
     

  

        
Asentaaksesi portin moottorin, tee seuraavasti:                                                                                                        

1: tuo 230V virtaa toiselle tolpalle, mahdollisimman lähelle moottoria.                                                                 

2: yhdistä tolpat toisiinsa 2x1mm2 kaapelilla (ei sisälly pakettiin). Oranssi ICT25mm suoja kaapeleille 

maan alla. Jos kaapeleita ei voi viedä maan alta tolppien välillä, tee kaapeleille kotelo tms joka kestää 

autoja. 

 

        
Vasemmalla sähkömoduuli, oikealla haaroitus/kytkentärasia (ei sisälly pakettiin), maan alla taipuisa 

suojaICT ja suluissa (kaapeli 2x1mm moottorien välillä, 2x0,75mm valokennojen välillä).             

          
1: Virtalähteen johto (3x1.5mm)    2: 24V johto moottorien välille (2x1mm) 

 



 

Sähköliitännät. vaiheet: 

1. Sähköboksin paikka tolpassa 

2: Kiinnitä sähköboksi tolppaan 

3: Servomoottorien yhdistäminen 

4: Antennin yhdistäminen 

5: Yhdistäminen verkkovirtaan tai aurinkokennoihin 

     
Boksin pitäisi olla kiinni samalla puolella tolppaa kuin voimanlähdekin 

 

                                                                                 
Laita boksi mielellään yli metrin korkeudelle maanpinnasta ja poraa mallin avulla reiät kiinnitystä varten. 



  

Laita sähkösysteemi boksiin. Paina sitä vähän jotta se menee kunnolla. Kiinnitä systeemi käyttämällä 

paketin mukana tulleita kiinnitysruuveja. 

 

Ohjaikeskus boksi kiinnitetään kuvan mukaisesti joku juttu alaspäin, kaapelit tulee alakautta.  

 

Servomoottorit yhdistetään boksiin ennen kuin boksi kytketään verkkovirtaan.  

Moottori M1 pitää laittaa siihen tolppaan, jonka portti aukeaa ensin ja sulkeutuu viimeisenä. 

 

Moottori M1 liikuttaa oikeaa porttilehteä joka aukeaa ensin ja sulkeutuu viimeisenä.  



 

Servomoottorien kaapelit. M1 sininen kaapeli=11, M1 ruskea kaapeli=12, M2 sininen kaapeli=13, M2 

ruskea kaapeli=14 

 

Moottori M1 pitää aina olla kiinni terminaaleissa 11 ja 12, M2 terminaaleissa 13 ja 14 

                  
Kaapelien värit voi vaihdella manuaalissa kerrotuista, ota tämä huomioon asennuksen yhteydessä. 

 

Antennin yhdistäminen. Optimaalisen operoinnin varmistamiseksi on suositeltavaa viedä antennijohto 

kaapelireiän kautta, älä ikinä leikkaa antennijohtoa. 

 

Jos virta tulee aurinkokennoista, kato sivu 35. Turvallisuussyistä kytkennät tehdään ennen verkkovirtaan 

liittämistä. 

 

 



 

1: Laita kaapeli kiinni kuvan mukaan. 

 

 

2: Yhdistä maadoitusjohto (vihreä-keltainen), sitä tarvitaan joidenkin lisävarusteiden kanssa. 

3: Yhdistä 2 muuta johtoa, tarkista että ovat kunnolla kiinni. 

 

 

On tärkeää seurata ohjeita koskien kaapelien väriä. 

Sininen: neutraali 

Punainen-ruskea-musta: sähkö 

Vihreä-keltainen: maadotus 

 

 



 

Parametrien asetus 

-Symbolien selitykset 

-Kaukosäätimen ohjelmointi 

-Porttilehtien reitin opetus 

-Automaattimoodin säädöt 

-Vaihtaminen automaattimoodista pois 

-Säätöjen hyväksyminen 

                                                                             

Vasemmalta oikealle, ylhäältä alas: 1: yli puolen sekunnin painallus. 2: merkkivalo vilkkuu. 3: alle puolen 
sekunnin painallus. 4: merkkivalo palaa. 

Ennen kuin systeemin parametrit laitetaan, tarkista että on/off-valo ja PROG-valo palaa, ja DANGER-valo 
ei pala. 

Porttia voi ohjata yhdellä tai useammalla kaukosäätimellä,  jokainen säädin ohjelmoidaan erikseen. 

 



 

Porttia ohjataan kahdella eri tavalla, joko…. 

 

1:  Portti kokonaan avautuu lyhyellä tai pitkällä painallluksella 

 

2: Tai siten, että lyhyt painallus avaa yhden portin ja pitkä painallus avaa molemmat. 

 

Kaukosäätimen ohjelmointi portin avaamiseen: 

Valitse kaukosäätimen nappi jolla portti avataan, ja laita kaukosäädin  ohjausyksikössä näytettävään 

paikkaan. 

