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FI TUOTTEEN KUVAUS
Pakkauksen sisältö Fig. 1

Numero Määrä Määrite Numero Määrä Määrite
1 1 Moottorin pää 15 6 Mutteri HU8
2 1 Moottorin pään kansi 16 2 Akseli
3 1 Integroidun valaistuslaitteen kupu 17 2 Joustorenkaat
4 1 Ovipalkin suojus 19 4 Itsesäätyvä ruuvi Ø 4 x 8
5 1 Ovikarmi 20 2 Ruuvi muoviosille Ø 3,5 x 12
6 2 Kattokiinnityskorvake 21a 1 Valurautakisko
7 2 Moottorin pään kiinnityskorvake 21b 1 Kaksiosainen kisko
8 1 Käsikäyttöinen vapautuskytkin 21b1 1 Holkki
9 1 Liitosvarsi 21b2 8 Itsesäätyvä ruuvi Ø 4 x 8
10 1 Raja-asennon vaste 22 2 Itselukittuva mutteri HM8
11 4 Ketjun tukilaakeri 23 2 Suorakulma
12 1 Liitäntäjohto 24 1 Välituki
13 4 Ruuvi H M8 x 16 25 2 Keygo-kaukosäädin
14 4 Tiivistysrenkaan ruuvi H M8 x 12 26 1 Lamppu 24V 21W BA15s-tyyppi

Käyttötarkoitus Fig. 2
Ovityypit (kuva 2)
A : ulospäin avautuva kippiovi.
B :  nosto-ovi:  

- jos paneelin yläprofiili on erityinen, käytä ”nosto-oven kiinnityssuojusta”, viite: 9009390.  
- jos oven pinta-ala on yli 10 m2, käytä ”nosto-oven sovitinta”, viite: 2400873.

C: sivuovi:  
-  käytä asennuksessa paineseinään:  
- voimansiirtohihnan kiskoa,  
- ”säädettävää nivelvartta”, viite: 9014481.
-  käytä asennuksessa kattoon:  

- ”liitosvartta”, viite: 9014482.
D: heiluriovi. Käytä ”heiluriovisarjaa”, viite: 2400459.
E:  sisäänpäin avautuva puoliovi:  

- tehokas voimansiirtokisko,  
- ”sisäänpäin avautuva puoliovisarja”, viite: 2400458.

Joihinkin näistä ovista ei ehkä voi asentaa ovenavaajaa, kysy lisätietoja SOMFY-huoltopalvelusta.

YLEISTÄ
Tämä tuote täyttää asuinrakennuksiin tarkoitettujen autotallien vertikaalinosto-ovien ovenavaajien erityisiä turvallisuussääntöjä koskevan standardin 
vaatimukset (EN 60335-2.95). Näiden ohjeiden sekä asennuksen tarkistuslomakkeen mukaisesti asennettu tuote voidaan ottaa käyttöön EN 13241-1- ja EN 
12453-standardien vaatimusten mukaisesti.
Tämän tuotteen asennus- ja käyttöohjeissa annettujen ohjeiden tarkoituksena on täyttää omaisuutta ja henkilöitä koskevat turvallisuusvaatimukset sekä 
mainittujen standardien vaatimukset. Jos näitä ohjeita ei noudateta, Somfy ei vastaa mistään ohjeiden noudattamatta jättämisen vuoksi aiheutuneista 
vahingoista. Dexxo Pro -tuote on asennettava autotallin sisäpuolelle integroidun varaohjausjärjestelmän kanssa.
SOMFY vakuuttaa, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut asianmukaiset säännökset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
löytyy Internet-osoitteesta www.somfy.com/ce (Dexxo Pro). Tuotetta voi käyttää Euroopan unionissa ja Sveitsissä.

TURVAOHJEET
Varoitukset
Tärkeitä turvaohjeita. Noudata kaikkia ohjeita, sillä vääränlainen asennus voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Turvaohjeet
Ennen ovenavaajan asentamista, poista kaikki turhat köydet tai ketjut ja kytke virta pois kaikista laitteista, jotka eivät ole välttämättömiä ovenavaajan 
toiminnalle. 
Tarkista ennen ovenavaajan asentamista rullapyörästön hyvä mekaaninen kunto, tasapainotus sekä oikea avaaminen ja sulkeminen.
Aseta kaikki ohjauspainikkeet vähintään 1,5 m:n korkeudelle lattiasta. Niiden on oltava näkyvillä sisääntulossa, mutta kaukana liikkuvista osista.
Aseta käsikäyttöinen vapautuskytkin korkeintaan 1,8 m:n korkeudelle lattiasta.
Siirrettävän käyttölaitteen tapauksessa on suositeltavaa, että sijoitat sen heti oven viereen.
Kiinnitä käsikäyttöistä vapautuslaitetta koskeva tarra sen käyttölaitteen lähelle.
Kiinnitä sormen väliinjäämisestä varoittavat tarrat lähelle mahdollisia kiinteitä ohjauslaitteita näkyvään paikkaan.
Varmista asennuksen jälkeen, että mekanismi on säädetty oikein ja että ovenavaaja vaihtaa suuntaa oven kohdatessa lattialla olevan 50 mm:n 
korkuisen esteen.
Varmista asennuksen jälkeen, etteivät oven osat ulotu yleisen jalkakäytävän tai ajoradan päälle.
Varmista asennuksen jälkeen, ettei ovenavaaja estä tai pysäytä avaamisliikettä, kun oven alaosaan kohdistuu 20 kg:n nostovoima.
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Asennuskorkeus Fig. 4
Mittaa oven korkeimman kohdan ja katon välinen D-etäisyys.
Jos D-etäisyys on 35–200 mm, kiinnitä asennelma suoraan kattoon.
Jos D-etäisyys on yli 200 mm, kiinnitä asennelma siten, että H-korkeus on 10–200 mm.

