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TOOTE KIRJELDUS
Koostis Fig. 1

Joonis Nr Nimetus Joonis Nr Nimetus
1 1 Ajami korpus 15 6 Mutter HU8
2 1 Ajami korpuse kate 16 2 Telg
3 1 Integreeritud valgustite kate 17 2 Kinnitusrõngas
4 1 Silluse kate 19 4 Lõikepolt Ø 4x8
5 1 Ukse kate 20 2 Plastmassipolt Ø 3,5x12
6 2 Laeankur 21a 1 Üheosaline relss
7 2 Ajami korpuse kinnituselement 21b 1 Kaheosaline relss
8 1 Manuaalne lahutusseadis 21b1 1 Muhv
9 1 Ühendusvars 21b2 8 Lõikepolt Ø 4x8
10 1 Piirdetõkis 22 2 Lukustusmutter HM8
11 4 Ketti hoidev laager 23 2 Nurklaud
12 1 Toitejuhe 24 1 Põikside
13 4 Polt H M8x16 25 2 Kaugjuhtimispult Keygo
14 4 Polt koos seibiga H M8x12 26 1 Lamp 24V 21W, tüüp BA15s

Kasutusala Fig. 2
Uste tüübid (joonis 2)
A: väljapoole kalduv liuguks.
B:  painduv uks:  

- kui paneeli ülaprofiil on eriomane, kasutage "painduva ukse kinnituspealist", viitenumber: 9009390.  
- kui ukse pindala on suurem kui 10 m2, kasutage "painduva ukse adapterit", viitenumber: 2400873.

C: külguks:  
-  külgseinale paigaldamisel kasutage:  

- rihmaga ülekanderelss  
- "reguleeritav vars”, viitenumber: 9014481.

-  lakke paigaldamisel kasutage:  
- "liigendvars", viitenumber: 9014482.

D: tiibuks. Kasutage "tiibukse komplekti", viitenumber: 2400459.
E:  Pooleldi väljaulatuva ja mitteväljaulatuva ukse korral kasutage:  

- suure jõudlusega ülekanderelssi  
- “pooleldi väljaulatuva ja mitteväljaulatuva ukse komplekt”, viitenumber: 2400458.

Mõnele neist ustest võib ajami paigaldamine osutuda võimatuks, küsige nõu SOMFY' teenindusest.

ÜLDANDMED
Toode vastab standardile "Erinõuded olmekasutuslikele vertikaalselt liikuvatele garaažiustele" (standard EN 60335-2.95). Selle juhendi kohaselt ja kooskõlas 
"paigalduse kontrollnimekirjaga" paigaldatud toode võimaldab vastavust standarditele EN 13241-1 ja EN 12453.
Toote paigaldus- ja kasutusjuhendites toodud juhiste eesmärk on rahuldada varadesse, inimestesse ja nimetatud standarditesse puutuvaid ohutusnõudeid. 
Juhiste mittejärgimisel on Somfy vabastatud mis tahes vastutusest võimalike kahjude eest. Toode Dexxo Pro paigaldatakse garaaži sisemusse koos 
integreeritud hädaabisüsteemiga.
Meie, SOMFY, teatame, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt 
www.somfy.com/ce (Dexxo Pro). Toode on kasutatav Euroopa Liidus ja Šveitsis.

OHUTUSNÕUDED
Hoiatus
Tähtsad ohutusjuhised. Järgige kõiki juhiseid, sest ebaõige paigaldus võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Ohutusnõuded
Enne ajami paigaldamist eemaldage kõik mittevajalikud juhtmed või vooluahelad ja lülitage välja kogu varustus, mis ei ole vajalik ukse motoriseeritud 
liikumiseks. 
Enne ajami paigaldamist kontrollige, kas liikuv osa on heas mehaanilises seisukorras, tasakaalustatud ning avaneb ja sulgub nõuetekohaselt.
Paigutage kõik juhtnupud vähemalt 1,5 meetri kõrgusele sissepääsu juurest nähtavasse kohta, kuid eemale liikuvatest osadest.
Paigutage manuaalne lahutusseadis vähemalt 1,8 meetri kõrgusele maapinnast.
Teisaldatava juhtseadise olemasolul paigutage see ukse vahetusse lähedusse.
Kinnitage silt avariikäsitsemise kohta vastava juhthoova lähedusse.
Kinnitage hoiatussildid muljumiste kohta kasutajale selgesti nähtavasse kohta fikseeritud juhtseadiste lähedusse.
Pärast paigaldust veenduge, et mehhanism on õigesti reguleeritud ja et selle ajam muudab liikumissuunda, kui uks kohtab enam kui 50 mm kõrgust 
takistust maapinnal.
Pärast paigaldust veenduge, et ukse detailid ei ulatuks kõnnitee või muu avaliku tee kohale.
Pärast paigaldamist veenduge, et ajam takistab või peatab avanemise, kui ukse alumise serva küljes on vähemalt 20 kg suurune raskus.
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Paigalduskõrgus Fig. 4
Mõõtke vahemaa "D" ukse kõrgeima punkti ja lae vahel.
Kui "D" on vahemikus 35 kuni 200 mm, kinnitage koost otse lae külge.
Kui "D" on suurem kui 200 mm, kinnitage koost nii, et kõrgus "H" oleks vahemikus 10 kuni 200 mm.