1: Paina nappulaa ja pidä sitä pohjassa kunnes PROG-valo alkaa vilkkumaan hitaasti (DANGER-valo palaa 

napin painamisen aikana). 

2: Päästä irti napista, se on nyt muistissa. 



Kaukosäätimen ohjelmointi avaamaan joko 1 tai molemmat porttilehdet. 

Valitse nappi jolla porttia avataan ja laita kaukosäädin paikalleen. 

1: Paina nappulaa ja pidä sitä pohjassa kunnes PROG-valo alkaa vilkkumaan hitaasti (DANGER-valo palaa 

napin painamisen ajan). 

2: Päästä irti napista. 

3: 10 sekunnin sisään irti päästämisestä paina nappulaa uudestaan ja pidä pohjassa kunnes PROG-valo 

alkaa vilkkumaan hitaasti (DANGER-valo palaa napin painamisen ajan). 

4: Päästä irti napista, se on nyt muistissa. 

Ohjelmoinnin jälkeen vain PROG ja ON/OFF-valot palavat, mutta elektroniikkasysteemi odottaa vielä 

porttilehtien reitin ohjelmointia. 

 

Kaukosäätimen vaihtaminen koko portin aukaisemisen ja koko- tai puolikkaan portin aukaiseminen väliltä 

onnistuu yksinkertaisesti ohjelmoimalla kaukosäädin uudestaan halutun mallin mukaan. Viimeisin 

ohjelmointi jää käyttöön. 



 

Kaukosäätimen poisto ohjaimen muistista: 

 

 

1: Paina reset-nappulaa 7 sekuntia, 4 indikaattorivaloa palaa kun nappia painetaan. 

2: Päästä irti reset-napista 

->4 valoa sammuu 2 sekunniksi, on/off-valo syttyy taas, ja PROG-valo syttyy taas. 

                                                                                                

Kaikki tallennetut asetukset poistetaan: tallennetut kaukosäätimet, portin reitti, operointitila jne. 

 

Kuinka lisätään kaukosäätimiä myöhemmin:  Toimi kuten kaukosäätimien ohjelmointikohdassa kerrotaan. 



 

Kuinka lisätään 3-nappinen kaukosäädin 

1: Paina joko UP tai DOWN-nappia ja pidä se pohjassa kunnes PROG-valo vilkkuu hitaasti (DANGER-valo 

palaa myös napin painamisen aikana). 

2: Päästä irti, kaukosäädin on nyt ohjelmoitu 

 

Yli kuudentoista lähettimen ohjelmointi ei ole mahdollista, pitää poistaa kaikki säätimet ja aloittaa 

ohjelmointi uudestaan. 

Uuden kaukosäätimen ohjelmointi peruuttaa edellisen portin reitin ohjelmoinnin, joten portinlehtien 

reitin ohjelmointi pitää tehdä uudestaan. 

                                                              
Portinlehtien ohjelmointi 

Elektroninen systeemi automaattisesti ohjelmoi seuraavat: 

-Servomoottorin voiman joka tarvitaan portin ohjailemiseen. Tämä auttaa löytämään poikkeavuuksia 
moottorin toiminnassa. 



-Portin reitin ja pysähtymiskohdat. 

Ohjelmoinnin aloittamiseksi sulje lehdet, seiso tavallisella paikalla ja etäisyydellä portista ja tee 
seuraavasti: 

1: Paina kaukosäätimen nappulaa pitempään 

->muutaman sekunnin päästä portinlehdet alkavat aueta hitaasti, jos portti ei aukea tarkista kaapelit. 

2: Kun portti on auki, paina pitempään kaukosäätimen nappulaa, portti sulkeutuu yksi lehti kerrallaan. 

3. Paina nappulaa taas->portti aukeaa taas hitaasti. 

4. Paina nappulaa vielä kerran->molemmat portinlehdet sulkeutuvat lähes samaan aikaan. 

 

Näiden neljän vaiheen jälkeen PROG-valo sammuu ja portin reitin ohjelmointi on valmis. Nämä neljä 

vaihetta (2 avausta ja sulkeutumista) pitää suorittaa keskeytyksettä loppuun. 

 



 

 

Parametrien asettaminen 

Asetusten oikeellisuuden tarkistaminen: 

1: Paina kaukosäätimen nappulaa pitkään 

2: Paina nappulaa kesken porttien aukeamisen 

3. Irrota virta voimalähteestä ainakin viideksi sekunniksi 

4: Kytke virta takaisin 

5: Paina kaukosäätimen nappulaa taas pitkään 

Portin pitää jatkaa aukeamista. 

Jos portti ei aukea oikein:  

-Jos ensimmäisenä aukeava portinlehti (M1) sulkeutuu->vaihda kaapeleita M1. 