Asennusvaiheet Fig. 5–15
Ovipalkin suojuksen ja ovikarmin kiinnitys (kuva 5)
Jos asennelma kiinnitetään suoraan kattoon (liimattu katto), ovipalkin suojus voidaan kiinnittää kattoon ja asettaa tarvittaessa korkeintaan 200 mm:n 
etäisyydelle ovipalkista (kuva 5 ).

Kaksiosaisen kiskon asennus (kuva 6)
[1] [2] [3]. Taita auki kiskon kaksi osaa.

 
Varmista, ettei ketju tai hihna ole ristissä.

[4]. Yhdistä kiskon kaksi osaa holkin avulla.
[5]. Kiinnitä asennelma kahdeksalla kiinnitysruuvilla.
[6]. Kiristä mutteria ketjun tai hihnan kiristämiseksi. Sisäänpainuneen kumin on oltava paksuudeltaan 18–20 mm.
Kiinnitysruuvit eivät saa painua sisälle kiskoon (älä poraa).
Kun kiinnität asennelman liimattuun kattoon, älä käytä holkin kiinnitysruuveja. 

ASENNUSOHJEET

Ovien mitat (kuva 3)
Ovenavaajan liikettä voidaan optimoida oven enimmäiskorkeudessa:
•	Nostamalla moottorin päätä kulmaan 90° (kuva 7 ).
•	Kiinnittämällä ovipalkin suojus kattoon siten, että on se korkeintaan 200 mm:n päässä ovipalkista (kuva 5 ).
•	Leikkaamalla liitosvartta.

Alustavat tarkistukset
Autotallin oven on toimittava käsikäyttöisesti hankaamatta ja takertelematta. Varmista oven hyvä mekaaninen kunto (hihnapyörät, tuet jne.) ja sen 
hyvä tasapainotus (jousen jännite).

 
Oven jousiin kohdistuvat toimenpiteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen (oven putoamisen).

Varmista, että Dexxo Pro voidaan kiinnittää tukevasti autotallin rakenteisiin (seinät, ovipalkki, sivuseinät, poikkipuut, ovikiskot jne.). Vahvista rakenteita 
tarvittaessa.
Älä läikytä vettä järjestelmään. Älä asenna Dexxo Pro -järjestelmää tilaan, jossa siihen voi läikkyä vettä.
Oven	alaosassa	on	oltava	joustava	profiilitanko,	joka	estää	kovan	kosketuksen	ja	lisää	kosketuspinta-alaa.
Jos autotalliin pääsee vain autotallin ovesta, asenna ulkoinen vapautuskytkin (avaimella avattava ulkoinen lukko (viite 9012961) tai ulkoinen lukituksen 
avaus viite 9012962) ja asenna vara-akku (viite 9001001).
Jos autotallin ovessa on käyntiovi, ovessa on oltava järjestelmä, joka estää sen liikkeen käyntioven ollessa avattuna 
(käyntioven turvasarja, viite 2400657).
Jos autotallin ovi avautuu julkiselle kulkuväylälle, asenna oranssilla valolla varustettu signaalijärjestelmä (viite 9015171).
Jos autotallin ovi toimii automaattitilassa, asenna valosähkökennojärjestelmällä varustettu turvalaite (viite 9014994 tai viite 
9013647) ja oranssilla valolla varustettu signaalijärjestelmä.
Tarkista, että ovessa ei ole vaarallisia osia, joihin pääsee helposti käsiksi, ja suojaa ne tarvittaessa.

 
Oven lukituksen avaus voi aiheuttaa kontrolloimattoman liikkeen, jos ovi ei ole oikein tasapainotettu.

Turvaohjeet
Turvaohjeita on noudatettava koko asennuksen ajan:
•	Riisu päältäsi korut (ranne- ja kaulaketjut jne.) asennuksen ajaksi.
•	Käytä poraus- ja hitsaustöiden aikana suojalaseja ja muita asianmukaisia suojavarusteita.
•	Käytä asianmukaisia työvälineitä.
•	Käsittele ovenavaajaa varovasti vammojen välttämiseksi.
•	Älä liitä virtajohtoa sähköverkkoon tai vara-akkuun ennen asennusprosessin päättämistä.
•	Älä missään tapauksessa käytä korkeapainepesuria.

ENNEN ASENNUSTA TARKISTETTAVAT KOHDAT
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Kiskon asennus moottorin päähän (kuva 7)

Asennelman kiinnitys autotallin kattoon (kuvat 8–10)

Kiinnitys ovipalkin suojukseen (kuva 8)

Kiinnitys kattoon
•	  Liimattu katto: kiinnitys kattoon suoraan kiskon välityksellä (kuva 9).  

Moottorin päähän voidaan lisätä kiinnityspisteitä (kuva 9 ).
•	  Liimattu katto: kaksi mahdollisuutta:  

- kiinnitys moottorin pään tasalle (kuva 10 a )  
- kiinnitys kiskon tasalle (kuva 10 b )  
Kun asennelma kiinnitetään kiskoa pitkin (säädettävä asennus) tai 250–550 mm:n paksuiseen kattoon, käytä kattokiinnityssarjaa, viite: 9014462 
(kuva 10 ).

