lähtö.
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2. Rajakatkaisin

KUVA 7

Punainen rajanokka Sininen rajanokka

Ruuvi Säätöpultti
Säätöpultti Ruuvi

6. SÄÄTÄMINEN

Asento ON OFF

1 Automaattinen sulkeutuminen käytössä Automaattinen sulkeutuminen ei käytössä

2 Askeltava sulkeutuminen (automaattinen 
sulkeutuminen ei käytössä)

Jatkuva sulkeutuminen

3 Automaattisen sulkeutumisen viive: 7 sekun-
tia Huomautus: DIP-kytkimen 1 pitää olla ON.

Automaattisen sulkeutumisen viive: 20 
sekuntia Huomautus: DIP-kytkimen 1 pitää 
olla ON.

(1) DIP-kytkin
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KARKEA SÄÄTÖ (SULKEUTUMISRAJAN SÄÄTÖ)
 → Varmista, että nostomoottori on asennettu. Sulje ovi kokonaan ja tarkkaile punaisten rajanokkien pyörimissuuntaa oven 

sulkeutuessa. Avaa punaisten rajanokkien ruuvit. Kierrä sitten kahta nokkaa samaan suuntaan, kunnes rajakatkaisimet 

napsahtavat. Kiristä lopuksi ruuvit.

 → Jos oven ja sen ala-asennon välinen rako on yli 20 mm, toista tämä vaihe, kunnes ovi on alle 20 mm:n etäisyydellä 

suljetusta asennosta.

HIENOSÄÄTÖ (SULKEUTUMISRAJAN SÄÄTÖ)
 → Hienosäätö tehdään säätöruuveilla.

 → Kun karkea säätö on tehty, sulje ovi ja katso, saavuttaako ovi kiinni-asennon. Hienosäädä tarvittaessa punaisten rajanok-

kien säätöruuveja niin, että ovi sulkeutuu kokonaan. Vastapäivään kierrettäessä ovi sulkeutuu enemmän, myötäpäivään 

kierrettäessä vähemmän.

KARKEA SÄÄTÖ (AVAUTUMISRAJAN SÄÄTÖ)
 → Avaa ovi kokonaan. Tarkkaile sinisten rajanokkien pyörimissuuntaa avautumisen aikana. Avaa sinisten rajanokkien ruuvit. 

Kierrä sitten kolmea nokkaa samaan suuntaan (päinvastaiseen suuntaan kuin punaisia nokkia), kunnes rajakatkaisimet 

napsahtavat. Kiristä lopuksi ruuvit.

HIENOSÄÄTÖ (AVAUTUMISRAJAN SÄÄTÖ)
 → Kun karkea säätö on tehty, avaa ovi ja katso, saavuttaako ovi auki-asennon. Jos ovi ei saavuta täysin auki-asentoa (alle 

20 mm), hienosäädä sinisten rajanokkien säätöruuveja niin, että ovi avautuu kokonaan. Vastapäivään kierrettäessä ovi 

avautuu enemmän, myötäpäivään kierrettäessä vähemmän.

 → Jos oven ja sen yläasennon välinen etäisyys on yli 20 mm, siniset rajanokat (karkea säätö) on säädettävä uudelleen.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
 → Käytä rajakatkaisimien säädöstä ohjauskotelon painikkeita. Älä käytä kaukosäädintä.

 → Kun ovi saavuttaa täysin kiinni -asennon tai täysin auki -asennon, varmista että rajakatkaisimet toimivat ja että ohjaus-

kotelon merkkivalo sammuu. Jos merkkivalo ei sammu, säädä rajakatkaisimet uudelleen.

KUVA 8

Painike 3

Painike 1

Painike 2

Painike 4

(3) KAUKOSÄÄTIMIEN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN
 → Kaukosäätimien lisääminen (opetus): Paina ohjaustaulun 

painiketta ‘AN1’. ‘LED2’ syttyy ja sitten sammuu. Paina 

mitä tahansa kaukosäätimen painiketta. ‘LED2’ syttyy ja 

sitten sammuu. Paina uudelleen samaa painiketta. ‘LED2’ 

vilkkuu noin 4 sekuntia taajuudella 1/2 Hz ja sitten sam-

muu. Tämä osoittaa, että opetus on suoritettu.

 → Kaukosäätimiä voi olla jopa 25.

 → Kaikkien kaukosäätimien poistaminen: Paina ohjaustau-

lun painiketta ‘AN1’ ja pidä se painettuna. Päästä painike, 

kun ‘LED2’ sammuu automaattisesti. Tämä osoittaa, että 

kaikki kaukosäätimet on poistettu.

 → Kaukosäädin käyttää kolme kanavaa (painike 1 - auki, 

painike 2 - kiinni, painike 3 - seis). Katso kuvaa 8.
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 → Oven voi avata ja sulkea manuaalisesti käsiketjulla, jos nostomoottori ei saa sähkövirtaa. Tällöin sulkeutumisen merkki-

valo vilkkuu ohjauskotelossa. Käsiketjun käyttämisen jälkeen ohjauskotelon painikkeet eivät ehkä toimi. Vedä käsiketjus-

ta (katso kuvaa 9 (1)). Järjestelmä resetoituu ja nostomoottorin sähkö kytkeytyy. Sulkeutumisen merkkivalo sammuu.

 → On tärkeää varmistaa, ettei ketju ole kiertynyt. Jos ketju on kiertynyt, sitä käytettäessä voi tapahtua häiriöitä.

 → On olennaista, että käsiketju ruuvataan lujasti paikoilleen, katso kuvaa 9 (2).

 → Käytä ketjua vain sähkökatkon aikana. Älä vedä ketjusta oven sulkeutuessa tai avautuessa. Se voisi aiheuttaa vakavan 

tapaturman tai omaisuusvahinkoja.

 → Älä vedä ketjusta liian lujaa. Sen komponentit voivat mennä rikki.

KUVA 9

 → Varmista, että ovi on toimintakunnossa ja hyvin tasapainossa.

 → Mekanismin tarkastus ja huolto kannattaa antaa pätevän asentajan tehtäväksi.

 → Pidä nostomoottori puhtaana.

 → Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa rakennetta ja ominaisuuksia ennalta ilmoittamatta.

Vedä

1 2

7. KÄSIKETJU

8. KUNNOSSAPITO
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9. VIANETSINTÄ

10. PAKKAUSLISTA

Kun olet saanut tuotteen, tarkista, ettei se ole vahingoittunut. Mikäli ilmenee ongelmia, ota yhteys laitteen myyjään.

Vakiopakkauksesta pitää löytyä seuraavat osat:

Nro Osa Määrä

1 Nostomoottori 1

2 Kannatin 1

3 Väliholkki ja ruuvi(M8X15) 2

4 Kiila (6 x 5 x 70) 1

5 Ruuvi (M10x20) 4

6 Sileä aluslevy (10) 4

7 Nelijohtiminen sähköjohto (6 m) 2

8 Turvakilpi 1

9 Ohjauskotelo 1

10 Kaukosäädin (lisävaruste) 2

11 Käyttöohje 1

Häiriö Häiriön syy Toimenpiteet

Nostomoottori ei toimi.  → Ei sähkövirtaa.
 → Jokin estää oven liikkumisen.
 → Kytkennät ovat löystyneet.
 → Hätäpysäytyspainiketta on painettu.
 → Vapautuskahva on kytketty irti.

 → Varmista, että laite saa sähköä.
 → Poista esteet.
 → Kiristä kytkennät.
 → Kierrä hätäpysäytintä niin, että se palaa 
perusasentoonsa.

 → Kytke vapautuskahva.

Käsiketjun käyttämisen jälkeen mekanismi ei 
toimi, kun ohjauskotelon tai kaukosäätimen 
painiketta painetaan.

Automaattista resetointia ei ole tapahtunut. Suorita automaattinen resetointi ketjusta ve-
tämällä, katso kuvaa 9 (1). (Katso kappaletta 
Käsiketju.)

Mekanismi lakkaa äkkiä toimimasta. Moottorin ylikuumenemiskytkin on lauennut. Anna moottorin jäähtyä.

Ovi ei avaudu tai sulkeudu kokonaan. Rajakatkaisimet on säädetty väärin. Säädä rajakatkaisimet uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.  → Paristo voi olla heikko.
 → Kaukosäädin ei sovi vastaanottimelle. 
Kaukosäädin on ohjelmoitu väärin.

 → Vaihda kaukosäätimen paristo.
 → Poista kaikki kaukosäätimet, ja ohjelmoi 
kaukosäädin sitten uudelleen.



Tavoitat meidät sähköpostilla tai
soittamalla asiakaspalveluumme,

joka on avoinna arkisin 8-17. 

Puh. 044 773 0002
Puh. 044 773 0003

info@lametek.fi
www.lametek.fi

Tiesithän, että oven voit tilata
asennuskohteeseen toimitettuna asuit sitten

missä päin Suomea  tahansa!
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