Lineær Tandstangs Motor LKS 98/LKS-T/LKS-TV
Vær opmærksom:
Fare for Knusning eller Klemning! Vinduet lukker automatisk!
Før samling læs lukket sikkerhedsinstruktioner, under samling og motordrift,
tag hensyn og hold dig til instruktion.
Garantikrav forudsætter professionel montering, installation og vedligeholdelse
ifølge retningslinjerne givet af producenten.

Vigtigt for Samling:
• For at undgå skade af motor, affjedring og karm, driftsområdet for motoren skal være tilgængelig
over hele åbningens rækkevidde.
• Når øje bolten justeres, sikre dig at motoren slukker med det samme, i tilfælde af et lukket vindue.
• Hvis for kraftigt indstillet eller for sent afbrudt, kan monteringsbeslag og ramme blive beskadiget.
• Sørg for at den tilladte nominelle spænding (max. 28 V DC, min. 22 V DC ) ikke overskrides og
korrekt tilslutning. Bevægelsesretningen af tandstangen skal falde sammen med det koblede retning.
Ellers byt ledningerne blå/brun.

Design:
LKS 98 (solo) med integrerede elektriske ende kontakter eller med puls generator.
• Max. Vandrings kraft
• Løftehastighed
• Nominal strøm
• Strøm forbrug (tryk og træk)
• Længde af motorhus
• Hus farve og beskyttelses klasse:
• Driftstemperatur

550 N
Ca. 6 mm/s
24 V DC (22……28 V DC), maks. 2 Vss
ca. 0,8 A
ca. 163 mm + vandring
naturlig anodiseret (EV1) IP 54
-5 °C…..+75 °C (miljø klasse I)

• Design med elektronisk ende kontakter eller med pulsgenerator.
• LKS 98 med puls generator kræver en yderligere RMM-regulator for synkronisering af 2 motorer.
Motoren kan blive monteret med klemmebeslag, for bevægelig suspension eller uden klemme beslag til forreste og
bagerste suspension.
• Den bagerste suspension (op til 500 mm vandring) kræver en motor med ekstra boring (ord. No. 520901)
bestående af motor, slave og forbindelsesaksel til bred åbning svinger op til 550 N vandrings kraft.
Slave

Motor

Forbindelsesaksel

• Max. Vandrings kraft
• Løftehastighed
• Nominal strøm
• Strøm forbrug (tryk og træk)
• Længde af motorhus
• Hus farve og beskyttelses klasse
• Driftstemperatur

550 N
Ca. 6 mm/s
24 V DC (22……28 V DC), maks. 2 Vss
ca. 0,8 A
ca. 163 mm + vandring
naturlig anodiseret (EV1) IP 54
-5 °C…..+75 °C (miljø klasse I)

• Motoren har integreret elektriske ende kontakter.
• Længden af forbindelsesakselen afhænger af rammens bredde (standard dimension ”L” = 1000, 1500 eller 2000 mm).

bestående af motor - højre og venstre og forbindelsesaksel til bred åbning som svinger op til 1100 N vandringskraft.
Motor til venstre

Motor til højre

Forbindelsesaksel

• Motoren har integreret elektriske ende kontakter.
• Længden af forbindelsesakselen afhænger af rammens bredde (standard dimension ”L” = 1000, 1500 eller 2000 mm).

Lineær Tandstangs Motor LKS 98
Måling og Monterings Data af Tandstangs Motor

163 + vandring (f.eks. 163+100 vandring = 263)
Standard boringer

Yderligere boringer (ord. no. 520901)

Observer pladsbehov og placering af
motorens gear til samling afhængigt af
monteringsbeslaget.

En yderligere boring er
nødvendig, hvis motoren
suspenderet bagud.
Korresponderende med øjebolten

Elektrisk Forbindelse
sort
hvid

Kun for motor
med puls generator
Motor

øje

Åbner Lukker

øje

brun
Længde af bagerste føring. Ca 1 m
silikone FRNC-SIHSI FE90.

Øje bolten afhænger af det brugte
karmbeslag.

blå

Vedhæftninger for LKS 98
med klemmebeslag for
bevægende suspension.

eller

Med boringer for monteret
suspension.

eller

front
Klemme beslag

Beslag K 29

(standard)

alternativ beslag K 28
Beslag K 5

Beslag K 5

eller

Klemme beslag

bagside
valgfri

Beslag K29 (ord.
No. 160900) (ikke
inkluderet i
leveringen af
motoren).

Forbindelses aksel

Samlings boringer Ø 6,3 for
monteringsbeslag K 29
(foretrukket fastgørelses
mulighed).

Observer pladsbehov og
placering af motorens gear til
samling afhængigt af
monteringsbeslaget.

Standard vandring længde: 300/500/750/1000 mm.
Standard bredde: 1000/1500/2000 mm.

Samlings boringer Ø 6,3 for
monteringsbeslag K 29
(foretrukket fastgørelses
mulighed).

Standard samlings dimension L: 1000, 1500 og 2000 mm.

163 + vandring (f.eks. 163 + 300 vandring = 463)

163 + vandring (f.eks. 163 + 300 vandring = 463)

Længde af efterstillende føring:
ca. 1 m silikone FRNC-SIHSI
FE90.

Elektrisk forbindelse

Beslag K29 (ord.
No. 160900) (ikke
inkluderet i
leveringen af
motoren).

blå

brun

Motor
åbner lukker

Lineær Tandstangs Motor LKS-T

Måling og Monterings Data for Tandstangs Motor LKS-T.

Beslag K29 (ord.
No. 160900) (ikke
inkluderet i
leveringen af
motoren).

Forbindelses aksel

Samlings boringer Ø 6,3 for
monteringsbeslag K 29
(foretrukket fastgørelses
mulighed).

Observer pladsbehov og
placering af motorens gear til
samling afhængigt af
monteringsbeslaget.

Standard vandring længde: 300/500/750/1000 mm.
Standard bredde: 1000/1500/2000 mm.

Samlings boringer Ø 6,3 for
monteringsbeslag K 29
(foretrukket fastgørelses
mulighed).

Motor venstre udløser

163 + vandring (f.eks. 163 + 300 vandring = 463)

163 + vandring (f.eks. 163 + 300 vandring = 463)
brun

motor højre

blå
Længde af efterstillende føring:
ca. 1 m silikone FRNC-SIHSI
FE90.

Motor venstre

Elektrisk forbindelse

blå

brun

Samledåse

Beslag K29 (ord.
No. 160900) (ikke
inkluderet i
leveringen af
motoren).

Motor højre udløser

blå

brun

Motor
åbner lukker

Lineær Tandstangs Motor LKS-TV

Måling og Monterings Data for Tandstangs Motor LKS-TV.

Sikkerheds Instruktioner for Motorer
Læs før samling og behold sikkerheds instruktionerne i hele leve tiden af motoren.
Fare for Knusning og Fastklemning!
Vinduet lukker automatisk!
Vinduet lukker automatisk!
Når motorstop lukkes og åbnes af den integrerede eller eksterne
overbelastnings afbrydelse (afhængig af typen). For tilsvarende
trykkraft henvises der til de tekniske data.
Forsigtighed – Accelerator kan alvorligt skade fingre og lemmer.
Under montage og drift, grib ikke ind og forstyr i vinduets hul og
den bevægende kæde eller spindlen. Potentielle knusning og
skarpe steder mellem karmen og rammen, loftsbelysning og
støtteramme skal være sikret op til en højde af 2,5 meter, ifølge
sikkerhedsforanstaltningerne, som med det samme stopper i
tilfælde af indblanding og dermed forebygge skade. Dette gælder
ikke for montage i kommercielle og industrielle miljø, med eksklusiv
indgang og brug af instruerede personer.

Monterings instruktion

Symboler for Sikkerheds Instruktioner:
Vær opmærksom!
Fare for personer ved
elektriskstrøm
Vær opmærksom!
Fare for knusning og klemning ved motordrift
(mærke sidder på motor)

!

Forsigtig!
Fare for skade af motor og/eller vindue.

Føring af kabel og elektriske forbindelser
Skal kun udføres af et kvalificeret elektrikerselskab. Med hensyn til
installation, hold dig til alle de væsentlige retningslinjer. Hvis muligt, bliv
enige om kabeltyper med lokale godkendte myndigheder, og brand
myndigheder. Bemærk især: Installer alle lavspændings kabler (24 V DC)
separat fra højspændingskablerne. Fleksible kabler må ikke ophænges,
og frithængende kabler skal forsynes med trækaflastning. Kablerne skal
installeres på en sådan måde, at de ikke kan blive revet over. Samledåser
og eksterne motorkontrolenheder skal være tilgængelige for
vedligeholdelsesarbejde. Gennemføringskabel type, kabel længde og
tværsnit i overensstemmelse med de tekniske data. For vedligeholdelse
og reparation skal alle 230 V systemkomponenter kunne afbrydes fra
strømforsyningen.

For professionel montering, installation og vedligeholdelse af trænet,
kvalificeret og fornuftige elektrikere, og dygtige montører med viden
om elektronisk og mekanisk motor montering.
Læs og forstå alle informationer i denne instruktions manual og gem
det til fremtidigt brug (vedligeholdelse). En pålidelig drift og en
forebyggelse af skader og farer, er kun garanteret når udstyret er
samlet omhyggeligt, og indstillingerne er udført ifølge denne
instruktions manual. Alle foranstaltninger skal kontrolleres og hvis
nødvendigt tilpasses på ens egen autoritet.
Vær opmærksom på tilslutningsopgaven, den tilladte motorspænding
Vedligeholdelse og udskiftning af system komponenter
(se identifikations typeskilt), minimum og maksimum mærkeeffekt
Altid frakoble strømforsyningen - og også back-up batterierne før
(se tekniske data) og hav dine monterings og installations noter
vedligeholdelses arbejde eller udskiftning.
nøjagtige. Forbind aldrig 24 V motorer til 230 V! Livsfare!
En holdbar motordrift forudsætter regelmæssig vedligeholdelse af
specialiserede og kvalificerede virksomheder (er juridisk forordnet med røg
og varme udluftnings systemer). Den driftmæssige tilgængelige status
Reservedele, tilbehør og kontrolenheder
Motoren kører pålideligt på kontrolenheder fra producenten. Brug
skal undersøges regelmæssigt.
kun tilbehør fra producenten. Ingen garanti og serviceforpligtelser
Vedligeholdelsen:
vil blive opfyldt for tredjepartsprodukter. For reservedele eller
Befri udstyr fra enhver forurening. Tjek montering og låseskruer. Test åbning
forlængelse, brug kun originale reservedele.
og lukke drift ved prøvekørsel. Motorens gear er vedligeholdelses fri. Defekt
udstyr må kun repareres på vores værksted. Kun originale reservedele kan
Applikationer:
anvendes. En servicekontrakt er anbefalet i dette tilfælde.
Egnet eksklusivt for automatisk åbning og lukning af vinduerne, der
er angivet i monterings instruktion. I tilfælde af usikkerhed, kontakt
producenten eller dennes repræsentant for yderligere anvendelse.
Altid sikre dig at dit system svarer til de gældende bestemmelser.
Vær især opmærksom på åbningsbredden af vinduet, tilladte
monterings størrelse, åbningstid og åbningshastighed, trykkraften,
motorens temperatur modstand og forbindelseskabel, tværsnit af
ledningerne i forhold til kabellængden og strømforbrug. Krævede
monteringsdele skal tilpasses vinduestypen, og skal suppleres om
nødvendigt. Beskyt alle aggregater fra snavs og fugt, undtagen0
motor som kan betjenes indenfor fugtigt område (se tekniske data).

Efter installation:
Efter installation og ændringer til systemet, tjek alle funktioner ved en
testkørsel. Efter fuldførelse skal brugeren instrueres i alle vigtige driftstrin.

Producentens erklæring:
Motoren inklusiv dens kontrolenhed er produceret og testet ifølge de
Europæiske regler. En tilsvarende erklæring fra producenten er indsendt.
Udstyret må kun betjenes, hvis en overensstemmelseserklæring findes for
hele systemet.

Samlede levetid:
En kædemotor kræver en vippe-sikkerheds arm. Den forebygger
skade og fare for personer. Venligst noter: Sikkerhedsarmen skal
koordineres med slaglængde af motoren (se tekniske data). Dette
betyder at åbningsbredden af sikkerhedsarmen skal være større end
vandringslængden. Ellers vil sikkerhedsarmen begrænse motorens
rækkevidde.

Overvej med automatisk drift (naturlig klimatisk og ventilations kontrol)
den samlede levetid på 10.000 ventilationsanlægs cyklusser.

Bortskaffelse:
Motoren indeholder elektriske dele, og skal bortskaffes i henhold til de
nationale regler og bestemmelser.
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Anvendelse af pivot-hængt vindue