Eri paigaldusetappide kirjeldus Fig. 5 kuni 15
Silluse pealise ja ukse pealise kinnitamine (joonis 5)
Paigaldamisel otse lakke (krohvi külge), võib silluse pealise kinnitada lakke vajadusel kuni 200 mm kaugusele sillusest (joonis 5 ).

Kaheosalise relsi kokkupanek (joonis 6)
[1] [2] [3]. Avage relsi 2 osa.

 
Veenduge, et kett või rihm on otse.

[4]. Ühendage relsi 2 osa kesta abil.
[5]. Kinnitage koost 8 kinnituspoldi abil.
[6]. Keerake mutter kinni, et pingutada ketti või rihma. Kokkusurutud kummidetaili mõõde peab olema 18 ja 20 mm.
Kinnituspoldid ei tohi läbistada relssi.
Otse lakke paigaldamisel ärge kasutage kesta kinnituspolte. 

PAIGALDUS

Uste mõõtmed (joonis 3)
Uste maksimumkõrguse puhul saab ajami liikumist optimeerida:
• Mootoriploki paigaldamisel 90° (joonis 7 ).
• Kinnitades silluse pealise lakke vahemaaga, nii et kaugus sillusest on kuni 200 mm (joonis 5 )
• Lühendades ühendusvart.

Eelnev kontroll
Garaaži uks peab liikuma käsitsi liigutamisel ilma raskete punktideta. Kontrollige selle mehaanilist seisukorda (rattad, kandurid jne) ja tasakaalu 
(vedru pinget).

 
Ukse vedrude mis tahes parandamine võib olla ohtlik (uks võib alla kukkuda).

Garaaži ülesehitud (seinad, läved, vaheseinad, ülekäigud, ukserelsid jne) võimaldavad Dexxo Pro kindlat kinnitamist. Tugevdage neid vastavalt 
vajadusele.
Ärge pritsige seadmele vett. Ärge paigaldage Dexxo Prod kohta, kus see võib märjaks saada.
Ukse alumine serv peab olema varustatud elastse profiiliga, et vältida jäika kokkupuudet ja suurendada kokkupuutepinda.
Kui garaaži uks on garaaži ainus sissepääs, on vajalik väline vabastusseade (väline lukk koos võtmega, viitenumber 9012961, või väline avamisseade, 
viitenumber 9012962) ja avariiaku, viitenumber 9001001.
Kui garaaži uks on varustatud jalgväravaga, peab uksega kaasnema selle liikumist takistav süsteem, kui jalgvärav on avatud (jalgvärava turvakomplekt, 
viitenumber 2400657).
Kui garaaži uks avaneb avalikult kasutatavale teele, tuleb paigaldada oranž märgutuli (viitenumber 9015171).
Kui garaaži uks toimib automaatselt, tuleb paigaldada fotoelemendi laadne turvaseade (viitenumber 9014994 või 9013647) ja oranž märgutuli.
Veenduge, et ukse küljes ei ole ohtlikke juurdepääsetavaid detaile, vajadusel paigaldage nendele kaitse.

 
Ukse lukustuse avamine võib põhjustada ukse kontrollimatut liikumist, kui see on halvasti tasakaalustatud.

Ohutusnõuded
Ohutusnõuetest tuleb kinni pidada kogu paigalduse vältel:
• Võtke paigalduse ajaks ära ehted (käevõru, kett jms).
• Puurimisel ja keevitamisel kandke kaitseprille ja muid asjakohaseid kaitsevahendeid.
• Kasutage sobivaid tööriistu.
• Käsitsege ajamit ettevaatlikult, et vältida vigastusi.
• Ärge ühendage seadet toitevõrgu või avariiakuga enne, kui olete paigalduse lõpetanud.
• Ärge kasutage mingil juhul survepesu.

ENNE PAIGALDAMIST KONTROLLITAVAD PUNKTID
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Relsi ühendamine ajami plokiga (joonis 7)

Paigaldise kinnitamine garaaži lakke (joonised 8 kuni 10)

Silluse katte kinnitamine (joonis 8)

Kinnitamine lakke
•  Krohvitud lagi: kinnitamine relsi abil otse lakke (joonis 9).  

Mootoriploki juurde on võimalik lisada kinnituspunkte (joonis 9 ).
•  Laest eemale: kaks võimalust:  

- kinnitamine mootoriploki juurde (joonis 10 a )  
- kinnitamine relsi juurde (joonis 10 b )  
Vahepealsete reguleeritavate kinnituskohtade puhul piki relssi või kinnituse puhul, mille mõõde h on vahemikus 250 kuni 550 mm, kasutage 
laekinnituse komplekti, viitenumber: 9014462 (joonis 10 ).