Kiinnitys oven puomiin ja kelkkaan (kuva 11)
[1]. Vapauta kelkka käsikäyttöisen vapautuskytkimen avulla.
[2]. Vie kelkka oven tasalle.
[3]. Kiinnitä varsi ovikarmiin ja kelkkaan.

Avaamisvasteen säätö ja kiinnitys (kuva 12)
[1].  Vapauta kelkka käsikäyttöisen vapautuskytkimen avulla ja avaa ovi.  

Älä avaa ovea maksimiasentoon vaan aseta se siten, ettei se kosketa vasteisiin.
[2]. Aseta vaste (10) kiskoon ja käännä sitä 90°.
[3]. Aseta vaste kelkkaa vasten.
[4]. Kiristä hieman kiinnitysruuvia.

 Älä kiristä kiinnitysruuvia liian tiukalle. Muuten ruuvi voi vahingoittua ja vasteen pito heikkenee.

Ketjun tukilaakereiden asennus (kuva 13)
Vain ketjukiskojen tapauksessa.
Laakerit vähentävät häiritsevää melua, joka aiheutuu ketjun hankautumisesta kiskoa vasten. Aseta kaikki laakerit kiskon ensimmäiseen reikään raja-
asennon ulkopuolelle.
Työnnä laakeri mahdollisimman pitkälle, jotta asemointitappi on kiskon ulkopuolella.

Ketjun tai hihnan jännitteen tarkistus (kuva 14)
Kiskot toimitetaan esijännitteistettyinä ja tarkistettuina. Säädä jännitettä tarvittaessa.

 Kumi- tai jännitejousi ei saa puristua kokonaan toiminnan aikana.

Kytkentä sähköverkkoon (kuva 15)
[1]. Irrota moottorin kansi ja poista suojakalvo.
[2]. Aseta lamppu paikalleen.
[3]. Kytke sähköverkkoon.

 Kytke syöttöjohto tätä tarkoitusta varten varattuun pistokkeeseen, joka täyttää sähkövaatimukset. Sähköjohdossa on oltava 
suojaus (sulake tai katkaisin 16 A) ja differentiaalirele (30 mA).

 Järjestelmässä on oltava omnipolaarinen virrankatkaisu:  
pistokkeella varustetun syöttöjohdon kautta tai katkaisimen kautta varmistaen, että kosketuspisteet ovat vähintään 3 mm:n 
etäisyydellä kustakin navasta (vrt. EN60335-1-standardi).

 Tarkista, että käsikäyttöinen vapautuskytkin on korkeintaan 1,80 m:n korkeudella lattiasta.  
Pidennä yhdysjohtoa tarvittaessa.
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Säätö raja-asennossa ja itseopetus Fig. 16
Heilurioven tapauksessa muuta parametriä P9 ennen itseopetusta.
[1].  Paina ”SET”-painiketta, kunnes lamppu syttyy (2 s).  

Näyttöön tulee S2.
[2].  Ohjaa moottoria ”+”- tai ”-”-painikkeilla, jotta siirtosukkula nojautuu kelkkaa vasten ja sulje ovi.

•	  Kun painat jatkuvasti ”-”-painiketta, sukkula liikkuu sulkemissuuntaan.  
Vapauta ”-”-painike, ennen kuin käytät oven moottoria.

•	Kun painat jatkuvasti ”+”-painiketta, sukkula liikkuu avaamissuuntaan.
[3].   Säädä suljettua asentoa ”+”- tai ”-”-painikkeilla. 

Vapauta ”-”-painike, ennen kuin käytät oven moottoria.
[4].  Paina ”OK” sulkemisen raja-asennon vahvistamiseksi ja itseopetusjakson käynnistämiseksi.  

Ovi avautuu ja sulkeutuu kokonaan.
•	Jos itseopetus onnistui, näyttöön tulee ”C1”.
•	Jos itseopetus ei onnistunut, näyttöön tulee ”S1”.
Itseopetuksen aikana:
•	 jos painat oven liikkeen aikana jotain painiketta, liike pysähtyy ja itseopetus keskeytyy.
•	  Voit poistua itseopetuksesta painamalla ”SET” oven ollessa pysäytettynä.

Itseopetuksen voi käynnistää milloin tahansa ja myös silloin, kun se on jo suoritettu ja näyttöön tulee ”C1”.

Kaukosäädinten tallennus täydellistä avaamista varten Fig. 17
Voit tallentaa jopa 32 ohjauskanavaa.
Jos ohjauskanava tallennetaan jo tallennettuun kanavaan, aikaisempi kanava poistetaan.

Dexxo Pro -ovenavaaja on tässä asennusvaiheessa toimintavalmis.