 

-Jos M2 lehti sulkeutuu, vaihda kaapeleita M2. 

 

Kun yhden tai kahden moottorin kaapelit on vaihdettu, käynnistä prosessi uudestaan 

ohjelmoimalla kaukosäätimet ja sitten portin avaaminen. 



Automaattitilan säätäminen 

Jotta portti toimii automaattisesti, seuraavat lisävarusteet pitää olla: 

-Valokenno 

-Oranssi valo 

-Porttialueen valaisu 

 

Aurinkoenergian kohdalla katso sivu 35 

 

Automaattitilassa avautumisen jälkeen portti sulkeutuu itsestään ennalta säädetyn ajan jälkeen. 

Automaattitila on päällä kun valokennot on yhdistetty ja seuraavat toimenpiteet on suoritettu. 

 

1: Laita kaukosäädin sille osoitetulle paikalle kotelossa..->indikaattorivalo AUTO on pois päältä 

2. Paina nappulaa yli viisi sekuntia ja pidä pohjassa kunnes AUTO syttyy, sitten päästä irti->AUTO valo 

vilkkuu 

 



 

Aukiolon säätäminen 

 

3: Avaa portti tavalliselta etäisyydeltä kaukosäätimellä 

 

4: Kun portti on auki, odota tarpeeksi pitkään ja aloita sulkeminen painamalla nappulaa. 

 

->molemmat portinlehdet sulkeutuvat melkein yhtäaikaa 

->AUTO valo palaa                                                             

                                         

Automaattitilasta pois vaihtaminen 



    Laita 
kaukosäädin paikalleen, paina nappulaa kunnes AUTO sammuu. 

                                                                                             
Manuaalitilassa toiminen 

 

1: Molemmat lehdet aukeaa-tila: 

Paina nappulaa pitkään->molemmat lehdet aukeaa, paina nappulaa uudestaan->molemmat lehdet 
sulkeutuu. 

Puoliaukaisutila 

1. Paina nappulaa vähän->vain yhden lehden pitäisi aueta 

2. Uudelleen painaminen (pitkään tai vähän) pitäisi sulkea lehden. Tämä tila pitää enemmän ääntä, ääni 
ja tärinä on normaalia. 

Automaattitilassa napin painaminen avaa portin, ja portti sulkeutuu säädetyn ajan jälkeen itsestään. 

 



Voit pysäyttää portin auki-asentoon painamalla lyhyesti nappulaa ennen kuin sulkeutuminen alkaa. 

Nappulan painaminen uudelleen sulkee portin. 

3-nappulaisen kaukosäätimen käyttö: up-nappi avaa portin, stop pysäyttää portin ja down sulkee portin, 

puolikkaan portin avaaminen ei onnistu 3-nappisella kaukosäätimellä. 

Valotunnistimet pysäyttää portin tai kääntää suunnan jos ne havaitsevat esteen.  

 

Jokaisessa tunnistimessa on lähettävä ja vastaanottava osa (TX ja RX). 

                                                                                                              



 

Johtimien asennuksen helpottamiseksi laita vastaanottava osa (RX) siihen tolppaan jossa ohjainboksi on. 

 

Ennen valotunnistimien asennusta irrota johdin (jumper) joka on asennettu sähkömoduulin terminaalien 

3 ja 4 väliin. 

                           
Kytkentkäkaavio valotunnistinsetille. 

                                                                                        

 

Aurinkoenergia, katso sivu 35.      

 

Valotunnistimen toiminnan parantamiseksi suojaa ne.       

  

 Valotunnistimien toiminta pitää tarkistaa kuuden kuukauden välein. Tee se peittämällä tunnistin kädellä 

kun portti sulkeutuu, sulkeutumisen pitäisi pysähtyä. 



 

Ulkoinen antenni voi korvata johtoantennin, laita se tolpan päälle. Johdinytiminen liitetään terminaali 1, 

toinen terminaaliin 2. 

               

Oranssi valo kertoo kun moottori käy, se vilkkuu 2 sekuntia ennen kuin portti liikkuu. 

Lisävarusteet 

Vara-akku 



                                                                               
Vara-akku varmistaa että portti toimii edes hitaasti jos verkkovirta pettää. Akku on moottorin 

elektroniikkamoduulissa ja kytketty suoraan. 

 

Akku toimii 10 kierrosta tai 24 tuntia jos portti on hyvässä kunnossa. Akkua pitää ladata 48 tuntia ennen 

käyttöä ja se kestää 3 vuotta. 

 

Älä laita akun kaapelia virtalähteen päälle.                                                               

  

 

 



     

                                                                
Valotunnistimen kytkentäkaavio 

 

 

 

Lamppu porttialueen valaisuun 



Koodiaukaisimen koodin vaihto ohje… 

 