Varre kinnitamine ukse ja kelgu külge (joonis 11)
[1]. Vabastage kelk manuaalse lahutusseadise abil.
[2]. Viige kelk uksega samale tasandile.
[3]. Kinnitage vars ukse silluse ja kelgu külge.

Avamispiiriku reguleerimine ja kinnitamine (joonis 12)
[1].  Vabastage kelk manuaalse lahutusseadise abil ja seadke uks avatud asendisse.  

Ärge avage ust täielikult, vaid paigutage see nii, et uks ei ulatuks piirdetõkisteni.
[2]. Paigutage piirik (10) relssi ja pöörake seda 90° võrra.
[3]. Seadke piirik vastu kelku.
[4]. Pingutage kinnituspolti mõõdukalt.

 Ärge pingutage kinnituspolti lõpuni. Liigne pingutamine võib polti kahjustada ning põhjustada piiriku halba kinnitust.

Ketti hoidvate laagrite paigaldamine (joonis 13)
Üksnes ketiga relsside puhul.
Laagrid aitavad vähendada müra, mis tekib keti hõõrdumisel relsi vastu. Asetage kumbki laager relsi esimesse avasse väljaspool piirikuid.
Vajutage laager lõpuni sisse, nii et paigutussakk ulatub relsi pinnast üle.

Keti või rihma pinge kontrollimine (joonis 14)
Relsid tarnitakse tehases reguleeritud ja kontrollitud pingega. Vajadusel reguleerige seda pinget.

 Pingutuskumm või -vedru ei tohi töötamise ajal olla kunagi lõpuni alla vajutatud.

Toitevõrgu ühendused (joonis 15)
[1]. Eemaldage ajami kate ja võtke ära kaitsekile.
[2]. Paigaldage lamp.
[3]. Ühendage toitevõrguga.

 Ühendage toitejuhe pistikupesaga, mis vastab elektrialastele nõuetele. Toitejuhtmel peab olema kaitse (sulavkaitse või 16 A 
katkesti) ja diferentsiaalseadis (30 mA).

 Vajalik on toite mitmepooluseline katkesti:  
. toitejuhtme abil, mis on varustatud pistikuga;  
. lüliti abil, mis tagab kummagi pooluse kontaktide vähemalt 3 mm lahutuse  
(vt standardit EN60335-1).

 Veenduge, et manuaalne lahutusseadis on maapinnast vähem kui 1,8 meetri kõrgusel.  
Vajadusel pikendage juhet.
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Piiriku reguleerimine ja iseõppimine Fig. 16
Tiibukse puhul muutke enne iseõppimise käivitamist parameetrit P9.
[1].  Vajutage nupule “SET”, kuni tuli süttib (2 sekundit).  

Ekraanil on kiri “S2”.
[2].  Juhtige ajamit nuppudega “+” ja “-”, et süstik haakuks kelguga, ja sulgege uks.

•  pidev vajutus nupule “-” põhjustab süstiku liikumise sulgemissuunas.  
Vabastage nupp "-", enne kui püüate ajamit uksel liigutada.

• pidev vajutus nupule “+” põhjustab süstiku liikumise avamissuunas.
[3].   Reguleerige suletud asendit nuppudega "+" või "-". 

Vabastage nupp "-", enne kui püüate ajamit uksel liigutada.
[4].  Vajutage nupule "OK", et kinnitada sulgumispiir ja käivitada iseõppimise tsükkel.  

Uks teeb läbi täieliku avamis- ja sulgemistsükli.
• Kui iseõppimine toimib, ilmub näidikule kiri “C1”.
• Kui iseõppimise tsükkel ei olnud nõuetekohane, on näidikul kiri "S1".
Iseõppimise ajal:
• Kui uks liigub, siis peatab vajutus ükskõik millisele nupule selle liikumise ja katkestab iseõppimise režiimi.
•  Kui uks on seiskunud, võimaldab vajutus nupule "SET" iseõppimise režiimist väljuda.

Iseõppimise režiimi on võimalik siseneda mis tahes ajal, kaasa arvatud siis, kui iseõppimise tsükkel on juba läbitud ja näidikul on kiri "C1".

Kaugjuhtimispultide salvestamine "Täieliku avatusega" toimimiseks Fig. 17
Mällu on võimalik salvestada kuni 32 kanalit.
Kui seda toimingut sooritatakse juba salvestatud kanaliga, siis varasem salvestus kustub.

Selles paigaldusfaasis on Dexxo Pro ajam töövalmis.

PROGRAMMEERIMINE

. Vajutus 2 s: kaugjuhtimispultide salvestamine  

. Vajutus 7 s: kaugjuhtimispultide kustutamine

. Parameetri väärtuse muutmine  

. Käsijuhtimise režiimi kasutamine

. Parameetri valimine

. Iseõppimise tsükli käivitamine  

. Parameetri valiku kinnitamine  

. Parameetri väärtuse kinnitamine

. Vajutus 0,5 s: häälestamise menüüsse sisenemine ja sealt väljumine 

. Vajutus 2 s: iseõppimise käivitumine 

. Vajutus 7 s: iseõppimise ja muude parameetrite kustutamine . 
Iseõppimise katkestamine

Programmeerimisnuppude kirjeldus

TOIMIMISKATSE
Kaugjuhtimispultide kasutamine Fig. 18

Takistuse tuvastamise toime Fig. 19 ja 20
Takistuse tuvastamine avamisel põhjustab ukse seiskumise (joonis 19).
Takistuse tuvastamine sulgemisel põhjustab ukse taasavanemise (joonis 20).
Veenduge, et takistuse tuvastamise süsteem toimib, kui uks kohtab vähemalt 50 mm kõrgust maapinnale asetatud takistust.