OHJELMOINTI

. Painallus 2 s: kaukosäädinten tallennus  

. Painallus 7 s: kaukosäädinten poisto

. Parametrin arvon muuttaminen  

. Pakotetun käyntitilan käyttö

. Parametrin valinta

. Itseopetuksen käynnistys  

. Parametrin valinnan vahvistus  

. Parametrin arvon vahvistus

. Painallus 0,5 s: parametrivalikkoon siirtyminen ja siitä poistuminen  

. Painallus 2 s: itseopetuksen käynnistys  

. Painallus 7 s: itseopetuksen ja parametrien poisto  

. Itseopetuksen keskeytys

Ohjelmointipainikkeiden kuvaus

TOIMINTATESTI
Kaukosäädinten käyttö Fig. 18

Esteen havaintotoiminto Fig. 19 ja 20
Kun oven avaamisen aikana havaitaan este, oven liike pysähtyy (kuva 19).
Kun oven sulkemisen aikana havaitaan este, ovi avataan uudelleen (kuva 20).
Varmista esteen havaintotoiminnon aktivoituminen, kun ovi kohtaa lattialla olevan 50 mm:n korkuisen esteen.

Integroidun valaistuslaitteen toiminto
Valaistus syttyy aina moottorin käynnistyksen yhteydessä. Se sammuu automaattisesti minuutin kuluttua oven liikkeen loppumisesta. Tätä ajastusta 
voi säätää (katso parametrien määrittelyä käsittelevä luku). Kun ovea käytetään toistuvasti ja lamppuu syttyy jatkuvasti, lämpösuojaus voi sammuttaa 
lampun automaattisesti.
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OHEISLAITTEIDEN LIITÄNNÄT
Eri oheislaitteiden kuvaus Fig. 21

Numero Kuvaus Numero Kuvaus
1 Oranssi valo 7 Käyntioven turvasarja
2 Epäsuora valaistus 8 Valosähkökennot
3 Johdollinen koodinäppäimistö 9 Reflex-tyyppinen	kenno
4 Avainkäyttöinen kosketin 10 Niveltanko
5 Antenni 11 Hälytyssireeni
6 Akku

Eri oheislaitteiden sähköliitännät Fig. 21–30
Katkaise moottorin sähkönsyöttö ennen oheislaitteisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Jos näyttö ei syty toimenpiteen jälkeen, tarkista kaapelointi 
(mahdolliset oikosulut tai napaisuuden vaihtumiset).

Yleinen sähkökaavio (kuva 21)

Valosähkökennot (kuva 22)
Liitostyyppejä on kahdenlaisia:  
 A: Vakioliitos (ei automaattitestiä): ohjelmoi parametri ”P2” = 2.  
 B:  Automaattitestin kanssa: ohjelmoi parametri ”P2” = 1.  

Mahdollistaa valosähkökennojen automaattisen toimintatestin aina oven liikkuessa.   
Jos toimintatesti havaitsee häiriöitä, ovea ei voi liikuttaa.

Reflex-valosähkökenno (kuva 23)
 Automaattisen testin kanssa: ohjelmoi parametri ”P2” = 1.  
 Mahdollistaa valosähkökennojen automaattisen toimintatestin aina oven liikkuessa.  
 Jos toimintatesti havaitsee häiriöitä, ovea ei voi liikuttaa.

Niveltanko (kuva 24)
 Automaattisen testin kanssa: ohjelmoi parametri ”P2” = 1.  
 Mahdollistaa valosähkökennojen automaattisen toimintatestin aina oven liikkuessa.  
 Jos toimintatesti havaitsee häiriöitä, ovea ei voi liikuttaa.

 Parametrin ”P2” ohjelmointi on välttämätöntä valosähkökennojen ja niveltangon toiminnan testaamiseksi.

Oranssi valo (kuva 25)
Ohjelmoi parametri ”P1” halutun toimintatilan mukaan:
•	Ei ennakkovaroitusta ennen oven liikettä: ”P1” = 0.
•	2 sekunnin ennakkovaroituksella ennen oven liikettä: ”P1” = 1.

Digitaalikoodi (kuva 26)

Käyntioven turvasarja (kuva 27)
Käyntioven kosketin on sen asennuksen aikana liitettävä napojen 5 ja 6 välisen sillan paikalle.

 Jos käyntioven kosketin poistetaan, silta on palautettava napojen 5 ja 6 välille.

Akku (kuva 28)

Antenni (kuva 29)

Epäsuora valaistus (kuva 30)
Kaikkien liitettyjen valaistusten on kuuluttava luokkaan 2 (kaksinkertainen eristys).
Järjestelmään voi liittää useita valaistuksia, jos niiden kokonaisteho ei ole yli 500 W.

Hälytyssireeni
Katso lisätietoja hälytyssireenin liittämisestä sen asennusoppaasta.
Ota hälytyssireeni käyttöön ohjelmoimalla parametri ”Pb”:
•	Hälytyssireeni ei käytössä ”Pb” = 0.
•	Hälytyssireeni käytössä: ”Pb” = 1 tai ”Pb” = 2.
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PARAMETRIEN MÄÄRITTELY
Parametrien yleiskaavio Fig. 31

Parametrien merkitys
Koodi Määrite Arvot Kommentit

P0 Täydellinen toimintatila 0: jaksottainen Kaukosäätimen jokainen painallus liikuttaa moottoria (alkuasento: ovi 
suljettuna) seuraavan jakson mukaisesti: avaaminen, pysäytys, sulkeminen, 
pysäytys, avaaminen...

1: jaksottainen + sulkemisen ajastus

Ovi sulkeutuu 
automaattisesti vain, 
jos järjestelmään 
on asennettu 
valosähkökennot. Toisin 
sanoen P2 = 1 tai P2 
= 2.

