
Ovikoneisto TEMEC TV(RFC) 8 XMJ
Käyttö- ja huolto-ohje

Tyyppimerkintä
Kirjainten merkitys tyyppimerkinnässä ‘TVRFC 8 XMJ’
on seuraava:
− TV = holkkiakselikoneisto
− 8 = vaihteen koko (akseliväli 80 mm)
− X = kiinnityslaippa Ovitorin jarrumoottoriin
− MJ = jarrumoottori

Valinnaiset lisärakenneosat:
− R = sisään rakennetut rajakytkimet
− F = irrotuskytkin laitteen käsikäyttöä varten
− C = säädettävä liukukytkin

Asennus
Koneistossa on vaihdekotelon molemmin puolin sekä poh-
jassa kierrereiät, joista se voidaan kiinnittää ovirakenteisiin
sopivaan konsoliin (ei toimituksessa). Ellei kiinnitysalusta
ole tasainen, saattaa koneiston kotelo vioittua ruuveja kiris-
tettäessä. Asennuksessa on otettava huomioon rajakatkaisi-
joiden ja liukukytkimen säädön vaatimat tilat (kuvat 5 ja 6).
Vaihteen asennusmitat on esitetty kuvassa 2.

Jos voimansiirtoon käytetään ketjua, ketjupyörät on asen-
nettava huolellisesti samaan linjaan. Koneiston kiinnityk-
sen tulee kestää vähintään 10 000 Newtonin ketjuvoima.

Sallittu kuormitus
Koneisto on mitoitettu kestämään max. 300 Nm vääntömo-
mentti. Koneistoa ei saa kytkeä käyttämään laitetta, jossa
kuorma esim. hitausvoimien vaikutuksesta aiheuttaa sallit-
tua suuremman vääntömomentin vaihteen toisioakselille.

Koneiston sallittu käyttöikä on 12000 käyntituntia mootto-
rin nimellisteholla

Vasemman- ja oikean-
puoleinen
tai jalkakiinnitys

Kuva 1. Koneisto TVRFC 8 XMJ
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Kuva 2. Asennusmitat
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Sähköiset kytkennät
Esimerkki koneiston rajakatkaisijoiden kytkennästä on esi-
tetty kuvassa 3. Mikrokytkinten nimellisarvot ovat 250 V
10 A. Eri asiakkaita varten toimitamme laitteita asiakaskoh-
taisilla erikoiskytkennöillä. Tarkastakaa aina rajakatkaisi-
joiden kytkentä ohjauskeskuksen mukana toimitetusta joh-
dotuskaaviosta.

OVITORIN sähkömoottoreiden vakiokytkennät on esitetty
ohessa (kuva 4). Jos käytätte muiden valmistajien mootto-
reita, tarkistakaa kytkentä valmistajan käyttöohjeesta.

Kaksinopeusmoottoreiden (Dahlander-käämitys) käyttöön
tarvitaan erityisesti niitä varten suunniteltu ohjauskeskus.
Tarkistakaa kytkentä ohjauskeskuksen johdotuspiirustuk-
sesta.

Liukukytkimen säätö
( TVC_-malleissa)

Koneiston antama vääntömomentti pitää aina rajoittaa tur-
valliseksi säätämällä moottorin ja vaihteen välissä oleva
liukukytkin (kuva 5). Toimitettaessa liukukytkin on löysäl-
lä eikä koneisto siirrä tehoa. Säätö tapahtuu seuraavasti:

− löysää  kierukka-akselin päässä oleva lukitusmutteri
M12 (avainväli 19 mm)

− kierrä säätöruuvia sisäänpäin kunnes haluttu voima saa-
daan aikaan. Säädön aikana kierukkaa pidetään paikal-
laan sen päässä olevasta avainvälistä (= 17 mm)

− kiristä lukitusmutteri

Momentti säädetään sellaiseksi, että koneisto juuri ja juuri
pystyy liikuttamaan ovea koko sen liikematkan ja että liu-
kukytkin alkaa luistaa heti kun oven liikettä jarrutetaan.
Liukukytkimen väärä säätö saattaa aiheuttaa onnettomuus-
riskin. Ennen säätöä tarkistakaa, että ovea voi helposti
liikuttaa käsin kaikissa sen asennoissa.

Varoitus:
Turvallisuusmääräyksien mukaan ovi ei saa aiheuttaa yli
800 N puristusvoimaa. Jos ovea ei pysty liikuttamaan käsin
tasapainotusvian tai muun syyn johdosta, liukukytkintä ei
saa säätää suuremmalle voimalle, vaan ovi on ehdottomasti
korjattava.

Kierukka-akseli
Lukitusmutteri
(M12)
Säätöruuvi

Kytkimen
kitkapinta

17
19

~250 mm

Kuva 5. Liukukytkin

-kytkentä
3x400V

-kytkentä
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suojan
liitin
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Kuva 4. Moottorin kytkennät
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Kuva 3. Kytkentäesimerkki OKITF
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Rajakatkaisijoiden säätö
Rajakatkaisijat pysäyttävät oven liikkeen ääriasennoissa.
Lisärajoja käytetään ohjaamaan muita oviautomatiikkatoi-
mintoja, esim. turvalaitteiden toimintaa, liikennevaloja
yms.

Rajakatkaisijat on säädettävä ennen koneiston käyttöä. Toi-
mitettaessa rajat ovat säätämättä.

Rajakatkaisijoiden säätö (kuva 6):
− käännä ensin mutterista (467) nokkien säätötiukkuus

sopivaksi
− siirrä ovea aukisuuntaan kunnes ovi on halutussa auki-

asennossa. Huomioi samalla vihreän O-nokan pyörimis-
suunta.

− käännä vihreä O-nokka ruuvimeisselillä, puikolla tms.
(Ø6 mm) mikrokytkimen rullan kohdalle

− säädä samalla tavoin kiinniasennossa musta K-nokka.
K-nokan tulee katkaista  mikrokytkin  hieman ennen
oven kiinniasentoa

− muut nokat säädetään samoin oikeisiin asemiinsa. Nok-
kien toiminta tulee tarkastaa ohjauskeskuksen johdotus-
kaaviosta. Keltaista T-nokkaa käytetään tavallisesti
tuntoreunan suunnanvaihtoimpulssin poiskytkemiseen
hieman ennen oven kiinniasentoa.

− säädön jälkeen kiristä mutteri (467)

Huom! Ensiasennuksessa moottorin pyörintäsuunta voi
olla väärä. Siksi on valmistauduttava pysäyttämään väärän-
suuntainen liike heti SEIS-painikkeesta koska rajakatkaisi-
jat eivät silloin toimi tarkoitetulla tavalla, eivätkä katkaise
oven liikettä ääriasennoissa.

Irrotuskytkin (TVF_-malleissa)

Irrotusvivulla koneisto voidaan kytkeä irti oven käsikäyttöä
varten. Vivun silmiin voidaan kiinnittää köydet, joiden
avulla irrotus ja palautus on mahdollista kiipeämättä ko-
neistolle (kuva 7).

Irrotusvivun liike vaikuttaa mikrokytkimeen, joka katkai-
see ohjausvirran, jos vipu ei ole käännettynä täysin normaa-
liin sähkökäyttöasentoon.

Huom! Siirtymisen käsikäytöltä takaisin konekäytölle tu-
lee tapahtua siten, että irrotusvipu käännetään konekäyttö-
asentoon ja liikutetaan ovea käsin, kunnes kytkinpuoliskot
ovat lomittuneet yhteen (kuuluu naksahdus).
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(467)
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Kuva 6. Rajakytkimet

Irrotusvipu

Kuva 7: Vapautus käsikäytölle
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Jarrun säätö
TEMEC-jarrumoottorit ovat mitoitetut kestämään suurijak-
soista käyttöä. Kierukkavaihteen itsepidättävyydestä johtu-
en jarrutusmomentit ovat pieniä ja jarrun ensisijainen tar-
koitus onkin huolehtia koneiston ja oven tarkasta pysähty-
misestä.

Jarrun irrotus tapahtuu moottorin staattorikentän vaikutuk-
sesta. Jarrulaipan liikevara on oikein säädetyssä moottoris-
sa n. 0,5 mm. Vuosien tiiviissä käytössä kitkapinta kuiten-
kin kuluu. Kulumisen seurauksena laipan ja kitkapinnan
välys kasvaa, jolloin jarrun toimintaan saattaa tulla häiriöi-
tä, pysähtymistarkkuus huononee ja jarru aiheuttaa melua.
Liian suuri välys saattaa jopa aiheuttaa sen, ettei jarru irrota
lainkaan moottorin käynnistyessä.

Jarru säädetään moottorin ollessa pysähdyksissä ja jännit-
teetön. Lukitusruuvit (4 kpl) irrotetaan ja kierretään jarru-
kilpeä käsin myötäpäivään kuvan 8 mukaisesti niin kiinni
kuin se menee. Tämän jälkeen kierretään kilpeä takaisin-
päin n. 3/4 kierrosta (6 reikäväliä) ja kiinnitetään lukitus-
ruuvit paikoilleen tasaisesti kiristäen. Jarrulaipan liikevara
on nyt tunnistettavissa esim. ruuvitaltalla akselin pitkittäis-
tappia työntämällä. Jos liikevara tuntuu suurelta, voidaan
jarrukilpeä kiristää reikäväli kerrallaan, kunnes liikevara on
riittävän pieni, mutta moottori käy jarrun hankaamatta.

Jarrun säätöä ja puhdistusta lukuunottamatta moottorit eivät
normaaleissa  ympäristöolosuhteissa tarvitse säännöllistä
huoltoa. Moottorit voidaan varustaa käsikäyttökammella
sähkökatkosten varalta.

Voitelu
Kierukkavaihteen toiminnalle oikea voitelu on ensiarvoi-
sen tärkeä. Koneiston ensitäyttö-öljy on ilmoitettu arvokil-
vessä (kuva 9). Normaaleissa käyttöolosuhteissa öljynvaih-
to on tarpeeton. Öljymäärä on kuitenkin syytä tarkistaa
asennettaessa ja määräajoin huolto- ja säätötöiden yhtey-
dessä.

Normaali öljy on käyttökelpoinen ympäristön lämpötilan
vaihdellessa -15oC:n ja +30oC:n välillä. Erityisen kylmiin
tai kuumiin olosuhteisiin asennettavien koneiden voitelusta
pyydämme neuvottelemaan asiakaspalvelumme kanssa.
Sellaisissa koneistoissa, joiden käyttötiheys on erityisen
suuri, niin että koneiston pintalämpötila on jatkuvasti yli
+40oC, tulee käyttää paksumpaa öljyä. Tällaisissa käyttö-
olosuhteissa myöskin öljynvaihto on suositeltavaa, ensim-
mäinen noin puolen vuoden käytön jälkeen, sitten kahden
vuoden välein.

Lukitusruuvi

Kuva 8. Jarrun säätö

Kuva 9. Arvokilpi
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Varaosat
Jokaisella Ovitorin valmistamalla erillisellä osalla on kol-
mi- tai nelinumeroinen tunnus, osanumero. Allaolevassa
piirustuksessa (kuva 10) on kuvattu yhden koneiston osat
numeroineen. Huomatkaa erityisesti, että välitysosissa sa-
man nimisillä osilla, esim. kierukkapyörä, saattaa olla eri
osanumeroita vaihteen välityksestä riippuen.

Ovitor sitoutuu toimittamaan kaikkia varaosia vähintään
kymmenen vuoden ajan koneiston toimituspäivästä. Myös
vanhempiin koneistoihin on yleensä osia saatavissa.

Varaosatilauksien yhteydessä ilmoittakaa aina koneiston
sarjanumero vaihteen arvokilvestä ja piirustuksessa oleva
osanumero.

Kierukka ja kierukkapyörä tulee aina vaihtaa parina. Isom-
pien huoltotöiden yhteydessä on syytä vaihtaa myös laake-
rit ja tiivisteet. Jos koneiston runko-osissa on murtumia,
kannattaa koko koneisto lähettää tehtaalle korjattavaksi.
Valettujen osien murtumisen aiheuttava voima on niin suu-
ri, että vaihteessa on yleensä silloin muitakin vaurioita.

Vianhaku ja huolto
Yleensä oviautomatiikan viat esiintyvät ohjaukseen liitty-
vissä laitteissa (esim. valokennojen suuntaus). Ensimmäi-
seksi on selvitettävä, onko vika itse ovirakenteissa, ohjaus-
laitteissa vai koneistossa.

Kytkekää ovi käsikäytölle kääntämällä irrotusmekanismin
vipu käsikäyttöasentoon ja tarkistakaa, että ovea voi liikut-
taa helposti käsin koko sen liikepituuden. Jos ovi ei liiku
lainkaan, saattaa vika olla irrotusmekanismissa. Jos liike
vaatii suurta voimaa, vika on ovirakenteissa tai oven tasa-
painotuslaitteissa. Ovi on korjattava. Missään tapauksessa
koneiston ylikuormituskytkintä ei saa säätää vaarallisen
suurelle sulkuvoimalle.
Huom! Kun koneistossa ei ole irrotuskytkintä (TVR- ja
TVRC-mallit), ovi on saatava käsikäytölle muulla tavoin,
jotta oven liike voidaan tarkistaa.

Siirtäkää ovi puoliauki-asentoon ja kytkekää ovi konekäy-
tölle. Jos koneistossa on irrotuskytkin, siirtäkää käsin ovea
niin, että kytkin loksahtaa kiinniasentoon. Valitkaa ohjaus-
keskuksen toiminta painikeohjaukselle ja kokeilkaa vuo-
roin auki- ja kiinnipainikkeita painamalla toimivatko ohja-
uskeskuksessa olevat kontaktorit. �

Kuva 10.
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Kontaktorit eivät vedä:

Tarkistakaa kontaktorin vieressä olevan ylivirtareleen asen-
to. Ovitorin toimittamien moottoreiden käämeissä on lisäk-
si ylimääräinen lämpösuoja. Se toimii automaattisesti eikä
sitä voi palauttaa käsin, vaan moottorin on annettava jääh-
tyä. Tarkistakaa ohjausvirtapiirin sulakkeet. Tarkistakaa ra-
jakatkaisijoiden mikrokytkimet ja turvapiirien, esim käyn-
tioven, manuaalisen lukituksen, tuntoreunan jne. valvon-
taan tarkoitetut kytkimet ja niiden johdotus. Jos nämä ovat
kunnossa, vika on ohjauskeskuksen logiikka-kortissa.

Kontaktorit toimivat:

Jos koneistossa ei ole irrotusmekanismia tai liukukytkintä,
ohittakaa ko. kohdat tekstissä.

Tarkistakaa toimiiko jarrun irrotus, kun kontaktori vetää.
Jarrusta kuuluu sen irrottaessa ja palautuessa napsahdus.
Jos jarru ei irrota, mitatkaa moottoriin tulevat vaihevirrat ja
tarkistakaa tuleeko liitinkoteloon oikeat jännitteet. Jos jän-
nitteet ovat kunnossa, päävirtapiiri on ehjä. Jos joku vaihe-
virroista puuttuu, moottorin yhden vaiheen käämi on pala-
nut tai katkennut. Jos virtapiiri on kunnossa, mutta jarru ei
silti irrota, vika on jarrumekanismissa. Purkakaa, puhdista-
kaa ja säätäkää jarru. Tarkistakaa, että moottori pyörii, kun
jarrukilpi on irrotettu niin, ettei jarrulevy lainkaan kosketa
siihen.

Tarkistakaa, että vaihteen toisioakseli lähtee pyörimään,
kun moottori käynnistyy. Jos toisioakseli ei pyöri, liukukyt-
kin luistaa, vaihteen kierukkapyörän hampaita tai irrotus-
mekanismin välitysosia on murtunut.

Tarkistakaa liukukytkimen kitkapinta moottorin kiinnitys-
laipan sivussa olevasta irrotettavalla muovitulpalla peite-
tystä tarkistusreiästä. Kitkapinta saattaa olla loppuun kulu-
nut, jolloin kytkin ei siirrä tarpeellista tehoa. Kitkapinta
vaihdetaan irrottamalla neljällä ruuvilla kiinnitetty mootto-
ri. Sitä ennen on liukukytkimen kiristys löysättävä kieruk-
ka-akselin päässä olevasta säätöruuvista.

Allaolevassa kuvassa 11on esitetty yksinkertainen vianha-
kukaavio. Huomatkaa, että sähkökäyttöisten ovien asen-
nusta, huoltoa ja korjausta koskevat tiukat turvallisuusmää-
räykset. Jos ette edellä olevilla ohjeilla saa ovea toimimaan,
ottakaa yhteyttä myyjän huolto-organisaatioon.

Jokaisessa koneistorungossa ja jokaisessa moottorissa on
arvokilpi. Koneiston arvokilpi ilmoittaa teknisten tietojen
lisäksi mm. sarjanumeron, jonka perusteella koneisto voi-
daan tunnistaa. Kaikissa huoltoon, varaosatoimituksiin tai
reklamaatioihin liittyvissä asioissa pyydämme viittaamaan
sarjanumeroon. Sen perusteella voidaan selvittää yksityis-
kohtaisesti tärkeitä valmistukseen, laadunvalvontaan ja toi-
mituksiin liittyviä tekijöitä. TEMEC-moottoreiden arvokil-
vet ilmoittavat VDE-normin mukaiset tiedot sekä valmis-
tusvuoden ja kuukauden. Merkitkää koneiston sarjanumero
muistiin esim. tämän käyttöohjeen kansilehdelle.
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Kuva 11. Vianetsintäkaavio

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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