Integreeritud valgustuse toime
Valgustus süttib ajami igal käivitumisel. Valgus kustub automaatselt minut pärast ukse liikumise lõppemist. Viitaeg on reguleeritav (vt häälestamise 
peatükki). Korduv kasutus, mis tingib lambi pideva põlemise, võib viia automaatse seiskumiseni soojuskaitse tõttu.
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LISASEADMETE ÜHENDAMINE
Eri lisaseadmete kirjeldused Fig. 21

Joonis Kirjeldus Joonis Kirjeldus
1 Oranž märgutuli 7 Jalgvärava turvakomplekt
2 Kaugvalgustus 8 Fotoelemendid
3 Võrgutoitega koodisõrmistik 9 Fotoelement Reflex
4 Võtmelüliti 10 Surveandur
5 Antenn 11 Helisignaal
6 Aku

Eri lisaseadmete elektriühendused Fig. 21 kuni 30
Enne lisaseadmete mis tahes parandamist katkestage ajami toide. Kui näidik ka pärast reguleerimist ei sütti, kontrollige juhtmeid (võimalik on 
lühiühendus või polaarsuse segiajamine).

Üldine elektriskeem (joonis 21)

Fotoelemendid (joonis 22)
Võimalik on teha kaht liiki ühendusi:  
 A: Standardne (ilma automaattestita): programmeerige parameeter “P2” = 2.  
 B:  Automaattestiga: programmeerige parameeter “P2” = 1.  

See võimaldab sooritada fotoelementide toimimise automaattesti igal ukse liikumisel.   
Kui testi tulemus on negatiivne, ei ole ukse liigutamine võimalik.

Fotoelement Reflex (joonis 23)
 Automaattestiga: programmeerige parameeter “P2” = 1.  
 See võimaldab sooritada fotoelemendi toimimise automaattesti igal ukse liikumisel.  
 Kui testi tulemus on negatiivne, ei ole ukse liigutamine võimalik.

Surveandur (joonis 24)
 Automaattestiga: programmeerige parameeter “P2” = 1.  
 See võimaldab sooritada surveanduri toimimise automaattesti igal ukse liikumisel.  
 Kui testi tulemus on negatiivne, ei ole ukse liigutamine võimalik.

 Programmeerige kindlasti parameeter "P2", et fotoelemendid või surveandur nõuetekohaselt töötaksid. 

Oranž tuli (joonis 25)
Programmeerige parameeter "P1" vastavalt soovitud töörežiimile:
• Ilma eelneva hoiatuseta enne ukse liikumist: “P1” = 0.
• Eelneva hoiatusega 2 sekundit enne ukse liikumist: “P1” = 1.

Digitaalkood (joonis 26)

Jalgvärava turvakomplekt (joonis 27)
Kui paigaldate jalgvärava lülitit, ühendage see silla kohale klemmide 5 ja 6 vahel.

 Jalgvärava lüliti tühistamisel taastage sild klemmide 5 ja 6 vahel.

Aku (joonis 28)

Antenn (joonis 29)

Kaugvalgustus (joonis 30)
Kogu ühendatud valgustus peab kuuluma kategooriasse 2 (topeltisolatsiooniga).
Ühendada võib mitu valgustit, kui ei ületata koguvõimsust 500 W.

Helisignaal
Täpsema teabe saamiseks helisignaali ühendamise kohta lugege kasutusjuhendit.
Programmeerige parameeter “Pb”, et helisignaal aktiveerida:
• Helisignaal ei ole aktiivne, “Pb” = 0.
• Helisignaal on aktiveeritud: “Pb” = 1 või “Pb” = 2.
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HääLESTAMINE
Häälestamise üldskeem Fig. 31

Eri parameetrite tähendused
Kood Nimetus Väärtused Kommentaarid

P0 Täistöörežiim 0 : jadarežiim Iga vajutus kaugjuhtimispuldi nupule tingib ajami liikumise (algasend: suletud 
uks) järgmise tsükli kohaselt: avamine, peatumine, sulgumine, peatumine, 
avamine jne

1 : jadarežiim + sulgemise viitaeg

Automaatne 
sulgumisrežiim on 
võimalik üksnes 
paigaldatud 
fotoelementidega. S.t 
P2=1 või P2=2.

Jadarežiimil koos automaatsulgemise viivitusega:
- uks sulgub automaatselt pärast programmeeritud 
viitaja lõppu parameetri juures “t0”,
- vajutus kaugjuhtimispuldi nupule katkestab liikumise 
ja tühistab sulgemise viitaja.