Jaksottaisessa tilassa automaattisen sulkemisen 
ajastuksen kanssa:
- ovi sulkeutuu automaattisesti parametriin ”t0” 
ohjelmoidun ajastuksen jälkeen,
- kaukosäätimen painikkeen painallus keskeyttää 
käynnissä olevan liikkeen ja sulkemisen ajastuksen.

2: automaattinen sulkeminen Automaattisessa sulkemistilassa:
- ovi sulkeutuu automaattisesti parametriin ”t0” 
ohjelmoidun ajastuksen jälkeen,
- kaukosäätimen painikkeen painallus avaamisen 
aikana ei vaikuta toimintaan mitenkään,
- kaukosäätimen painikkeen painallus sulkemisen 
aikana avaa oven uudelleen,
- kaukosäätimen painikkeen painallus sulkemisen 
ajastuksen aikana käynnistää ajastuksen 
uudelleen.

3: automaattinen sulkeminen kennojen 
välityksellä

Kun ovi avataan, oven liike kennojen ohi 
(sulkemisturva) sulkee oven lyhyen ajastuksen 
(kiinteä 5 s) jälkeen.
Jos ovi ei liiku kennojen ohi, ovi sulkeutuu 
automaattisesti parametriin ”t0” ohjelmoidun 
sulkemisen ajastuksen jälkeen.
Jos kennojen havaintoalueella on este, ovi ei 
sulkeudu. Ovi sulkeutuu vasta, kun este on 
poistettu.

P1 Oranssin valon 
ennakkovaroitus

0: ei ennakkovaroitusta
1: 2 sekunnin ennakkovaroituksella

Jos autotallin ovi avautuu julkiselle kulkuväylälle, ennakkovaroitus on 
pakollinen: P1 = 1.

P2 Sisääntulon turvalaite 0: ei turvalaitetta
1: turvalaite automaattisella testillä
2: turvalaite, ei automaattista testiä

Jos valitset arvon 0, sisääntulon turvalaite sivuutetaan.
Jos valitset arvon 1, laite suorittaa automaattisen testin jokaisen 
toimintajakson yhteydessä.
Jo valitset arvon 2: turvalaite ei suorita automaattista testiä ja laitteen toiminta 
on tarkistettava ehdottomasti puolen vuoden välein.

P3 Esteen havaintoherkkyys 0: hyvin pieni
1: pieni
2 : normaali
3: suuri

Jos tätä parametriä muutetaan, herkkyys on mitattava ehdottomasti 
asennuksen lopussa tai asennettava niveltanko.

P4 Osittainen toimintatila 0: jaksottainen Kaukosäätimen jokainen painallus liikuttaa moottoria (alkuasento: ovi 
suljettuna) seuraavan jakson mukaisesti: avaaminen, pysäytys, sulkeminen, 
pysäytys, avaaminen...

1: jaksottainen + sulkemisen ajastus Ovi sulkeutuu automaattisesti vain, jos järjestelmään on asennettu 
valosähkökennot. Toisin sanoen P2 = 1 tai P2 = 2.
Jaksottaisessa tilassa automaattisen sulkemisen ajastuksen kanssa:
- ovi sulkeutuu automaattisesti parametriin ”t2” ohjelmoidun ajastuksen 
jälkeen,
- kaukosäätimen painikkeen painallus keskeyttää käynnissä olevan liikkeen ja 
sulkemisen ajastuksen.

P5 Sulkemisnopeus 0: hitain: noin 3,5 cm/s 
 
9: nopein: noin 18 cm/s
Oletuksena 6: noin 12 cm/s

Jos parametriä muutetaan, nopeus on mitattava ehdottomasti asennuksen 
lopussa tai asennettava niveltanko.

P6 Osittainen avaamisasento Todellisen asennon tallennus kuvan 33 
mukaisesti

P7 Telakointinopeus 
sulkemisen aikana

0: ei hidastusta
1: lyhyt hidastus
2: pitkä hidastus

P7 = 0: ei hidastusta sulkemisen lopussa.
P7 = 1: nopeus hitaampi 20 viimeisen senttimetrin aikana.
P7 = 2: nopeus hitaampi 50 viimeisen senttimetrin aikana.
Jos parametriä muutetaan, nopeus on mitattava ehdottomasti asennuksen 
lopussa tai asennettava niveltanko.



8

FI

ERITYISTOIMINNOT
Katso käyttäjän käsikirjan sivu 4.

Kaukosäätimen lisääminen ilman moottorin päähän kohdistuvaa toimenpidettä (katso käyttäjän käsikirjan sivu 5)
Keygo-kaukosäätimellä (kuva 12a)
Telis-kaukosäätimellä tai vastaavalla (kuva 12b)

Koodi Määrite Arvot Kommentit

P8 Nopeus avaamisen aikana 0: hitain: noin 3,5 cm/s 
9: nopein: noin 18 cm/s

P9 Toiminnan suunnan valinta 
(ovityyppi)

0:  suunta 1: kaikki ovityypit, paitsi 
heiluriovi

1: suunta 2: heiluriovi

Jos tätä parametriä muutetaan, uusi raja-asennon säätö ja itseopetus on 
suoritettava.

PA Ilmoitus huollon tarpeesta 0: ei ilmoitusta
1: 100 jaksoa  
  
99: 9–900 jaksoa 
(jaksomäärä = arvo x 100 jaksoa)

Kun moottori on saavuttanut ohjelmoitujen jaksojen määrän, integroitu 
valaistuslaite vilkkuu oven jokaisen liikkeen yhteydessä ilmoittaen huollon 
tarpeesta.
Integroidun valaistuslaitteen vilkunnan voi pysäyttää joko vahvistamalla 
nykyinen arvo tai muuttamalla sitä tai poistamalla huollon ilmoituksen 
käytöstä.

Pb Sisääntunkeutumisen 
havaintotoiminto

0: ei sisääntunkeutumisen 
havaintotoimintoa
1: sisääntunkeutumisen havaintotoiminto 
käynnistyy herkästi
2: sisääntunkeutumisen havaintotoiminto ei 
käynnisty herkästi

Sisääntunkeutumisen havaintotoiminto käynnistyy 30 sekunnin kuluttua oven 
sulkemisesta.
Jos järjestelmä havaitsee sisääntunkeutumisen, sireeni hälyttää 2 minuuttia. 
Voit pysäyttää sireenin painamalla kaukosäätimen painiketta.
Jos järjestelmään asennetaan valosähkökennoja (P2 = 2), ne 
on ehdottomasti liitettävä pysyvään syöttövirtaan (katso sireenin 
asennusopasta).

A0 Turvatoiminto ennen 
avaamista (ADMAP-
suojaus)

0: ei vaikuta mitenkään
1: liike estetään

Jos valitset arvon 1, sisääntulon turvalaitteen käyttönotto estää oven 
avaamisen.

A1 Sulkemisen turvatoiminto 1: pysäytys
2: pysäytys + osittainen uudelleenavaaminen
3: täydellinen uudelleenavaaminen

Arvo 1 on kielletty, jos sisääntulon turvalaitteessa on niveltanko.

A2 Esteen havaintotoiminto 
sulkemisen aikana

2: pysäytys + osittainen avaaminen
3: täydellinen uudelleenavaaminen

t0 Täydellisen automaattisen 
sulkemisen ajastus

0–12 (ajastuksen arvo = arvo x 10 s)
2: 20 s

t1 Integroidun 
valaistuslaitteen ajastus

0–60 (ajastuksen arvo = arvo x 10 s)
6: 60 s

t2 Osittaisen automaattisen 
sulkemisen ajastus

0–12 (ajastuksen arvo = arvo x 10 s)
2: 20 s

(Lihavoitu teksti = oletusarvot)
Ohjelmointiesimerkki: telakointinopeuden säätö sulkemisen aikana ”P7” (kuva 32)
Pitkän hidastusalueen parametrien määrittely ”P7” = 2.
Erityistapaus: oven asennon säätö osittaista avaamista varten (kuva 33)
Parametrien käyttö ”P6” ja vahvistus painamalla ”OK”
Aseta ovi haluttuun osittaiseen avaamisasentoon:  
. Sulje ovi pitämällä ”-”-painiketta painettuna.  
. Avaa ovi pitämällä ”+”-painiketta painettuna.  
. Vahvista painamalla ”OK”.  
. Poistu valikosta painamalla ”SET”.

Pakotetun käynnin tila (kuva 34)
Tämän toiminnon avulla ovea voidaan käyttää milloin tahansa (esim. kaukosäätimen hävitessä tai turvalaitteen vian tapauksessa):  
. Sulje ovi pitämällä ”-”-painiketta painettuna.  
. Avaa ovi pitämällä ”+”-painiketta painettuna.

Kaukosäätimen tallennus osittaista avaamista varten (kuva 35)

Kaukosäätimen tallennus epäsuoran valaistuksen ohjausta varten (kuva 36)

Telis-tyyppisen tai vastaavan kaukosäätimen tallennus (kuva 37)
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KANSIEN PAIKALLEENASETUS (kuva 41)
Aseta antenni ja sitten kannet paikalleen.

 Jotta radio-ohjaus toimisi kunnolla, antenni on asetettava ehdottomasti paikalleen kuvassa 41 osoitetun jomman kumman 
asennon mukaisesti.

OHJELMOINTIPAINIKKEIDEN LUKITUS (kuva 40)
Mahdollistaa ohjelmointien (raja-asentojen säätö, itseopetus, parametrien määrittely) lukituksen.
Paina samanaikaisesti ”SET”-, ”+”- ja ”-”-painikkeita:
- paina ensin ”SET”-painiketta.
- paina ”+”- ja ”-”-painikkeita kahden sekunnin kuluessa.
Voit palata ohjelmointiin toistamalla saman menettelyn.

KAUKOSÄÄDINTEN JA KAIKKIEN SÄÄTÖJEN POISTO
Kaukosäädinten poisto Fig. 38
Paina ”PROG”-painiketta, kunnes lamppu vilkkuu (7 s).
Poista kaikki tallennetut kaukosäätimet.

Kaikkien säätöjen uudelleenalustus Fig. 39
Paina ”SET”-painiketta, kunnes lamppu sammuu (7 s).
Poista itseopetus ja palauta kaikkien parametrien oletusarvot.

VIANMÄÄRITYS
Toimintakoodien näyttö

Koodi Määrite Kommentit
C1 Ohjauksen odotus
C2 Oven avaaminen
C3 Oven sulkemisen odotus
C4 Oven sulkeminen
C5 Esteen tunnistus Näyttö esteen havaitsemisen aikana ja sen jälkeen 30 sekunnin ajan.
C6 Sisääntulon turvalaite käytössä Näyttö liikepyynnön aikana tai liikkeen ollessa käynnissä, kun sisääntulon turvalaite on käytössä. 

Sama viesti näkyy näytössä niin kauan, kun sisääntulon turvalaite on käytössä.
C9 Käyntioven koskettimen turvatoiminto 

käytössä
Näyttö liikepyynnön aikana tai liikkeen ollessa käynnissä, kun käyntioven kosketin on auki. 
Viesti näkyy näytössä niin kauan, kun käyntioven kosketin on auki.

Ca Turvalaitteen automaattitesti käynnissä Näyttö turvalaitteiden automaattitestin aikana.
Cb Jatkuva johdollinen ohjaus Osoittaa, että johdollisen ohjauksen sisääntulo on käytössä jatkuvasti (kosketin suljettu). 

Radiokaukosäätimen ohjaukset on tällöin estetty.
Cd Vara-akun käyttö

Ohjauksen odotus

Ohjelmointikoodien näyttö
Koodi Määrite Kommentit

S1 Säädön odotus Itseopetustila voidaan käynnistää painamalla ”SET”-painiketta 2 sekuntia.
S2 Itseopetustila Itseopetusjakso voidaan käynnistää painamalla ”OK”-painiketta: S2-näyttö vilkkuu koko jakson ajan.

Moottorin ohjaus voidaan pakottaa käyntiin painamalla ”+”- tai ”-”-painiketta.
F0 Kaukosäätimen tallennuksen odotus 

täydellistä avaamista varten
Kun painat jotain kaukosäätimen painiketta, tämä painike osoitetaan moottorin täydellistä ohjausta varten.
Kun painat uudelleen ”PROG”-painiketta, voit siirtyä tilaan ”Kaukosäätimen tallennuksen odotus oven osittaista 
avaamista varten: F1”.

F1 Kaukosäätimen tallennuksen odotus 
osittaista avaamista varten

Kun painat jotain kaukosäätimen painiketta, tämä painike osoitetaan moottorin osittaisen avaamisen 
ohjausta varten.
Kun painat uudelleen ”PROG”-painiketta, voit siirtyä tilaan ”Epäsuoran valaistuksen ohjauksen tallennuksen 
odotus: F2”.

F2 Epäsuoran valaistuksen tallennuksen 
ohjauksen odotus

Kun painat jotain kaukosäätimen painiketta, tämä painike osoitetaan epäsuoran valaistuksen ohjausta varten.
Kun painat uudelleen ”PROG”, voit siirtyä tilaan ”Kaukosäätimen tallennuksen odotus oven täydellistä 
avaamista varten: F0”.
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Virhe- ja vikakoodien näyttö

Koodi Määrite Kommentit Mitä teet?
E2 Sisääntulon turvalaite jatkuvasti 

käytössä
Tämä viesti tulee näyttöön, kun turvasisääntulo on 
ollut käytössä yli 3 minuuttia.

Tarkista, etteivät kennot tai niveltanko ole havainneet estettä.
Tarkista parametrin ”P2” oikea määrittely sisääntulon 
turvalaitteeseen liitetyn laitteen mukaan.
Varmista turvalaitteiden kaapelointi.
Tarkista valosähkökennojen tapauksessa niiden oikea kohdistus.

E4 Turvalaitteen automaattitestin 
vika

Turvalaitteiden automaattitesti ei ole tyydyttävä. Tarkista parametrin ”P2” oikea määrittely sisääntulon 
turvalaitteeseen liitetyn laitteen mukaan.
Tarkista turvalaitteiden kaapelointi.
Tarkista valosähkökennojen tapauksessa niiden oikea kohdistus.

Eb
Ec

Muut virheet ja viat Nämä koodit vastaavat sähkökortin eri vikoja. Katkaise sähkövirta (ensisijainen + vara-akku), odota pari 
minuuttia ja kytke virta uudelleen.
Suorita itseopetusjakso.
Jos vika ei poistu, ota yhteyttä Somfy-huoltopalveluun.

H1 Sisääntunkeutumisen 
havaintotoiminto

Näyttöön tulee tämä viesti, kun autotalliin pyritään 
sisälle ulkokautta (luku sähkövirrasta)

Paina tallennetun kaukosäätimen painiketta sireenin 
sammuttamiseksi.
Käynnistä oven täydellinen avaamis- ja sulkemisjakso.

H2 Sisääntunkeutumisen 
havaintotoiminto

Näyttöön tulee tämä viesti, kun autotalliin pyritään 
sisälle ulkokautta (luku optisella koodilaitteella)

Paina tallennetun kaukosäätimen painiketta sireenin 
sammuttamiseksi.
Käynnistä oven täydellinen avaamis- ja sulkemisjakso.

CC Huollon tarve Näyttöön tulee tämä viesti, kun asennuskokoonpano 
vaatii huoltoa. Parametriin ”PA” ohjelmoitujen 
jaksojen enimmäismäärä on saavutettu.

Vahvista nykyinen arvo ”PA” tai muuta sitä tai poista käytöstä 
toiminto ”Ilmoitus huollon tarpeesta”.

Tallennettujen tietojen tarkastelu
Voit tarkastella tallennettuja tietoja valitsemalla parametrin ”Ud” ja painamalla sitten ”OK” (kuva 31).

Tiedot Määrite
U0 Kokonaisjakson laskuri: kymmenluvut ja yksiköt
U1 Kokonaisjakson laskuri: tuhannet, sadat
U2 Kokonaisjakson laskuri: sadattuhannet
U3 Jaksolaskuri esteen havaintotoiminnolla: kymmenluvut ja yksiköt
U4 Jaksolaskuri esteen havaintotoiminnolla: tuhannet
U5 Tallennettujen ohjauskanavien määrä
0–9 10 viimeisen virheen historiikki
dd Virhehistoriikin poisto: paina ”OK” 7 sekuntia (kuva 31).
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TEKNISET TIEDOT
Dexxo Pro 800 RTS Dexxo Pro 1000 RTS

YLEISET OMINAISUUDET
Virransyöttö 230 V – 50 Hz
Enimmäistehonkulutus Valmius-käynti 5–600  W (epäsuoralla valotuksella 500 W)
Voimansiirto Pisterasitus 

Nykäisyrasitus (1)
800 N 
650 N

1000 N 
800 N

Käyttö
Jaksomäärä Avaaminen/sulkeminen päivässä

Korkeintaan 20 jaksoa päivässä normaalikiskolla - korkeintaan 50 jaksoa päivässä suurtehokiskolla, jota 
on testattu 36 500 jaksolle normaalikiskolla ja 90 000 jaksolle suurtehokiskolla

Enimmäisnopeus 18 cm/s
Ohjelmoinnin käyttöliittymä 7 painiketta – LCD-näyttö, 2 merkkiä
Käyttölämpötila -20 °C / +60 °C – kuiva sisäilma – IP 20
Raja-asennot Mekaaninen vaste avaamisen aikana 

Sähköinen vaste sulkemisen aikana: tallennettu sulkemisasento
Sähköeristys

Luokka 2: kaksinkertainen eristys 
Integroitu valaistuslaite 24 V / 21 W; kanta BA15s
Somfy-radiotaajuus RTS 433,42 MHz
Tallennettavien kanavien määrä 32

LIITÄNNÄT
Turvasisääntulo Yhteensopivuustyyppi Kuivakosketus: NF 

Valosähkökennot	TX/RX	–	Reflex-kenno	–	Niveltanko,	lähdön	kuivakosketus
Käyntioven sisääntulon turvalaite Kuivakosketus: NF
Johdollisen ohjauksen sisääntulo Kuivakosketus: NO
Epäsuoran valaistuksen lähtö

230 V – 500 W – luokka 2 
Oranssin valon lähtö 24 V – 15 W integroidun vilkunnan hallinnalla
Ohjattu 24 V:n virransyötön lähtö Kyllä: automaattitesti mahdollinen valosähkökennoille TX/RX
Sisääntulon turvalaitteen lähdön testi Kyllä:	automaattitesti	mahdollinen	Reflex-kennolle	tai	niveltangolle
Lisävarusteiden virransyötön lähtö Enint. 24 V – 500 mA
Siirrettävän antennin sisääntulo Kyllä: yhteensopiva antenni RTS (viite 2400472)
Vara-akun sisääntulo  

Autonomia
Kyllä: yhteensopiva akku (viite 9001001) 

24 tuntia; 5–10 jaksoa oven mukaan Latausaika: 48 h
TOIMINTA

Pakotettu käyntitila Painamalla jatkuvasti moottorin ohjauspainiketta
Valaistuksen erillinen ohjaus Kyllä epäsuoran valaistuksen tapauksessa
Valaistuksen ajastus (liikkeen jälkeen) Ohjelmoitava: 60–600 s
Automaattisen sulkemisen tila Kyllä: ohjelmoitava sulkemisen ajastus 10–120 s
Oranssin valon ennakkovaroitus Ohjelmoitava: ennakkovaroituksella tai ei ennakkovaroitusta (kiinteä kesto 2 s)
Sisääntulon turvalaitteen toiminta Sulkemisen aikana 

Ennen avaamista (ADMAP)
Ohjelmoitava: pysäytys – osittainen uudelleenavaaminen – täydellinen uudelleenavaaminen 

Ohjelmoitava: ei vaikutusta tai liike estetty
Integroitu esteen havaintotoiminto Säädettävä herkkyys: 4 tasoa
Toiminta esteen havainnon tapauksessa Ohjelmoitava: osittainen uudelleenavaaminen tai täydellinen uudelleenavaaminen
Esimääritetty osittaisen avaamisen ohjaus Kyllä, mahdollinen valinta: säädettävä osittaisen avaamisen asento
Asteittainen käynnistys Kyllä
Avaamisnopeus Ohjelmoitava 3,5–18 cm/s: 10 mahdollista arvoa
Sulkemisnopeus Ohjelmoitava 3,5–18 cm/s: 10 mahdollista arvoa
Telakointinopeus sulkemisen aikana Ohjelmoitava: ei hidastusta, lyhyt hidastusalue (30 cm), pitkä hidastusalue (50 cm)
Vianmääritys Tietojen tallennus ja tarkastelu: jaksolaskuri, jaksolaskuri esteiden havaintotoiminnolla, tallennettujen 

radiokanavien määrä, 10 viimeisen tallennetun virheen historiikki
(1) Enimmäisrasitus, joka mahdollistaa nykäyksen ja sen jälkeen oven liikkeen vähintään 5 cm (RAL GZ -määrityksen mukaan).

Ulkomitat

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
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0,

9

404,2

40
4,

2
10

6

313,6
254,1

13
9,

5

16
4,

4

15
0,

1

112,2

Ulkopituus:

Ulkopituus:

Kisko:

Kisko:

Kiinnitys:

Käyttökantama:


