► Evolus 90
► Evolus 150

KASUTUSJUHEND
Mehaanilise programmilülitiga liugukseautomaatikatele
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Üldised ohutusnõuded

Enne ukseautomaatika kasutusele võttu lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Lisaks arvestage alati järgnevate ohutusjuhistega:
• Jälgige, et oleksid täidetud kõik õnnetusjuhtumite vältimiseks vajalikud automaatselt liikuvaid uksi, aknaid ja väravaid puutuvad nõuded.
• Liugukseautomaatikate paigaldusel, hooldusel ja remondil tuleb järgida tootja poolseid nõudeid.
• Ohutust tagavaid katsetusi tuleb läbi viia vastavalt riigis kehtivatele normidele.
• Liugukseautomaatikate paigaldust, hooldust ja remonti võivad teostada ainult AS VALNES poolt volitatud tehnikud.
• Automaatika kattekaant tohib eemaldada ainult vastava VALNES toodete koolituse saanud spetsialist.
• Tootja ja maaletooja ei vastuta volitamata isikute poolt süsteemi muutmisest põhjustatud kahjude eest.
• Toode on mõeldud kasutamiseks kuivades ruumides.
• Ukseautomaatika ohutu toimimise eest vastutab selle omanik. Juhul, kui toode on valesti reguleeritud või ei tööta
normaalselt ei tohi seda edasi kasutada ning tuleb esimesel võimalusel kohale kutsuda volitatud tehnik.
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Ukseautomaatika osad ja lisad

AUTOMAATIKA OSAD JA ENAMLEVINUD LISAD
1 Automaatika korpus
2 Ukseleht
3 Välimine liikumisandur (mikrolaineradar)
4 Sisemine liikumisandur (mikrolaineradar koos infrapunakardinaga)
5 Mehaaniline programmilüliti
Enamlevinud lisad:
6 Elektrooniline programmilüliti
7 Avatud asendi ohutusandur (aktiivne infrapunaandur)
8 Suletud asendi ohutusandur (infrapunakardin)
9 Avariiavamise lüliti
10 Lukustusmehhanism
11 Ukselehe põranda juhik

ÖÖPROGRAMM
Uks jääb suletuks ja lukustub (lisana hangitava lukusti olemasolul). Liikumisandurid on välja lülitatud.
NB! Liuguste käsitsi avamiseks ja sulgemiseks on võimalik töörežiim “AINULT VÄLJUMINE”, “ÖÖPROGRAMM” või “PIIRATUD LAIUSES
AVANEMINE” asendada töörežiimiga “KÄSIJUHTIMINE”. Selleks tellige kas paigaldusel või hiljem ukseautomaatika vastav seadistamine. Teistes
töörežiimides oleva sisselülitatud ukseautomaatika jõuga avamine-sulgemine on keelatud!

PIDAGE MEELES!

• Sisselülitatud ukseautomaatikaga varustatud uksi ei tohi avada mehaaniliselt (käsitsi) kuna see võib
rikkuda automaatika mehhaanilisi ja / või elektroonilisi osi. Ukse käsitsi sulgemiseks või avamiseks lülitage
programmlüliti käsijuhtimist võimaldavasse asendisse.
• Sisselülitatud ukseautomaatikaga varustatud uksi ei tohi mehaaniliselt lukustada, kuna see võib
rikkuda automaatika mehaanilisi ja / või elektroonilisi osi. Ukse lukustamiseks lülitage
programmlüliti ööprogrammi asendisse.
• Programmlüliti asendit võivad muuta ainult vastava väljaõppe läbinud kasutajad.
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Kui elektrivool kadus…

Akuga varustatud ukseautomaatika võimaldab (olenevalt akude laetuse tasemest) vähemalt paari avamise-sulgemise tsüklit ka peale võrgutoite
kadumist. Avage uks ja jätke avatuks või sulgege ja lukustage see vastavalt soovile töörežiimi valikuga programmilülitilt. Vajadusel lülitage
automaatika välja. Pidage meeles, et peale vooluvarustuse taastumist jätkab ukseautomaatika tööd vastavalt eelnevalt valitud töörežiimile.
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Mida teha kui…

Uks avaneb ja sulgub aeglaselt. Lülitage automaatika töörežiimi “UKS PIDEVALT AVATUD” või “KÄSIJUHTIMINE”* ning puhastage ukse alla jääv
ala. Eemaldage kõik esemed, mis võivad takistada ukse vaba liikumist. Puhastage suletud asendi ohutusanduri kuppel (juhul kui andur on
paigaldatud).
Uks avaneb ja sulgub pidevalt. Lülitage automaatika töörežiimi “UKS PIDEVALT AVATUD” või “KÄSIJUHTIMINE”*, avage uks ning puhastage
ukse alla jääv ala. Eemaldage kõik esemed, mis võivad takistada ukse vaba liikumist.
Uks avaneb ja sulgub pidevalt. Kontrollige liikumisandurite tööalasid. Normaalset tööd võivad takistada peegeldavad esemed, märg sillutis jms.
Reguleerige liikumisandurite tundlikkus ja asend vastavalt välistingimustele.
Uks avaneb vaid veidi. Eemaldage ukse liikumisteelt vaba liikumist takistavad esemed ning kontrollige ukse asendit.
Uks ei avane. Kontrollige seadistatud töörežiimi vastavust soovitule ning ukse vaba liikumise võimalikkust. Eemaldage ukse liikumisteelt vaba
liikumist takistavad esemed ning kontrollige ukselehtede asendit.
Uks ei sulgu. Kontrollige liikumisandurite ja suletud asendi ohutusanduri (juhul kui andur on paigaldatud) asendeid. Veenduge toitepinge
olemasolus.
Tööprogrammi ei saa vahetada. Programmilüliti rike. Kutsuge kohale volitatud tehnik.
Seadet on tarvis taaskäivitada. Keerake välja otsakaantel kaane ristpeaga kinnituskruvid (mõlemas otsas üks). Avage ettevaatlikult kaaneprofiil ja
laske see riputitele rippuma. Eemaldage aku pistik ja seejärel eemaldage toite pistik. Oodake ca. 5 minutit ja ühendage toite pistik, seejärel aku
pistik. Pange kaaneprofiil tagasi ettevaatlikult. Kontrollige, et kaaneprofiil on korralikult pesas ja seejärel keerake kaane kinnituskruvid tagasi.

* Töörežiimi “KÄSIJUHTIMINE” seadistamiseks kutsuge kohale volitatud tehnik.
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Puhastamine ja hooldus

Juhul, kui Teile tundub, et automaatika ei tööta korralikult, lülitage see välja ja kutsuge esimesel võimalusel kohale volitatud tehnik või AS Valnes
esindaja.
Ukseautomaatika mehhaaniliste ja elektrooniliste osade pikaealisuse ja tõrgeteta toimimise tagab õigeaegne ning korralik perioodiline hooldus, mida
teostavad vastava väljaõppe saanud tehnikud. Sõlmige vajaliku hoolduse teostamiseks leping ukseautomaatika paigaldaja või AS Valnesega.
Automaatika mehhaanilisi ja elektroonilisi osi tuleb hooldada vastavalt kasutuskoormusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.
Hoolduseks kasutage ainult AS Valnes poolt volitatud tehniku teenuseid. Juhul, kui automaatika ei tööta korralikult, lülitage see välja ja kutsuge
esimesel võimalusel kohale volitatud tehnik.
Iganädalaselt (väga tolmustes keskkondades – tihedamini, vastavalt vajadusele) tuleb pehme lapiga puhastada liikumis- ja ohutusandurite (radarite
ja infrapuna-turvakardinate) kupleid. Ärge kasutage lahusteid ega söövitava toimega pesuaineid.
Juhul, kui Teile tundub, et paigaldatud ukseautomaatika ei tööta korralikult, lülitage see välja (katkestage toide) ja kutsuge esimesel võimalusel
kohale volitatud tehnik või AS Valnes esindaja.

8

Tehnilised põhiandmed

Avanemiskiirus:
Sulgemiskiirus:
Avatud oleku aeg:
Toide:
Tarbitav võimsus:
Välisseadmete toide:
Töökeskkond:
Kaitseklass:
Ajami mõõtmed:
Avanemise laius:
Ukselehe kaal:

seadistatav vahemikus 0.1 m/s … 0.7 m/s
seadistatav vahemikus 0.1 m/s … 0.6 m/s
0… 20 sek
vahelduvvool pingega 230V (+/- 10%) ja sagedusega 50-60Hz
Evolus 90: max 80W
Evolus 150: max 130W
alalisvool 13V
temperatuurivahemik –20 °C to +50 °C
kasutamiseks kuivades ruumides
IP22
ristlõige 120x150 mm, pikkus kuni 6600mm
üks leht laiusega 700-3000 mm või kaks lehte kogulaiusega 900-3000mm
Evolus 90: kuni 130kg (üheleheline) või 90kg (kaheleheline)
Evolus 150: kuni 200kg (üheleheline) või 150kg (kaheleheline)

TOODETUD EUROOPA LIIDUS
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