2 : automaatsulgemine Automaatsulgemise režiimil:
- uks sulgub automaatselt pärast programmeeritud 
viitaja lõppu parameetri juures “t0”,
- vajutus kaugjuhtimispuldi nupule avamise ajal ei 
toimi,
- vajutus kaugjuhtimispuldi nupule sulgemise ajal 
põhjustab taasavanemise,
- vajutus kaugjuhtimispuldi nupule sulgemise viitajal 
käivitab viitaja uuesti.

3 : automaatsulgemine fotoelementide abil Pärast ukse avanemist tingib liikumine fotoelementide 
ees sulgemise pärast lühikest viitaega (5 sekundit).
Kui fotoelementide ees liikumist ei esine, sulgub uks 
automaatselt pärast programmeeritud sulgemise viitaja 
lõppu parameetri juures “t0”.
Kui fotoelementide tööpiirkonnas on takistus, siis uks ei 
sulgu. Uks sulgub, kui takistus kõrvaldatakse.

P1 Oranži tule märguanne 0 : märguandeta
1 : märguandega 2 sekundit

Kui garaaž avaneb üldkasutatavale teele, on märguanne kohustuslik: P1=1.

P2 Turvasisend 0: turvaseadis puudub
1: turvaseadis koos automaattestiga
2: turvaseadis ilma automaattestita

Kui valitud väärtus on 0, siis turvasisendit ei arvestata.
Kui valitud väärtus on 1, siis toimub iga töötsükli ajal seadme automaatkatsetus.
Kui valitud väärtus on 2: turvaseadis ilma automaattestita; seadise testimine on 
vajalik iga 6 kuu järel.

P3 Takistuse tuvastamise 
tundlikkus

0: väga nõrk tundlikkus
1: nõrk tundlikkus
2: harilik tundlikkus
3: tugev tundlikkus

Selle parameetri muutmisel tuleb paigalduse lõpus kindlasti teha pingemõõtmine 
või paigaldada surveandur.

P4 Osaline töörežiim 0 : jadarežiim Iga vajutus kaugjuhtimispuldi nupule tingib ajami liikumise (algasend: suletud 
uks) järgmise tsükli kohaselt: avamine, peatumine, sulgumine, peatumine, 
avamine jne

1 : jadarežiim + sulgemise viitaeg Automaatne sulgumisrežiim on võimalik üksnes paigaldatud fotoelementidega. 
S.t P2=1 või P2=2.
Jadarežiimil koos automaatsulgemise viivitusega:
- uks sulgub automaatselt pärast programmeeritud viitaja lõppu parameetri 
juures “t2”,
- vajutus kaugjuhtimispuldi nupule katkestab liikumise ja tühistab sulgemise 
viitaja.

P5 Sulgemiskiirus 0 : vähim kiirus: ligikaudu 3,5 cm/s 
kuni 
9: suurim kiirus: ligikaudu 18 cm/s
Vaikimisi, 6: ligikaudu 12 cm/s

Selle parameetri muutmisel tuleb paigalduse lõpus kindlasti teha pingemõõtmine 
või paigaldada surveandur.

P6 Osaliselt avatud asend Tegeliku asendi salvestamine vastavalt 
joonisele 33

P7 Liginemiskiirus 
sulgemisel

0: aeglustamine puudub
1: lühike aeglustamine
2: pikk aeglustamine

P7=0: sulgemise lõpus aeglustamine puudub.
P7=1: kiirust vähendatakse viimasel 20 sentimeetril.
P7=2: kiirust vähendatakse viimasel 50 sentimeetril.
Selle parameetri muutmisel tuleb paigalduse lõpus kindlasti teha pingemõõtmine 
või paigaldada surveandur.
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ERIFUNKTSIOONID
Vt kasutusjuhendi lk 4.

Kaugjuhtimispuldi lisamine ilma juurdepääsuta ajami plokile (vt kasutusjuhendi lk 5)
Keygo abil (joonis 12a)
Telisi või muu sarnase puldi abil (joonis 12b)

Kood Nimetus Väärtused Kommentaarid

P8 Avamiskiirus 0 : vähim kiirus: ligikaudu 3,5 cm/s 
kuni 
9: suurim kiirus: ligikaudu 18 cm/s

P9 Liikumissuuna valik 
(ukse tüüp)

0:  suund 1: mis tahes tüüpi uks, välja 
arvatud tiibuks

1: suund 2: tiibuks

Selle parameetri muutmisel tuleb uuesti reguleerida piirikut ja käivitada 
iseõppimine.

PA Teade hoolduse 
vajalikkusest

0: teade puudub
1: 100 tsüklit 
 
kuni 99: 9900 tsüklit  
(tsüklite arv = väärtus x 100 tsüklit)

Kui ajam on ületanud programmeeritud tsüklite piirarvu, hakkab sisseehitatud tuli 
vilkuma igal ukse liikumisel, andes märku hoolduse vajadusest.
Vilkumise katkestamiseks on vaja kehtivat väärtust kinnitada või muuta või 
hooldusmärguanne välja lülitada.

Pb Sissetungi tuvastamine 0 : sissetungi ei tuvastata
1 : märgatava sissetungi tuvastamine
2 : vähemärgatava sissetungi tuvastamine

Sissetungi tuvastamine lülitub sisse 30 sekundit pärast ukse sulgemist.
Kui sissetung tuvastatakse, kõlab 2 minuti vältel helisignaal. Selle seiskamiseks 
vajutage kaugjuhtimispuldi nupule.
Kui fotoelemendid on paigaldatud (P2=2), tuleb need kindlasti ühendada pideva 
toitega (lugege helisignaali paigaldusjuhendit).

A0 Turvatoiming enne 
avamist (ADMAP turve)

0: mõju puudub
1: liikumine on keelatud

Kui valitud väärtus on 1, siis takistab turvasisendi aktiveerumine ukse avanemist.

A1 Sulgemise turvaseadise 
toime

1: seiskumine
2: seiskumine + osaline taasavanemine
3: täielik taasavanemine

Väärtus 1 on keelatud, kui turvasisendil kasutatakse surveandurit.

A2 Takistuse tuvastamine 
sulgemisel

2: seiskumine + osaline taasavanemine
3: täielik taasavanemine

t0 Automaatsulgemise 
viitaeg täisrežiimil

0 kuni 12 (viitaja väärtus = väärtus x 10 s)
2 : 20 s

t1 Integreeritud valgustuse 
viitaeg

0 kuni 60 (viitaja väärtus = väärtus x 10 s)
6: 60 s

t2 Automaatsulgemise 
viitaeg osarežiimil

0 kuni 12 (viitaja väärtus = väärtus x 10 s)
2: 20 s

(Paksus kirjas = vaikeväärtused)
Programmeerimisnäide: põrkumiskiiruse reguleerimine sulgemisel, “P7” (joonis 32)
Pika aeglustamisala häälestamine, “P7” = 2.
Erijuhtum: ukse asendi reguleerimine osaliseks avamiseks (joonis 33)
Sisenege parameetrisse “P6” ja kinnitage vajutusega nupule "OK"
Seadke uks soovitud poolavali asendisse:  
. Pidev vajutus nupule “-” põhjustab sulgemise.  
. Pidev vajutus nupule “+” põhjustab avamise.  
. Kinnitage vajutusega nupule “OK”.  
. Väljuge menüüst vajutusega nupule “SET”.

Sundkäivituse režiim (joonis 34)
See funktsioon võimaldab ust mis tahes ajal liigutada (näiteks kaugjuhtimispuldi kadumise või turvaseadise rikke korral):  
. Pidev vajutus nupule “-” põhjustab sulgemise.  
. Pidev vajutus nupule “+” põhjustab avamise.

Kaugjuhtimispuldi salvestamine "Osalise avatusega" toimimiseks (joonis 35)

Kaugjuhtimispuldi salvestamine kaugvalgustuse juhtimiseks (joonis 36)

Kaugjuhtimispuldi Telis või muu sarnase puldi salvestamine (joonis 37)
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KATETE TAGASIPANEK (joonis 41)
Paigaldage antenn ja pange katted tagasi.

 Kaugjuhtimise heaks toimimiseks peab antenn olema paigaldatud vastavalt ühele kahest asendist joonisel 41.

PROGRAMMEERIMISNUPPUDE LUKUSTUS (joonis 40)
Võimaldab blokeerida programmeerimisnupud (piirikute reguleerimine, iseõppimine, häälestamine).
Vajutage üheaegselt nuppudel “SET”, “+”, “-”:
- vajutus peab algama nupult “SET”.
- vajutus nuppudele “+” ja “-” peab järgnema 2 sekundi jooksul.
Programmeerimisrežiimi sisenemiseks korrake sama toimingut.

KAUGJUHTIMISPULTIDE JA KÕIKIDE SäTETE KUSTUTAMINE
Kaugjuhtimispultide kustutamine Fig. 38
Vajutage nupule “PROG”, kuni tuli hakkab vilkuma (7 s).
Tingib kõigi salvestatud kaugjuhtimispultide kustutamise.

Kõikide sätete taaslähtestamine Fig. 39
Vajutage nupule “SET”, kuni lamp kustub (7 s).
See põhjustab iseõppimise kustutamise ja kõigi parameetrite lähtestamise vaikeväärtustele.

DIAGNOSTIKA
Toimekoodide kuva

Kood Nimetus Kommentaarid
C1 Käskluse ootamine
C2 Ukse avamine
C3 Ukse sulgemise ootamine
C4 Ukse sulgemine
C5 Takistuse tuvastamine Teadet kuvatakse takistuse tuvastamisel ja veel 30 sekundi vältel.
C6 Turvasisend aktiivne Teadet kuvatakse liikumise käskluse andmisel või liikumise ajal, kui turvasisend on aktiveeritud. 

