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00.SISÄLTÖ 01. TURVALLISUUS

SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSOHJEET

• Lue automatiikan asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti
henkilövahinkojen välttämiseksi. Asennus- ja käyttöohjeiden laiminlyönti
saattaa johtaa loukkaantumiseen tai aineelliseen vahinkoon.
• Säilytä tämä käyttöopas huolellisesti tulevaa tarvetta silmällä pitäen.
• Automatiikka on suunniteltu ainoastaan tässä käyttöoppaassa kuvattua
käyttötarkoitusta varten. Ohjeiden vastainen käyttö voi vaarantaa laitteen 
toiminnan ja aiheuttaa vaaratilanteen.
• ELECTROCELOS SA ei ole vastuussa laitteen käyttötarkoituksen vastaisesti
käytöstä.
• ELECTROCELOS SA ei ole vastuussa laite- tai henkilövahingoista, jotka
aiheutuvat laitteen asennus- ja käyttöohjeiden laiminlyönnistä.
• ELECTROCELOS SA ei voi taata laitteen tarkoituksenmukaista toimintaa
eikä henkilöturvallisuutta, mikäli laitteessa käytetään kolmannen 
osapuolen valmistamia komponentteja.
• Laitteen osiin tai lisävarusteisiin ei tule tehdä minkäänlaisia muutoksia.
• Irrota laite verkkovirrasta ennen asennusta.
• Asennuksen suorittajan tulee ohjestaa automatiikan käyttäjää hätätilanteiden
varalta ja varmistaa, että käyttäjä saa tämän käyttöoppaan luettavakseen.
• Käsilähettimet tulee pitää poissa lasten ulottuvilta ja varmistaa,
ettei laitetta käytetä tahattomasti.
• Käyttäjä ei saa missään tapauksessa yrittää korjata tai säätää laitetta,
ongelmatapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
• Kytke ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
• Asennus vain sisätiloihin.

OHJELMOINTI



01

150 mm 137 mm

215 mm

02

170 mm

450 mm
240 mm

01• 04•

13•

03•

08•

09• 02•

12•

10•

07•06•

ENEN

02. TOIMITUSSISÄLTÖ 03. AUTOMATIIKKA

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ    

Toimitussisältöön kuuluvat seuraavat osat:

01 • 01 ROSSO EVO -koneisto 
02 • 01 työntötanko   
03 • 01 aputyöntötanko 
04 • 02 4-kanavaiset käsilähettimet   
05 • 01 käsilähettimen seinäteline   
06 • 01 kiinnike   
07 • 01 käsivapauttimen naru   
08 • 03 koneiston kiinnikkeet  
09 • 01 liukukiskon kattokiinnike
10 • 01 liukukiskon seinäkiinnike
  11 • 01 kiinnike nosto-oveen

12 • 01 tukiraudat
13 • 01 rajoitin 
14 • 01 kiinnitystarpeet 

11•

 

AC 230 V 50/60 Hz   

 

 

-20 °C - 70 °C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISET TIEDOT  

Alla ROSSO EVO -koneiston tekniset tiedot:

ROSSO EVO 60 ROSSO EVO 100 ROSSO EVO 120 

• Verkkoliitäntä AC 230 V 50/60 Hz AC 230 V 50/60 Hz

• Moottoriteho DC24 V - 100 W DC24 V - 120 W DC24 V - 160 W   

• Toimintanopeus 140 mm/s 140 mm/s 140 mm/s 

• Melutaso ≤56 dB ≤56 dB ≤56 dB 

• Vetovoima 600 N 1000 N 1200 N 

• Käyttölämpötila -20 °C - 70° C -20 °C - 70 °C

• Lämpösuoja 120 °C 120 °C 120 °C 

• Turvaluokitus IP20 IP20 IP20 

• Ilmankosteus enintään 70 % 70 % 70 % 

• LED-valojen palamisaika 3 minuuttia 3 minuuttia 3 minuuttia   

• Suurin sallittu ovikoko 10 m² 15 m² 18 m²   

• Muistipaikkojen määrä 30 ohjainlaitetta 30 ohjainlaitetta 30 ohjainlaitetta 

• Koodaus Vaihtuva Vaihtuva Vaihtuva  

• Käyttötaajuus 433,92 Hz 433,92 Hz 433,92 Hz   

ROSSO EVO -koneiston ulkoiset mitat:

359 mm
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03. AUTOMATIIKKA 03. AUTOMATIIKKA

KÄSIKÄYTTÖINEN VAPAUTUS SUOJAKANNEN IRROTUS 

ROSSO EVO -automatiikan käsikäyttöinen vapautus on helppoa. Nosto-ovi voidaan 
vapauttaa vetämällä vipua alaspäin kuvassa 03 esitetyllä tavalla. Automatiikan 
käyttöönotto onnistuu kääntämällä vipu takaisin yläasentoon.

05 06 

Suojakansi voidaan irrottaa työntämällä pienikokoinen ruuvitaltta kannen 
sivussa olevaan koloon ja kampeamalla suojakansi irti itse koneistosta. 
Tämän jälkeen suojakansi voidaan vain nostaa pois.  

SUOJAKANNEN KIINNITYS 

07 08  

Suojakansi kiinnitetään asettamalla kannen takaosa ensin paikalleen kuvassa 07 
esitetyllä tavalla. Tämän jälkeen suojakansi voidaan vain kääntää alas ja painaa 
paikalleen.

 

 

01 

02 

←  Toimitussisältöön kuuluvan 
vetonarun avulla nosto-oven 
vapauttaminen käy helposti.

. Asento 1 • Automatiikka k äytössä.   
Asento 2 • Automatiikka pois käytöstä.  

700 mm. .  

Etäisyys 
enintään 

04
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LED-VALOYKSIKÖN VAIHTO

09

03. AUTOMATIIKKA 04.ASENNUS

• LED-valoyksikön vaihtamiseksi tulee avata koneiston suojakansi ja irrottaa
valoyksikön liitosjohto ohjausyksiköstä. Tämän jälkeen voidaan irrottaa 
valoyksikön ruuvi ja vetää itse valoyksikkö irti suojakannesta. Uusi 
valoyksikkö asennetaan painamalla se paikalleen, kiinnittämällä ruuvi, 
kytkemällä liitosjohto ja sulkemalla suojakansi. 

SULAKKEEN VAIHTO

11 

• Jos sulake täytyy vaihtaa, irrota vanha sulake kääntämällä sitä ensin vastapäivään
kuvassa 11 osoitetulla tavalla ja vetämällä se sitten irti (kuva 12). Uuden sulakkeen 
asennus käy käänteisessä järjestyksessä. Sulakkeen tyyppi on 250 V 2,5 A.

HUOMIOITAVA ENNEN ASENNUSTA     

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita, jotta ROSSO EVO -automatiikka toimii oikein.

• Lue asennusohjeet läpi ainakin kerran, jotta saat yleiskuvan laitteen asennuksesta
ja käyttöönotosta.

• Varmista, että nosto-ovi on rakenteellisesti ehjä ja toimii oikein.

• Varmista, että lamellinosto-oven lamellit ovat kunnossa eikä niissä ole vääntymiä
tai taipumia, jotka voisivat haitata automatiikan toimintaa.

• Tarkista nosto-oven toiminta nostamalla se käsin metrin, 1,5 metrin ja kahden
metrin korkeuteen. Varmista, että avattu ovi pysyy kussakin korkeudessa 
ilman, että sitä pitää kannatella. Jos ovi alkaa sulkeutua tai avautua, 
ovimekanismin jouset vaativat säätämistä.

• Tarkista työskentelyalue huolellisesti ulkoisten vaarojen varalta ja varmista,
 ettei ovelle tai automaatikalle voi aiheutua asennustyön aikana vaurioita.

• Varmista, että automatiikka on kytkettävissä maadoitettuun verkkovirtaan.

• Varmista, että syöttö on sulakkeen takana.

• Käsittele ohjausyksikköä varoen, sillä elektronisen laitteen huolimaton käsittely
voi aiheuttaa sen rikkoutumisen.

• Varmista, että käytettävissäsi on asennuksessa tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

• Tarkista turvavarusteet. Näin minimoit ulkoisten vaaratilanteiden mahdollisuuden.

Noudata asennus- ja käyttöohjeita tarkasti! 
Vain siten taataan automatiikan toiminta ja kestävyys!



100–150 mm 125–175 mm
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ENEN

04.ASENNUS 04.ASENNUS

KONEISTON KIINNITYS LIUKUKISKOON

01 • Kiinnitä seinäkiinnike oviaukon yläpuolelle kuvassa 15 esitetyllä tavalla. 
Varmista kuvasta 16 sopiva kiskon ja kiinnikkeen välinen etäisyys (125–175 mm ).  

16   

← Huomioi: 
Tarvittaessa koneistoa kiskoineen 
voidaan tuoda alaspäin esimerkiksi 
tarkoitukseen sopivilla kattoon 
kiinnitetyillä tukiraudoilla, kuten 
kuvassa 17.

02 • Kiinnitä liukukisko seinäkiinnikkeeseen. Se onnistuu helpoiten, jos voit laskea 
liukukiskon uloimman pään koneistoineen jonkin sopivan tuen päälle. Näin sinun 
tarvitse kannatella asenustyön aikana koko automatiikan painoa.

   KATTO

Vakiokiskoilla oven suurin sallittu korkeus on 2400 mm. 

14 

02 • Alumiinikiskoon kiinnitys toteutetaan aluslevyjen ja M6-pulttien avulla kuvassa 
14 esitetyllä tavalla. Kierrä neljä takimmaista mutteria paikoilleen ja jätä 
etummaiset kaksi vielä kiinnittämättä. 

14B

13B

13   

01 • Kiinnitä automatiikka teräksiseen liukukiskoon mutterien ja M6-pulttien avulla 
kuvassa 13 esitetyllä tavalla. Kierrä tämän jälkeen muttereista neljä ulommaista 
paikoilleen ja jätä  keskimmäiset toistaiseksi kiinnittämättä.   
DETAIL 14

← Tuki

15
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04.ASENNUS 04.ASENNUS

 AUTOMATIIKAN ASENNUS       AUTOMATIIKAN ASENNUS

23 

05 • Porattuasi asennusreiät kiinnitä kattokiinnike paikalleen pulteilla. 
Tämän jälkeen asenna liukukiskon kiinnike koneiston lähelle kuvassa 23 
esitetyllä tavalla.

01 

02

06 • Asenna nosto-oven kiinnikkeet 
oven yläreunaan. Varmista, että 
työntötangot asettuvat kohtisuoraan 
liukukiskoon nähden. Kiinnikkeet 
tulee asentaa niin ylös kuin 
mahdollista (kuva 24). 

24 25   

07 • Asenna työntötangot paikoilleen 
rullakelkan ja kiinnikkeiden väliin. 
Kiinnitä ensin tangot (kuvassa 02 ja 
03) toisiinsa pultein ja M8-mutterein
ja sitten tangot rullakelkkaan ja 
kiinnikkeisiin tappien (kuvassa 01
ja 04) avulla.

Mer

19      

03 • Aseta kattokiinnike suunnilleen liukukiskon puoliväliin kuvissa esitetyllä tavalla.      

M

04 • Nosta koneisto kiskoineen 
vaakatasoon. Tarvittaessa joudut 
tukemaan koneiston edellisen sivun 
kuvassa 17 esitetyllä tavalla     . Merkitse 
sitten asennusreikien paikat ja poraa 
ne. 

19B

20 21

22 
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04.ASENNUS

ASENNUSKUVA

28

NUMEROIDUT KOHDAT:

01 • ROSSO EVO -koneisto   
02 • liukukisko   
03 • kattokiinnikkeen asennusrauta
04 • kattokiinnike 
05 • kiskon ja katon välinen pikakiinnitysrauta    
06 • lukituksella varustettu rullakelkka 
07 • kattokiskon seinäkiinnike
08 • rullakelkan ja oven välinen työntötanko
09 • työntötangon ja oven välinen kiinnike
10 • lamellinosto-oven jouset 29
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ENEN

05. OHJELMOINTI 05. OHJELMOINTI

MERKKIVALOT TOIMINNNOT 

Selitykset:

• Näyttö
• Päävalikko
• Käsilähettimien ohjelmointi
• Yläpainike
• Alapainike

• Automatiikan ylä- ja alarajan määrittely
• Automatiikan nvoimansäätö
• Valokennojen käyttöönotto ja käytöstä poisto
• Sulkuautomatiikka
• Keskeytyksetön avautuminen
• Huoltomuistutin
• Käsilähettimien ohjelmointi jo ohjelmoitujen lähettimien avulla
• Käyttökertalaskuri
• Erillisen kulkuoven käyttöönotto

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Paina seuraavaksi M-painiketta kahden sekunnin ajan. 
03 • Näyttöön tulee teksti OP. Voit nyt oven säätää ylärajan painikkeilla        ja      . 
04 • Vahvista yläraja painamalla M-painiketta kahden sekunnin ajan. 
05 • Näytössä lukee nyt CL. Voit nyt säätää oven alarajan painikkeilla         ja      . 
06 • Vahvista ala- sekä yläraja painamalla M-painiketta kahden sekunnin ajan. 
Ohjausyksikkö tallentaa asetukset ja poistuu ohjelmointitilasta. Seuraavaksi 
LED-valo syttyy kahdeksi sekunniksi ja nosto-ovi avautuu ja sulkeutuu 
asettamiesi raja-arvojen mukaisesti. Oven avautuessa näytössä lukee OP ja 
sulkeutuessa CL. Kun ovi on sulkeutunut, ohjausyksikkö siirtyy automaattisesti 
valmiustilaan (--).

• Automatiikan ylä- ja alarajan määrittely

Kytkettyäsi virran LCD-näytössä näkyy laskenta välillä 99–11 ja LED-valo 
palaa kahden sekunnin ajan. Kun automatiikka on käyttövalmiudessa, 
näytössä näkyy viesti        .

Kun ovi avautuu, näytössä näkyy viesti        .     
Kun ovi sulkeutuu, näytössä näkyy viesti        .

Huomioi: Jos olet liittänyt ohjausyksikköön ulkoisen valonlähteen, 
valo vilkkuu oven avautuessa tai sulkeutuessa.

Liitännät:

1 • Käyntiovi (kiinni-kontakti)
2 • Seinäpainike tai avainkytkin (kiinni-kontakti)
3 • Valokennot (auki-kontakti)
4 • Maadoitus
5 • +24 V  
6 • Ulkoinen valonlähde (enint. 24 V 5 W)

Automatiikan asetuksia voidaan muuttaa ohjausyksikön päävalikosta käsin.

Siirry toimintoihin valmiustilasta (--)!
Ohjelmointi tulee aina aloittaa 

ohjausyksikön ollessa valmistilassa (--).

Ohjelmoi ensin automatiikan ylä- ja alarajat siirtymällä P1-valikkoon oven ollessa suljettuna.

Mikäli mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin, ohjausyksikkö 
poistuu ohjelmointitilasta valmiustilaan (--) ja hylkää muutokset.
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05. OHJELMOINTI 05. OHJELMOINTI

TOIMINNOT     TOIMINNOT 

• Automatiikan voimansäätö • Sulkuautomatiikka

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P3 painikkeilla        ja      .        
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.            
04 • Näytössä näkyy nykyinen arvo, H0 tai H1.  Valitse haluamasi asetus 
painikkeilla         ja     . H0 kytkee valokennot pois päältä ja H1 päälle. 
05 • Vahvista valinta painamalla M-painiketta. 
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--) ja ohjelmointi on suoritettu.  

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P2 painikkeilla        ja      .
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.
04 • Näytössä näkyy arvo väliltä F1 ja F9, joka on tällä hetkellä käytössä oleva 
voima. Valitse haluamasi voima painikkeilla        ja      .  F1 on pienin voima ja
F9 suurin.
05 • Vahvista valinta painamalla M-painiketta. 
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--)ja ohjelmointi on suoritettu.

• Valokennojen käyttöönotto ja käytöstä poisto o

Toimintokuvaus • Jos valokennot havaitsevat jonkin esteen nosto-oven 
sulkeutu essa, ovi vaihtaa automaattisesti suuntaa ja alkaa avautua.   

Huomioi • Valokennot on oletusarvoisesti kytketty pois päältä.   

Siirry toimintoihin aina valmiustilasta (-).
Mikäli mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin, ohjausyksikkö 

poistuu ohjelmointitilasta valmiustilaan (--) ja hylkää muutokset.

Jos käsilähettimen painiketta painetaan oven sulkeutuessa, ovi pysähtyy ja alkaa 
sitten avautua. 

Huomioi • Arvolla 00 sulkuautomatiikka on pois käytöstä, joten ovi pitää aina sulkea 
erikseen käsilähettimen avulla. Ka        ikilla muilla arvoilla sulkuautomatiikka on käytössä. 
Minimiaika on 0 sekuntia (arvo 10) ja maksimiaika 90 sekuntia (arvo 90).    

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan.             
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P4 painikkeilla        ja     .            
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.             
04 • Näytössä näkyy arvo välitä 00 ja 90 riippuen siitä, montako sekuntia 
automatiikka odottaa nosto-oven avauksen jälkeen, kunnes sulkee oven 
automaattisesti. Valitse haluamasi arvo painikkeilla        ja     .     
05 • Hyväksy valinta painamalla M-painiketta. 
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--) ja ohjelmointi on suoritettu.        

• Keskeytyksetön avautuminen

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P5 painikkeilla          ja      .            
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.             
04 • Näytössä näkyy nykyinen arvo, H0 tai H1. Valitse haluamasi asetus 
painikkeilla           ja     .  
05 • Vahvista valinta painamalla M-painiketta. 
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--) ja ohjelmointi on suoritettu.   

Toimintokuvaus • Jos tämä toiminto on kytketty päälle, automatiikka jättää 
käsilähettimiltä saapuneet käskyt huomiotta oven ollessa avautumassa. 

• Jos ovi on täysin auki, käsilähettimellä voi edelleen sulkea sen.

Huomioi • Toiminnot P4 ja P5 yhdessä käytettynä estävät nosto-
oven pysymisen auki. Tällöin ovi avautuu aina täysin ja sulkeutuu, 

kun P4-toiminnolla määritelty aika tulee täyteen.

Huomioi • Ohjausyksikkö on esiohjelmoitu arvoon F4.    

• Jos käsilähettimen painiketta painetaan oven avautuessa, automatiikka jättää
käskyn huomiotta ja ovi jatkaa avautumistaan.

•

Jos toiminto on kytketty pois päältä, sekä avautumisen että sulkeutumisen voi 
keskeyttää painamalla käsilähettimen painiketta. Järjestys on avautuu-
pysähtyy-sulkeutuu-pysähtyy (...) painiketta painettaessa. 



ENEN

05. OHJELMOINTI 05. OHJELMOINTI

TOIMINNOT              TOIMINNOT 

• Huoltomuistutin • Käyttökertalaskuri

Toimintokuva us • Toiminto näyttää automaatikan yhteenlasketut kokonaiset 
käyttökerrat (avautuminen-pysähtyminen-sulkeutuminen-pysähtyminen). Saat 
käyttökertojen kokonaismäärän asettamalla toiminnon näyttämät luvut peräkkäin. 
Esimerkki: Jos siirryt P8-toimintoon ja näytössä lukee ensin 15, sitten 65 ja lopuksi 
22, automatiikkaa on ajettu yhteensä 156 522 kokonaista käyttökertaa

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P8. Valitse P2 painikkeilla         ja      .              
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.     
04 • Näytössä näkyy sekunnin välein kolme lukua, kukin luku kahden sekunnin 
ajan. Tämän jälkeen ohjausyksikkö siirtyy automaattisesti valmiustilaan (--).       

Laskurin         nollaus P6-toiminnon avulla: Siirry P6-toimintoon, ja kun näytössä näkyy 
käytettävissä olevat valinnat, paina painikkeita        ja       10 sekunnin ajan. Tämän 
jälkeen ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan ja P8-valikon käyttökertalaskuri on 
nollattu.

• Erillisen kulkuoven käyttöönotto

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P9 painikkeilla         ja      .        
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.       
04 • Näytössä näkyy valittu asetus, E0 tai E1. Valitse haluamasi asetus 
painikkeilla         ja      .
05 • Vahvista valinta painamalla M-painiketta. 
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--) ja ohjelmointi on suoritettu.    

Toimintokuvaus • Toiminnon avulla voidaan varmistaa, että automatiikka ja sen osat        
tulevat huolletuksi, kun tietty määrä käyttökertoja (avautuminen-pysähtyminen- 
sulkeutuminen-pysähtyminen) saavutetaan. Tämän jälkeen automatiikan 
merkkivalo välkkyy kahden minuutin ajan jokaisen käyttökerran jälkeen.    
Huomioi • Arvolla 00 huoltomuistutin on pois päältä. Mikä tahansa muu arvo 
määrittää haluttujen käyttökertojen määrän tuhansissa. Minimi on 5 000 käyttökertaa 
(arvo 05) ja maksimi 45 000 käyttökertaa (arvo 45). Ennen toiminnon käyttöönottoa 
käyttökerrat tulee nollata asettamalla arvoksi 00, minkä jälkeen voit valita haluamasi 
käyttökertojen määrän. Asetettuasi määrän automatiikka alkaa laskea käyttökertoja.

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P6 painikkeilla         ja     .            
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta.     
04 • Näytössä näkyy arvo väliltä 00 ja 45, eli montako tuhatta käyttökertaa 
sallitaan, kunnes automatiikan merkkivalo alkaa välkkyä. Valitse haluamasi 
arvo  painikkeilla          ja      .
05 • Vahvista valinta painamalla M-painiketta.          
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--) ja ohjelmointi on suoritettu.     

          Käsilähettimien ohjelmointi jo ohjelmoiduilla käsilähettimillä •

01 • Siirry ohjelmointivalikkoon painamalla M-painiketta neljän sekunnin ajan. 
02 • Näytössä lukee P1. Valitse P7 painikkeilla          ja      .      
03 • Siirry toimintoon painamalla M-painiketta. 
04 • Näytössä näkyy valittu asetus, L0 tai L1. Valitse haluamasi asetus 
painikkeilla         ja       .
05 • Vahvista valinta painamalla M-painiketta. 
06 • Ohjausyksikkö siirtyy valmiustilaan (--) ja ohjelmointi on suoritettu.

Toimintokuvaus • Arvolla E1 kulkuovi on määritetty käyttöön, asetuksella E0 ei. 
Jos kulkuovi on määritetty käyttöön, automatiikka antaa avata tai sulkea nosto-
oven ainoastaan silloin, kun kulkuovi on suljettu. Jos sulkuovi on auki, 
automatiikka ei siis anna avata eikä sulkea ovea. 

Toimintokuvaus • Toiminnolla voidaan estää uusien käsilähettimien ohjelmointi 
vanhojen käsilähettimien avulla (lisätietoja sivulla 11). Arvolla L0 toiminto on 
pois päältä ja arvolla L1 päällä. 
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05. OHJELMOINTI 06. LISÄTOIMENPITEET

KÄSILÄHETTIMIEN OHJELMOINTI   YLÄRAJAN RAJOITIN

• Normaali ohjelmointi näytön T-painikkeen avulla

01 • Paina valmiustilassa (--) T-painiketta, kunnes näytössä lukee SU.   
02 • Paina haluttua käsilähettimen painiketta kahdesti.
Huomioi • Toist a vaiheet kunkin ohjelmoitavan käsilähettimen    kohdalla. 

• Ohjelmointi aiemmin ohjelmoitujen käsilähettimien avulla

Aiemmin ohjelmoidun käsilähettimen avulla voidaan helposti ohjelmoida uusia 
käsilähettimiä ilman, että keskusyksikköön tarvitsee pä ästä fyysisest i käsiksi.  

01 • Kun keskusyksikkö on valmiustilassa (--), paina aiemmin ohjelmoidun 
käsilähettimen painikkeita 2 ja 3. Kun merkkivalot alkavat vilkkua, vapauta 
painikkeet. 
02 • Pidä uuden käsilähettimen haluamasi painiketta painettuna, kunnes  
automatiikka käynnistyy.   
Huomioi 1 • Toista vaiheet kunkin uuden käsilähettimen kohdalla. 
Huomioi 2 • Ohjelmointitoiminto voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä 
P7-toiminnon a vu lla (lisätietoja sivulla 10A).   

• Aiemmin ohjelmoitujen käsilähettimien poisto muistista

01 • Paina valmiustilassa (--) T-painiketta 10 sekunnin ajan. 
Kun toiminto on suoritettu, näytössä lukee dl. 

Ohjausyksikköön voidaan ohjelmoida enintään 30 käsilähetintä. 
Se hyväksyy vain Motorlinen  vaihtuvakoodiset lähettimet!

1 1 2

Automatiikka vaatii rajoittimet nosto-oven liikeradan rajoittamiseksi. 
Alarajana toimii maanpinta, mutta ylärajan määrittelemiseksi on 
tarpeen asentaa liukukiskoon rajoitin. Näin näin varmistetaan, 
että rullakelkka pysähtyy oikeassa kohdassa.4 3 1

3 2

34 35 

36 

• Asenna ylärajan rajoitin kuvassa 34 esitetyllä tavalla. Rajoittimen kummatkin
osat pitää asentaa, jotta rajoittimen pitävyys voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa.
• Oven ollessa täysin auki työnnä rajoitinta, kunnes se kohtaa rullakelkan (kuva 35).
• Asenna rajoitin paikalleen kiristämällä kaksi mutteria (kuva 36).

[MX4SP] [MXS4SP] [MX5SP]
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  06.ASENNUKSEN JÄLKEEN 07. VIANHAKU

KETJUN/HIHNAN KIREYS KYTKEMINEN 24V-AKKUUN

Jotta automatiikka toimii oikein, hammasketjun tai -hihnan kireyden tulee olla oikein 
säädetty. Ketjun kireyden säätäminen tapahtuu kiristämällä tai löysäämällä kuvassa 
harmaalla esitettyä pulttia, jolloin ketju vastaavasti kiristyy tai löystyy. Ketju ei saa 
olla liian kireällä, koska tällöin se voi vaurioittaa hammaspyöriä, mutta ei myöskään 
liian löysällä, koska silloin se voi alkaa roikkua ja pudota pois kiskolta.  
Huomioi  • Jousikiristimen ei pidä milloinkaan olla täysin painettuna kasaan, 
koska tällöin siinä ei ole enää yhtään liikevaraa!

HUOLTO

Ainoa vaadittava huoltotoimenpide on ketjun ja liukukiskon rasvaus. 
Liukukiskon molempien päiden hammaspyörät ja niiden laakerit tulisi 
rasvata vähintään kerran vuodessa. Hihnavetoinen automatiikka ei vaadi
huoltoa hihnan osalta.

38 40 

Virtajohtojen napaisuudella ei ole merkitystä, vain koneiston vetosuunta muuttuu.

37 39 

Vikatilanteessa on syytä selvittää, onko vika automatiikassa vai sähkönsyötössä. 
Se onnistuu helpoiten liittämällä koneisto suoraan 12/24V-vaihtovirtalähteeseen. 
Irrota kaksi koneiston virtajohtoa (merkitty harmaalla kuvassa 39) ja liitä ne 
suoraan 24 voltin jännitteellä toimivaan akkuun kuvassa 40 esitetyllä tavalla.

 39B
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OHJEITA AMMATTILAISELLE

08. VIANHAKU

OHJEITA KULUTTAJALLE

Ongelma Toimenpide Seuraus Seuraava toimenpide Vikalähteen löytäminen

• Verkkolaite on 
kytketty 
verkkovirtaan
ja sulake on ehjä.

• Ota yhteyttä
MOTORLINE-huoltoon.

Kulkuovi on 
täysin suljettu.

• Ovi ei liiku
esteettömästi.

• Ota yhteyttä nosto-oven
valmistajan huoltoon.

1 • Tarkista sekä nosto-oven että automatiikan liikeradat ja toiminnallisuus, mukaan lukien liukukiskot, hammaspyörät, 
pultit ja saranat.  Varmista myös, että nosto-oven jouset ovat asianmukaisessa kunnossa ja jaksavat kannatella ovea.

• Ovi liikkuu
esteettömästi.

 
• Koneisto
ei toimi. 

• Koneisto 
surisee, mutta 
ovi ei liiku.

• Ovi avautuu 
mutta ei 
sulkeudu.

verkkolaite on kytketty 
verkkovirtaan ja että 
sulake on ehjä.      

  

• Varmista, että 

• Varmista, että 
kulkuovi on täysin 
suljettu. 

• Irrota automatiikka
nosto-ovesta ja 
varmista ovea käsin 
liikuttamalla, että se 
liikkuu esteettöm ästi. 
Varmista, että käsi-
käytön vapauttimen 
vipu on automatiikka-
asennossa.  

1 • Varmista ettei 
valokennojen edessä  
ole mitään estettä; 
 2 • Tarkista ettei 
yksikään 
automatiikan  
hallintalaitteiden 
painikkeista ole 
pohjassa ja lähetä 
jatkuvaa signaalia;

• Nosto-ovi avautui
mutta ei sulkeudu.

HUOMAUTUS • Jos valokennojen edessä havaitaan oven sulkeutuessa 
este, merkkivalot välähtävät kahdesti. Jos ovi lähtee tällöin uudelleen 
avautumaan, valot välähtävät kerran.

• Ovi ei 
avaudu tai 
sulkeudu 
kokonaan.

• Irrota automatiikka
nosto-ovesta ja 
varmista oven 
esteetön toiminta 
avaamalla ja 
sulkemalla ovi
käsin.

1 • Tarkista sekä nosto-oven että automatiikan liikeradat ja toiminnallisuus, mukaan lukien liukukiskot, hammaspyörät, 
pultit ja saranat.  Varmista myös, että nosto-oven jouset ovat asianmukaisessa kunnossa ja jaksavat kannatella ovea.

• Ovi ei liiku
esteettömästi.

• Ovi liikkuu
esteettömästi.

1 • Irrota koneiston suojakansi; 
2 • Mittaa virtalähteen antama 
jännite löytääksesi syyn 
toimintahäiriöön;

A) Jännite on oikea:
1 • Tarkista virtalähteen ja 
koneiston välinen kaapeli. 
Vaihda viallinen komponentti 
uuteen tai lähetä se Motorline-
huoltoon

tarkistettavaksi ja korjattavaksi.

B) Jännite on väärä:
1 • Mittaa virtalähteen 
tulojännite. Jos se on oikea,

virtalähteessä on vikaa. Jos 
jännite puuttuu täysin, vika 
on sulakkeessa, johtimissa 
tai itse sähköverkossa.

1 • Yritä avata nosto-ovi 
käsilähettimellä ja tarkkaile 
merkkivaloa.

2 • Jos merkkivalo välähtää 
kaksi kertaa, yhteydessä 
valokennoihin on jotakin vikaa. 
Tarkista valokennojen kytkentä.

3 •  Jos valo välähtää kolme 
kertaa, vika on yhteydessä 
kulkuoveen. Tarkista 
kulkuoven kytkennät.

1 • Irrota koneisto 
virtalähteestä ja kytke se 
suoraan 24 voltin akkuun 
(ohje sivulla 12.B)

2 • Jos koneisto toimii, vika on 
ohjausyksikössä. Irrota se ja 
lähetä MOTORLINE-huoltoon 
tarkistettavaksi;

3 • Jos koneisto ei toimi, 
irrota se ja lähetä MOTORLINE-
huoltoon tarkistettavaksi.

1 • Tarkista uudelleen, että ovi 
liikkuu varmasti esteettömästi; 
2 • Kasvata vetovoimaa P2-
valikosta käsin, kunnes ovi 
liikkuu ilman suunnanvaihtoja;
3 • Vetovoima pitää säätää niin, 
että esteen kohdatessaan ovi

vaihtaa suuntaa (katso kuva);

4 • Jos suunnanvaihtoja ilmenee 
suurimmallakin vetovoimalla 
(F9), liitä koneisto suoraan 24-
volttiseen akkuun ja kokeile, 
jaksaako koneisto avata ja 
sulkea oven;

5 • Mikäli jaksaa, säädä 
nostovoima P2-valikosta 
käsin niin, että ovi avautuu
ja sulkeutuu kunnolla ilman 
suunnanvaihtoja.

1 • Varmista, että näyttö sekä merkkivalot on 
kytketty ohjausyksikköön; 2 • Siirry 
päävalikkoon ja kytke pois päältä 
sekä valokennot että kulkuovi;
3 • Yritä sulkea nosto-ovi;

A) Ovi sulkeutui: 
1 • Jompi kumpi järjestelmistä on 
viallinen. Kytke valokennot päälle ja 
kokeile sulkeutuuko ovi edelleen. Jos 
sulkeutuu, vika on kulkuovessa. 
Varmista diagnoosi kytkemällä kulkuovi 
päälle ja kokeilemalla sulkea nosto-ovi.

B) Ovi ei sulkeutunut:
1 • Koneistossa tai ohjaussyksikössä on 
vikaa. Mittaa ohjaussyksikön koneistolle 
antama jännite samalla, kun annat käskyn 
sulkea ovi. 
Jos jännite on 24 V, keskusyksikkö
on kunnossa ja vika on koneistossa.
2 • Jos jännite puuttuu, 
vika on ohjaussyksikössä.

• • Ota yhteyttä
MOTORLINE-huoltoon.

• Ota yhteyttä
MOTORLINE-huoltoon.

• Ota yhteyttä
MOTORLINE-huoltoon.

• Ota yhteyttä
MOTORLINE-huoltoon.

• Ota yhteyttä nosto-oven
valmistajan huoltoon.
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09.KYTKENNÄT

ROSSO EVO -OHJAUSYKSIKKÖ

Kulkuovi Seinäpainike
          tai avainlukko

Verkkoliitäntä 230 V

Sulake 2.5 AL 250 V KONEISTO
(Enint. 240 W)

OHJAUSYKSIKÖN PIIRILEVY 
NÄYTÖN PIIRILEVY

Paristo 12/24 V

*CON1:
1 • Kulkuovi
2 • PB
3 • PE
4 • MAADOITUS
5 • +24 V (enint. 1,5 W)
6 • Varoitusvilkkuvalo
(enint. 24 V 5 W)
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Valokennot Ulkoinen valonlähde Ulkoinen vastaanotin                       Ulkoinen ant  enni

12/24v

LED-merkkiva lot 

Vastaanotin
 433,92 Hz

Verkkol aite 
230 V/24 V 

Maadoitus




