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AM56-LE250-400 
 

Láncos ablakmozgató motor 
beépített 433Mhz-es rádió vevővel 

 

 
Telepítési útmutató szakképzett telepítőknek 

 
 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: ............................... 100-240Vac 
Teljesítmény .................................. 28W 
IP védettség: ................................. IP42 
Végállás: ....................................... Nyomatékkorlát/enkóder 
Tehermentesítés záródáskor ............ Van 
Több motor esetén: ........................ párhuzamosan köthető 
Lökethossz: ................................... 100-400mm, 10mm-enként állítható 
Húzó és tolóerő: ............................ 250N 
Láncsebesség: ............................... 10mm/mp szabályozott sebesség 
Működési hőmérséklet tartomány: ... -20...+75oC 
Befoglaló méret: ............................ 460x42x56mm 
 
Használható befelé bukó és kifelé emelkedő, függőleges tokozású ablakokhoz. 
 
Felszerelés: 
Határozza meg a motor helyét az ablakon: 
Befelé bukó mozgatás esetén a motor a szárnyra és a tokra is tehető egyaránt. 
A tokra szerelés esetén a motor helyigénye 40mm, a szárnyra szerelés 
esetében a támadáspont helyigénye 15mm. A szárnyra szerelés esetén a kábel 
levezetését az ablak szélén kell megoldani úgy, hogy a motor a mozgatás 
közben ne tudja azt begyűrni. 
 
Jelölje be az ablak közepét, a motor szimmetrikus, emiatt a konzolokat a 
középvonalhoz mérve szimmetrikusan helyezze el. Húzzon két függőleges 
vonalat 200mm-re a középvonaltól, tegye a konzolokat a felületre majd a belső 
furatokat is jelölje át. 
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A megfelelő csavarokkal rögzítse a konzolokat. A motor nyomatékra áll meg, 
tehát terheli a forgáspontokat.  
A konzolokba forgassa bele a motort, próbakábel segítségével engedje ki a 
löketet, majd csatlakoztassa a felrögzített forgásponthoz. Próbálja ki! 
A szükséges lökethosszt a motor tetején található potenciométerrel állíthatja 
be. 
 
Bekötés: 
Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen! 
 
Vezetékek színe: 
Barna ........................................... fázis 
Kék .............................................. nulla 
Zöld-sárga .................................... védőföldelés 
 
A távirányító feltanítása: 
Nyomja le és tartsa lenyomva a motoron lévő gombot. Célszerű egy kis drót 
darabot használni a megnyomáshoz, amíg a „tanul LED” nem kezd el lassan 
villogni. Nyomja meg a távirányító STOP gombját (figyelje a távirányítón lévő 
LED-et) és tartsa lenyomva a harmadik villanásig, majd nyomja le a FEL 
gombot egyszer. 
 
VAGY: 
Kapcsolja le a motort a tápfeszültségről, majd nyomja le a távirányító „fel” 
gombját és tartsa lenyomva a folyamatos jelzésig. Ez idő alatt adjon 
tápfeszültséget a motornak. A motoron a visszajelző LED lassan villog, majd 
nyomja le ismét a FEL gombot a távirányítón. 
 
További távirányítók feltanítása: 
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. Nyomja le a 
már működő adó STOP gombját egyszer, majd nyomja meg az új távirányító 
FEL gombját egyszer. 
 
Adott távirányító törlése: 
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog.  
Nyomja le a távirányító rejtett gombját egyszer. (A rejtett gombot a 
távirányító hátulján találja) 
 
Összes távirányító törlése: 
Nyomja le a motoron lévő gombot, a visszajelző LED lassan villog. 
Nyomja le a távirányító rejtett gombját legalább 7mp-ig a távirányító 
hátoldalán. 
 
VAGY 
Nyomja le 3mp-ig a program gombot a motoron a LED gyorsan villog, majd 
nyomja le újra egyszer. 