Kuvatakse seni, kuni turvasisend on aktiivne.
C9 Jalgvärava avatuse turvalüliti Teadet kuvatakse liikumise käskluse andmisel või liikumise ajal, kui jalgvärava lüliti on avatud. 

Kuvatakse seni, kuni jalgvärava lüliti on avatud.
Ca Turvaseadise automaattest on pooleli Kuvatakse turvaseadiste automaattesti sooritamise ajal.
Cb Pideva juhtmeühendusega juhtseadis Annab märku, et juhtmeühendusega juhtseadise sisend on pidevalt aktiveeritud (lüliti on suletud asendis). 

Kaugjuhtimispuldi käsklused on sel juhul blokeeritud.
Cd Toimimine avariiakuga

Käskluse ootamine

Programmeerimiskoodide kuva
Kood Nimetus Kommentaarid

S1 Reguleerimise ootamine Vajutus nupule “SET” 2 sekundi vältel käivitab iseõppimise režiimi.
S2 Iseõppimise režiim Vajutus nupule “OK” võimaldab käivitada iseõppimise tsükli: S2 kuva vilgub kogu tsükli kestel.

Vajutus nuppudele “+” või “-” võimaldab juhtida ajamit käsitsi.
F0 Kaugjuhtimispult ootab salvestamist 

täielikuks avamiseks
Vajutus kaugjuhtimispuldi nupule võimaldab määrata sellele ajami täieliku avamise käskluse.
Uus vajutus nupule “PROG” võimaldab lülituda režiimile "kaugjuhtimispuldi mällu salvestamine osaliseks 
avanemiseks: F1“.

F1 Kaugjuhtimispult ootab salvestamist 
osaliseks avamiseks

Vajutus kaugjuhtimispuldi nupule võimaldab määrata sellele ajami osalise avamise käskluse.
Uus vajutus nupule “PROG” võimaldab lülituda režiimile "kaugvalgustuse käskluse salvestamine: F2“.

F2 Kaugvalgustuse käskluse salvestamise 
ootamine

Vajutus kaugjuhtimispuldi nupule võimaldab määrata sellele nupule kaugvalgustuse käskluse.
Uus vajutus nupule “PROG” võimaldab lülituda režiimile "kaugjuhtimispuldi mällu salvestamine täielikuks 
avanemiseks: F0”.
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Veakoodide kuva

Kood Nimetus Kommentaarid Mida teha?
E2 Püsivalt aktiivne turvasisend Kuvatakse, kui turvasisend on olnud aktiivne enam 

kui 3 minutit.
Veenduge, et ükski takistus ei põhjusta fotoelementide või 
surveanduri aktiveerumist.
Kontrollige “P2” häälestust vastavalt turvasisendiga ühendatud 
seadmele.
Kontrollige turvaseadiste juhtmeid.
Fotoelementide olemasolul veenduge, et need on kohakuti.

E4 Turvaseadise automaattesti 
tõrge

Turvaseadiste automaattest ei ole rahuldav. Kontrollige “P2” häälestust vastavalt turvasisendiga ühendatud 
seadmele.
Kontrollige turvaseadiste juhtmeid.
Fotoelementide olemasolul veenduge, et need on kohakuti.

Eb
Ec

Muud tõrked Need koodid vastavad mitmesugustele trükkplaadi 
riketele.

Katkestage toide (toitevõrk + avariiaku) ja oodake mõned minutid 
enne uut ühendamist.
Käivitage iseõppimise tsükkel.
Kui rike püsib, pöörduge Somfy' tehnoabisse.

H1 Sissetungi tuvastamine Kuvatakse sissetungil garaaži välisküljelt 
(tuvastatakse voolu taastamisega)

Vajutage salvestatud kaugjuhtimispuldi nupule, et helisignaal 
katkestada.
Käivitage ukse täielik avamis- ja sulgemistsükkel.

H2 Sissetungi tuvastamine Kuvatakse sissetungil garaaži välisküljelt 
(tuvastatakse optilise anduriga)

Vajutage salvestatud kaugjuhtimispuldi nupule, et helisignaal 
katkestada.
Käivitage ukse täielik avamis- ja sulgemistsükkel.

CC Vajalik hooldus Teatab, et paigaldis vajab hooldust. Parameetrile 
"PA" programmeeritud tsüklite arv on saavutatud.

Kinnitage või muutke "PA" kehtivat väärtust või lülitage välja 
funktsioon "Hooldusmärguanne".

Juurdepääs salvestatud andmetele
Salvestatud andmete juurde pääsemiseks valige parameeter "Ud" ja vajutage nupule "OK" (joonis 31).

Andmed Nimetus
U0 Tsüklite koguarvesti: kümnetes ja ühik
U1 Tsüklite koguarvesti: tuhandetes, sadades
U2 Tsüklite koguarvesti: sadades tuhandetes
U3 Tsüklite arvesti koos takistuse tuvastamisega: kümnetes ja ühik
U4 Tsüklite arvesti koos takistuse tuvastamisega: tuhandetes
U5 Salvestud juhtkanalite arv
d0 kuni d9 Viimased 10 veateadet
dd Veateadete ajaloo kustutamine: vajutage nupule “OK” 7 sekundi vältel (joonis 31).
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TEHNILISED OMADUSED
Dexxo Pro 800 RTS Dexxo Pro 1000 RTS

ÜLDISED OMADUSED
Võrgutoide 230 V - 50 Hz
Maksimaalne tarbitud võimsus Ooterežiimil 5 W - 600  W (kaugvalgustusega 500 W)
Veojõud Tippkoormus 

Lahtirebimise koormus (1)
800 N 
650 N

1000 N 
800 N

Kasutamine
Avamise/sulgemise tsüklite arv päevas

Kuni 20 tsüklit päevas hariliku relsiga - kuni 50 tsüklit päevas suure jõudlusega relsiga; testitud 36 500 
tsükliga hariliku relsi puhul ja 90 000 tsükliga suure jõudlusega relsi puhul

Maksimumkiirus 18 cm/s
Programmeerimisliides 7 nuppu - LCD-ekraan 2 tähemärki
Ilmastikutingimused - 20 ° C / + 60 ° C - kuivas siseruumis - IP 20
Piirikud Mehaaniline avamispiirik 

Elektrooniline sulgemispiirik: sulgemisasend salvestatud
Elektriisolatsioon

Klass 2: topeltisolatsioon
Integreeritud valgustus 24 V / 21 W; lambipesa BA15s
Somfy raadiosagedus RTS 433,42 MHz
Salvestatavate kanalite arv 32

ÜHENDUSED
Turvasisend Tüüp 

Ühilduvus
Kuivkontakt: NC 

Fotoelemendid TX/RX - Reflex element - Surveanduri pingeta kontakti väljund
Jalgvärava turvasisend Kuivkontakt: NC
Juhtmega juhtseadise sisend Kuivkontakt: NO
Kaugvalgustuse väljund

230 V - 500 W - klass 2 
Oranži märgutule väljund 24 V - 15 W koos vilkuri juhtimisega
Toiteväljund 24 V, juhitud Jah: automaattestiks fotoelemendid TX/RX
Turvasisendi testi väljund Jah: automaattestiks fotoelement Reflex või surveandur
Lisatarvikute toite väljund 24 V - 500 mA max
Kaugantenni sisend Jah: ühilduv RTS-antenn (viitenumber 2400472)
Avariiaku sisend  

Autonoomia
Jah: ühilduv akukomplekt (viitenumber 9001001) 

24 tundi; 5 kuni 10 tsüklit sõltuvalt uksest 
Laadimisaeg: 48 h

TOIMIMINE
Sundkäivituse režiim Pideva vajutusega ajami juhtnupule
Valgustuse sõltumatu juhtimine Kaugvalgustuse puhul
Valgustuse ajastus (pärast liikumist) Programmeeritav: 60 s kuni 600 s
Automaatsulgemise režiim Jah: sulgemise viitaeg on programmeeritav vahemikus 10 kuni 120 sekundit
Oranž märgutuli Programmeeritav: märguandega või ilma (kestus 2 sekundit)
Turvasisendi toimimine Sulgemisel 

Enne avamist (ADMAP)
Programmeeritav: seiskamine - osaline taasavamine - täielik taasavamine 

Programmeeritav: mõju puudub või liikumine on blokeeritud
Integreeritud takistuse tuvastamine Reguleeritav tundlikkus: 4 taset
Toimimine takistuse tuvastamisel Programmeeritav: osaline või täielik avanemine
Osaliselt avatud asendi käsklus programmeeritud Võimalik valida: osaliselt avatud asend reguleeritav
Järk-järguline käivitumine Jah
Avamiskiirus Programmeeritav vahemikus 3,5 cm/s kuni 18 cm/s: 10 võimalikku väärtust
Sulgemiskiirus Programmeeritav vahemikus 3,5 cm/s kuni 18 cm/s: 10 võimalikku väärtust
Liginemiskiirus sulgemisel Programmeeritav: aeglustamine puudub, lühike aeglustamisala (30 cm), pikk aeglustamisala (50 

cm)
Diagnostika Andmete salvestamine ja vaatamine: tsüklite loendur, tsüklite loendur koos takistuse tuvastamisega, 

salvestatud raadiokanalite arv, 10 viimase tõrke kuvamine
(1) Maksimaalne pinge, mis võimaldab ukse liikumahakkamist ja liikumist vähemalt 5 cm võrra (RAL GZ määratluse järgi).

Välismõõtmed

171 min

63,6

140

12
5

Course utile : 2555 / 3155

 Longueur hors tout : 3295 / 3895

 Longueur hors tout : 3153 / 3753

65
,5

22
4,

4

224,4

Fixation : 2981,7 / 3581,7

Rail : 2900 / 3500

Rail : 2900 / 3500

33
,5

13
0,

9

404,2

40
4,

2
10

6

313,6
254,1

13
9,

5

16
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4

15
0,

1

112,2

Üldpikkus:

Üldpikkus:

Kasulik liikumistee:

Kinnitus:
Relss:

Relss:


