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OMAN ELEVAATTORINI RAKENNE JA VARUSTELU

Seuraavassa on muutamia tietoja elevaattorisi rakenteesta. Nämä alla olevat tiedot on hyvä rastittaa  elevaattorisi 
mukaisiksi ja saattavat olla tärkeitä mikäli tilaat varaosia tehtaalta. Suurin osa tiedoista löytyy konekilvistä, jotka 
on liimattu ylä- ja alapäähän.

MALLI ___ A-40  ___ A-70  ___ A-90

YLÄPÄÄ RUNKO N:O ___ 1826  ___ 1825

ALAPÄÄ RUNKO N:O ___ 1831  ___ 1832  ___ 1834  ___ 1835

ISO KIILAHIHNAPYÖRÄ ___ ø 630 MM SILEÄ

 ___ ø 630 MM x 4 SPZ, HOLKKI 3020 ø 35 MM

PIENI KIILAHIHNAPYÖRÄ ___ 75 x 4A ø 24             ___ 75 x 4A ø 28
(MOOTTORISSSA)

 ___ 75 x 4 SPZ ø 38        ___ 80 x 4 SPZ ø 38

KIILAHIHNA ___ 4 x A120                  ___ 4 x SPZ 3150

MOOTTORI ________ kW 1500 RPM

TYYPPI ________

VALMISTUS N:O ________
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OHJEKIRJA JA LAITTEEN KÄYTTÖ

Tämä ohjekirja on tarkoitettu ammattitaitoiselle 
viljelijälle. Siksi koneen käyttäminen edellyttää 
normaaleja yleistietoja ja -taitoja maataloudesta 
ja maatalouden koneista.

ELEVAATTORITYYPIT

Tämä ohjekirja käsittelee Antti -elevaattoreiden 
A-40, A-70 ja A-90 asennusta ja käyttöä.
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TURVALLISUUS
* Elevaattorissa on liikkuvia osia, joihin koskeminen koneen käydessä aiheuttaa vakavan 
 ruumiinvamman! Älä koskaan avaa koneen luukkuja ja suojia, ennen kuin olet varmistanut, 
 että virtapiiri on katkaistu esim. sulake irrottamalla!

* Elevaattorissa on seuraavanlaisia varoitusmerkkejä:

Älä koskaan avaa hihnasuojaa koneen käydessä 
- käden ja käsivarren tapaturmavaara!

Älä koskaan avaa luukkua koneen käydessä, 
- sormien ja käden tapaturmavaara!

Elevaattorin alkusäätöjä tehtäessä joudutaan sitä usein 
käyttämään osin tarkistus- ja huoltoluukut avattuna, 

jolloin on noudatettava erityistä varovasuutta. 
Tapaturmavaara!

Turvaohjeita
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KONEEN ESITTELY JA SEN 
KÄYTTÖTARKOITUS

* Antti-maatilaelevaattori, sarja A on 
 tarkoitettu viljan ja raemaisen materi-
 aalin pystysuoraan kuljettamiseen.

 Huom! Vakio osiltaan maatilaelevaat-
 torit eivät sovellu hiekan yms. voimak-
 kaasti kuluttavien materiaalien siirtä-
 miseen. Ei myöskään suositella kulje-
 tettavaksi raekooltaan 20 mm  
 suurempaa materiaalia.

* Elevaattori on tyypiltään kuppihihna-
 elevaattori. Elevaattorihihnan kupit 
 muodostavat kuppiryhmiä, joissa on 
 ylhäältäpäin tarkastellen 1 - 5 pohja-
 tonta kuppia ja ryhmän alimpana 
 pohjallinen kuppi. Kuppihihna on 
 kumia. Hihnassa on A-40 ja A-70 
 -tyypeissä kaksi (2) ja A-90 tyypeissä 
 kolme (3) vahvikekudoskerrosta.

* Elevaattorien runkoputkina käytetään 
 kuumasinkittyjä, pyöreitä teräsputkia. 
 Elevaattorin muun runko-osan 
 muodostavat sen ala- ja yläpää, jotka 
 ovat myös pääosin kuumasinkitystä 
 materiaalista valmistettuja. 

* Elevaattoritoimitukseen sisältyy edel-
 listen lisäksi monia irrallaan toimitet-
 tavia osia, joiden paikat selviävät 
 edempänä asennusohjeesta. Myös 
 mahdolliset lisävarustekomponentit 
 toimitetaan irrallisina.

* Kuormitetun elevaattorin aiheuttama 
 melu on 73 dB.

Kuva 1.
Antti -elevaattori, sarja A ja sen päämitat

A-sarjan maksimikorkeus 17,2 m
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Etusyöttösuppilo

Vaihtoehtoinen 
varuste

Kuva 2. Antti -elevaattorin, sarja A pääosat

Elevaattorin yläpää 

Luukkuputki

Kuppihihna

Nousupuolen
sulkuluukun

hammastanko-
säädin

Elevaattori-
putkisto
koostuen eri
pituisista
putkiosista

Paluupuolen
sulkuluukun
säätöosat

Vaihtoehtoisia, 
erillisinä 
tilattavia 

varusteita

Kolmitiejakaja

Kaatosuppilon 
kärkikappale

Alapään
muutososa

Elevaattorin 
alapää,
korotettu malli 

Taka-
syöttö-
suppilo

Kaatosuppilon 
kärkikappale

Putken
tuki

Asennus

Alapään
muutososa

Taka-
syöttö-
suppilo

Paluupuolen
sulkuluukun
säätöosat

Nousupuolen
sulkuluukun

säätöosat

Elevaatto-
rin tuenta 
kuivuriin

Muutososa

Kolmitiejakaja

Muutososa

Elevaattorin 
alapää,
symmetrinen malli 

 Elevaattori korotetulla alapäällä Elevaattori symmetrisellä alapäällä
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ASENNUS
Elevaattorin asentaminen on tarkkuutta vaativaa työtä. Asennusta joudutaan tekemään monessa tasossa ja 
korkealla. Näin ollen elevaattorin asennus vaatii hyvän asennustaidon lisäksi kunnollisia asennustelineitä ja 
turvallisuudesta huolehtimista.
 
Sähköasennukset tulee aina jättää valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi!

Elevaattorin osien nimitykset
Seuraavassa asennusohjetekstissä käytetään elevaattorin osista kuvassa "Antti -elevaattorin, sarja A pääosat" 
annettuja nimityksiä.

Elevaattorin alapää
Elevaattorin, sarja A asennus alkaa elevaattorin alapään asettamisella asennussuunnitelmassa määrättyyn paikkaan. 
Elevaattorin korotetun mallin alaosassa on nousupuolella laajennettu syöttöaukko ja iso sulkuluukku. Symmetrisen 
mallin alaosa on muuten symmetrinen, mutta nousupuolen putken lähtö alapään rungossa on kulmikas.

Elevaattorin alapää pitää asentaa tasaiselle, vaakasuoralle lattiatasolle, jotta elevaattorin koko paino jakautuu 
tasaisesti alustalle ja elevaattorin koko alapinnalle.

- Jos alusta ei ole tasainen, niin se tasoitetaan jälkivalulla, teräslevyillä tai muulla soveltuvalla tavalla.

Elevaattorin alapäätä ei tarvitse varsinaisesti ruuvata kiinni tasaiseen alustaan. Sen sijaan tulee elevaattori kiinnittää 
erikseen rakennettavaan kaatosuppiloon.

- Pultattavaa kaatoallasta käytettäessä mitoitustiedot ohjeesta 408110.

-  Kaatosuppilon rakentamisen helpottamiseksi elevaattori toimituksen mukana on kaatosuppilon kärkikappale. 
 Jos kaatosuppilon pystyseinä tehdään valamalla tai muuraamalla, niin kärkikappaletta käytetään muottina. 
 Näissä tapauksissa pitää elevaattorin alapää ja siihen kiinnitetty kaatosuppilon kärkikappale olla asennettu 
 paikalleen ennen lopullista muurausta tai valua.

- Elevaattorin alapään kärkikappaleen kiinnittäminen betoniseinään voidaan vaihtoehtoisesti tehdä jälkivaluna, 
 jos seinän valun yhteydessä jätetään asennusaukko riittävinä asennusvaroilla.

 Huom! Ennen kärkikappaleen kiinnivalamista tai muuraamista on ehdottomasti tarkistettava, että elevaattorin 
 alapää on kaikilta sivuiltaan pystysuorassa. Mahdollinen vinous on korjattava pohjan alle asetettavilla 
 metallilevyillä. 
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Symmetrisen mallin alapää 

Kaatosuppilon 
kärkikappale

Korotetun mallin alapää 

Kaatosuppilon 
kärkikappale

Elevaattorin  
takasuppilo
4 x D200
502646

Elevaatto-
rin  alapään 
muutososa
D200
503542

Kuva 3. Antti -elevaattorin, sarja A alapää

 Jos elevaattorin alapää ei ole suorassa, on elevaattorin käyntiä vaikea saada tasaiseksi ja äänettömäksi.

 Huom! Kärkikappaleen valun kuivuttua on vielä ennen kärkikappaleen ja alapään välisten kiinnitysruuvien 
 kiristämistä hyvä tehdä seuraavat toimenpiteet: 

 1. Kiilataan alapäätä ylöspäin metallilevyjä sen alle asettamalla niin, että kärkikappale on tiiviisti 
 alareunastaan alapään hahlossa.

 2. Nostetaan sulkuluukku paikoilleen ja lyödään se vasaralla pohjaan niin, että luukku sulkeutuu 
 alareunastaan tiiviisti. Em. jälkeen kiristä kiinnitysruuvit.

Sulkuluukut laitetaan paikoilleen molempiin syöttöaukkoihin ja luukkujen moitteeton liikkuminen urissaan 
tarkistetaan.

Huom! Kun kyseessä pultattava kaatoallas,  katso mitat ohjeesta 408110.
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Elevaattorin runkoputket
Putkien kokoaminen

Alimmat runkoputket asennetaan elevaattorin alapäähän lähtönatsojen päälle (sisäkkäin ilman siteitä).

Nousupuolen muotoillun natsan päälle tulee vastaavasti muotoiltu putki (=”alin putki”), jonka pituus on korotetun 
mallin alapäässä 0,65 m ja symmetrisen mallin alapäässä 1,0 m. Toisen puolen alin putki on aina 1,0 m pituinen.

Seuraavat runkoputket liitetään toisiinsa puskusaumoin, käyttäen putkien päälle kiristettäviä putkisiteitä. Runko-
putkien sivusaumat tulevat putkien välin puolelle. Siteet asennetaan niin, että ruuviliitokset tulevat runkoputkien 
väliin. Sideparit yhdistetään 2 - 4 m:n välein toisiinsa välilevyillä. Siteissä käytetään M 8 x 30 -ruuveja ja mutterei-
ta. Siteitä asennettaessa on hyvä tehdä jokaisen siteen alareunan kohdalle tussilla merkki, josta nähdään siteen 
mahdollinen asennuksen aikainen liikkuminen pois jatkeen keskeltä.

Siteitä asennettaessa on huomioitava, että sulkuluukun varsien ohjureilla varustetut siteet tulevat oikeisiin koh-
tiin:

Kaatosuppilon vastakkaisella puolella olevaan sulkuluukkuun tulee lyhyt varsi (1400 mm). Tätä varten pitää jo 
ensimmäinen putkijatkokseen asentaa ohjurilla varustettu lukkoside (lukituspyörällä varustettu).

Kaatosuppilon puolelle tulee symmetrisellä alapäällä varustetussa elevaattorissa pitkä sulkuluukun varsi (1400 + 
1495mm) ja korotetulla alapäällä varustetuissa elevaattoreissa neljä (4) kpl 2000 mm -mittaisia varsia.

Symmetrisellä alapäällä varustetun elevaattorin kaatosuppilon puoleista pitkää vartta varten tulee lukkoside sel-
laisen putkenjatkeen kohdalle, jossa sulkuluukun varren lukituksen käyttäminen on kätevää.

Korotetulla alapäällä varustettuun elevaattoriin kaatosuppilon puolelle tulee erikseen ohjureilla varustettu side ja 
ylemmäksi hammastanko-säätölaite. Ohjureilla varustettu side asennetaan putkijatkokseen, joka on noin puoli-
välissä varsien lopullista pituutta.

Hammastanko-säätölaite kannattaa asentaa jo runkoputkien asentamisen yhteydessä korotetulla alapäällä va-
rustettuihin elevaattoreihin.

Hammastanko-säätölaitteen siteitä ei yleensä käytetä putken jatkoksen  siteinä, vaan laite tulee keskemmälle 
putkea. Asennuspaikka valitaan niin, että hammastankosäätäjää on helppo käyttää kaatosuppilon yläpuolelta.

Sulkuluukun varret lyhennetään (tai pidennetään) sopivaan mittaan. Varsien yläpäähän porataan vaakasuuntaan 
rei´ät (ø 9 mm). Hammastanko-käyttölaitteen alapäässä olevia nostovarren kiinnitysreikiä voidaan käyttää pora-
tessa ohjureina (katso myös kuvaa no 4)

Sulkuluukun varret kiinnitetään paikoilleen. Varren kierteellinen alapää pistetään sulkuluukun yläreunassa oleviin 
reikiin (kiristetään M10-muttereilla reikien molemmilta puolilta). Varsien yläpäät kiinnitetään ruuveilla hammastan-
ko-käyttölaitteen nostovarteen.

Luukkuputki asennetaan nousupuolen putkistoon sellaiseen kohtaan, jossa se on sopivasti ulottuvilla asennuksia 
ja huoltoja varten. Luukut asennetaan niin päin, että kuppi-hihnaan päästään käsiksi etu- ja takapuolelta. On huo-
mioitava, että luukut mahtuvat esteettömästi avautumaan (myös hammastangon ääriasennoissa). 

Asennus
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Pakettikuivaamoissa on luukkuputken paras sijainti yleensä siilojen kansitaso, koska kaatosuppilon tasolla on 
ahdasta ja hammastanko-säätölaitteen takia luukkuputki nousisi kohtuuttoman korkealle.

Erikoismittaisten elevaattorien toimituksessa voi olla myös 0,5 m putkia. Ylimmäiset runkoputket tulee olla aina 1,0 
m mittaisia. Jakajan puolelle tuleva ylin putki on päästään muotoiltu ( alin / ylin putki 1,0 m)

Moottoriteline asennetaan paikoilleen ylimpien runkoputkien väliin M 12 x 25 ruuveilla ja muttereilla. Moottoriteli-
ne asennetaan niin päin, että sen tasainen puoli tulee alapuolelle ja hihnasuojuksen kiinnitysreikä voimansiirron 
puolelle. Moottoritelinettä kannattavat putkisiteet eivät tule putkijatkeen kohdalle.

Ennen yläpään asennusta pitää molempien runkoputkien yläreunojen olla samalla korkeudella (± 2,0 mm). Korkeus-
ero voi johtua jossakin jatkeessa olevasta välyksestä. Jos putkistosta ei löydy välystä, katkaistaan putket saman 
korkuisiksi. Putkien samanpituisuutta kannattaa tarkkailla koko ajan kokoonpanon eri vaiheissa.

Varret lyhennetään ja 
porataan Ø 9 mm reiät

Hammastanko-säätölaite
510071

Kuva 4. Sulkuluukun varsien lyhennys
(korotettu alapää)

Kuusioruuvit M 8 x 30 
ja mutterit M 8

Sulkuluukun varsi

Kuusiomutterit M 12
Sulkuluukku
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Elevaattorin yläpää
Elevaattorin yläpää on raskas nostettava, 96 kg. Nostossa tarvitaan apuna konevoimaa.

Kiilahihnapyörä asennetaan paikoilleen yläpäähän 

Sileän, Ø 630 mm kiilahihnapyörän paikoilleen asentaminen aloitetaan puhdistamalla akselinpää ja kiilahihnapyörän 
reikä suojarasvasta. Viereisen sivun taulukosta katsotaan kiinnityksen ruuvi ja aluslaatta.

Uritetun Ø 630 mm kiilahihnapyörän asentaminen alkaa akselinpään puhdistamisella suojarasvasta. Taperlock 
kartioholkin asennusohje kuvassa 6.

Kun yläpää lasketaan ylhäältä runkoputkien päälle paikoilleen, niin yläpäässä olevat lähtönatsat menevät runko-
putkien sisään. Yläpään ja runkoputkien välisessä liitoksessa ei käytetä siteitä.

Joskus ahtaissa paikoissa joudutaan voimansiirto muuttamaan toiselle puolelle. Se on mahdollista laakerit irrotta-
malla. Huomioi, että moottoriteline tulee oikein päin.

Yläpään ja moottoritelineen väliin tulee kaksi (2) kpl M 16 x 500 tukipulttia (kierretankoja), joilla voidaan myöhem-
min kiristää voimansiirron kiilahihnat. Moottorin akseli puhdistetaan suojalakasta ja naputetaan kiilahihnapyörä 
puu- / muovivasaralla paikoilleen.

Viereisen sivun taulukosta katsotaan moottorikoon perusteella kokoamisessa tarvittavat pultit ja mutterit. 
Taulukkoa luetaan vaakarivien suuntaisesti.

Kiilahihnapyörä lukitaan akselin päästä aluslevyllä ja ruuvilla. A-90 -elevaattorissa tulee holkki aluslevyn alle. 
Moottori nostetaan paikoilleen moottoritelineen alle ja kiinnitetään neljällä (4) ruuvilla (katso taulukkoa), mutterilla 
ja aluslevyllä. Moottoritelineestä valitaan sellaiset kiinnitysreiät, että moottorin kiilahihnapyörä ja yläpään iso kiila-
hihnapyörä tulevat samalle pystysuoralle linjalle.

Mikäli erikoispitkä elevaattori on varustettu takaisinpyörinnän estimellä, kiinnitetään se yläpään kuppihihnapyörän 
akselin toiseen päähän. Tässä tapauksessa on ennen voimansiir ron kiilahihnojen asentamista tarkistettava, että 
moottori on kytketty pyörimään oikein päin.

Kiinnitetään 4-tiejakajan muutososa ja jakaja tai 3-tiejakaja paikoilleen.
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Moottori Pieni kiilahihnapyörä Suuri kiilahihnapyörä Putki
kW pyörä uraluku napa pyörä akseli napa Ø51 L31

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm (kpl)
Moottorin kiinnitys Moottorin akselin pää Kuppihihnap. aks. pää

ruuvi mutteri ruuvi aluslaatta ruuvi aluslaatta
(kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl) (kpl)

A-40 ja A-70
 1.5 75A 4 24 615 35 kiinteä  -

M10x40 M10 M8x35 Ø40/9 M10x25 Ø52/13
(4) (4) (1) (1) (1) (1)

 2.2 75A 4 28 615 35 kiinteä  -
M12x50 M12 M10x25 Ø52/13 M10x25 Ø52/13

(4) (4) (1) (1) (1) (1)
 3.0 75A 4 28 615 35 kiinteä  -

M12x50 M12 M10x25 Ø52/13 M10x25 Ø52/13
(4) (4) (1) (1) (1) (1)

 4.0 75A 4 28 615 35 kiinteä  -
M12x50 M12 M10x25 Ø52/13 M10x25 Ø52/13

(4) (4) (1) (1) (1) (1)
 5.5 75SPZ 4 38 630x4SPZ kartioh. (1)

M12x50 M12 M12x25 Ø52/13
(4) (4) (1) (1)

A-90
 5.5 80SPZ 4 38 630x4SPZ kartioh. (1)

M12x50 M12 M12x25 Ø52/13
(4) (4) (1) (1)

 7.5 80SPZ 4 38 630x4SPZ kartioh. (1)
M12x50 M12 M12x25 Ø52/13

(4) (4) (1) (1)
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Elevaattorin 
yläpään 
runko

Moottorin 
kiinnityslevy

Hihnasuoja

Kiilahihnapyörä, sileä (moott. 1.5 - 4.0 kW)

Kiilahihnat

Putki (moott. 5.5 ja 7.5 kW)

Kierretanko

Sähkömoottori

Kiilahihnapyörä

Kuusioruuvi

Aluslaatta

Kartioholkki
Kierretanko

Kiilahihnapyörä, uritettu (moott. 5.5 ja 7.5 kW)

Kuva 5. Elevaattorin yläpään rakenne

Kiinnityslevyn 
kannatinside
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Kuva 6. Kartioholkin asennus

Kartioholkin asennus
KIINNITYS

1. Poista suojarasva holkista ja pyörän navasta. Aseta holkki pyörän napaan ja kohdista reiät.

2. Rasvaa kiinnitysruuvit ja 
 kierrä ne kevyestti paikoil-
 leen, kiristysruuvien paikat  
 merkitty kuvassa ja niissä 
 kierre on pyörän navassa.

3. Puhdista akseli, aseta 
 pyörä ja holkki sille. 
 Asettaessasi pyörää 
 muista, että ensin 
 kiinnittyy holkki akselille 
 ja pyörä siirtyy tämän 
 jälkeen vielä hiukan 
 holkkiin nähden.

4. Kiristä ruuvit avaimella tiukalle. 
 90 Nm kireyteen.
5. Napauta holkkia tuurnalla 
 kevyesti ja kiristä ruuvit uudelleen. 
 Toista tämä pari kertaa, jolloin 
 varmistat, että holkki on todella 
 tiukasti paikallaan.
6. Tarkista ajoittain ruuvien kireys.
7. Täytä ulosvetoreiät esim. rasvalla 
 likaantumisen estämiseksi.

IRROTUS

1. Irroita ruuvit ja kierrä yksi 
 tai kaksi ruuveista, 
 holkkityypistä riippuen, 
 ulosvetoreikiin, 
 Ulosvetoreiät on merkitty 
 kuvassa ja niissä kierre 
 on kartioholkissa.

2. Kiristä ruuveja 
 tasaisesti kunnes 
 holkki irtoaa navasta.

3. Poista pyörä akselilta.
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Runkoputkien oikaisu
Suorista elevaattori pystysuoraksi luotilankaa apuna käyttäen ja kiristä vielä siteiden pultit. Tue yläpää sivuilta 
päin ja pitkä elevaattori myös väliltä (noin 4 - 5 metrin välein) elevaattorin tuentalevyillä 439103 kuivurikoneistoon. 
Tarkista vielä, että elevaattorin yläpää on pystysuorassa.

Kuppihihna ja kupit
Hihnan liittäminen

Hihna lasketaan yläkautta yläpyörän kummaltakin puolelta alas, niin että hihnan ohuemman kumin puoli (vahvi-
kekudokseen nähden) tulee pyörää vasten. Hihnan toinen pää vedetään alakautta, alapyörän alta, narulla luuk-
kuputken kohdalle. Toimitukseen kuuluva hihnankiristys laite kiinnitetään hihnan takapuolelle hihnaruuvien reikiin. 
Hihna kiristyy jatkoslaitet ta räikkäavaimella ruuvaamalla. Hihnan kireys on sopiva, kun hihnassa olevat kuppien 
rei´ät muuttuvat hieman soikean muotoisiksi.

Hihnan liitos tehdään jatkosrautoja käyttäen (kuva nro 7). Ylimääräiset hihnan päät katkaistaan pyöreästi, niin että 
niistä muodostuu läppä kuppien väliin.

Jatkoslaitteen irrottamisen jälkeen on vielä lampulla alaluukusta valaisemalla ja ylhäältä putken läpi katsomalla 
varmistettava, ettei hihna ole puoli kierrosta tai koko kierrok sen kierteel lä.

Kuva 7. 
Hihnan kiristyslaite ja -liitos

Kiristyslaite

Hihnan jatkossarja

Kiristyslaite 
hihnan takana. 
Hihna kiristetty 
ja reijitetty 
liitoksen 
tekemistä 
varten
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Kuppien kiinnitys

Kupit kiinnitetään hihnaan tavallisimmin luukkuputken kautta. Kiinnityksessä käytetään hihnaruuveja M8 ja Nylock 
-muttereita. Mutterit kiristetään siihen tiukkuu teen että kanta juuri ja juuri uppoaa kumin pintaan (= kanta ei juuri 
kosketa hihnapyörää). Jos nylock muttereita on vaikea kiristää luukkuputken kohdalla (pultit pyörivät), niin kiristä 
mutterit alustavasti yläkuppihihnapyörän päällä ja lopullinen ”tarkka” kiristys luukkuputken kohdalla.

Kuva 8. Kuppien asennus A40

1. kierroksen 
jälkeen

2. kierroksen 
jälkeen

3. kierroksen 
jälkeen

joka  6. 
reikä-
pari

joka  7. 
reikä-
pari

joka  6. 
reikä-
pari

A 40 -elevaattoreissa pohjalliset ja pohjattomat kupit asennetaan ryhmiksi. Ensimmäisellä asennuskierroksella 
asennetaan pelkästään pohjallisia kuppeja joka kuudenteen (6) reikäpariin ja joka seitsemänteen (7) reikäpariin 
vuoron perään. Toisella kierroksella asennetaan pohjaton kuppi edellisen yläpuolelle (katso kuva 8). Kolmannella 
asennuskierroksella tasataan tyhjät välit eli joka toiseen kuppiryhmään tulee kaksi pohjatonta kuppia ja joka toiseen  
yksi pohjaton, niin että kuppiryhmien väleihin jää aina neljä (4) tyhjää reikäparia. Kuvasta 8 kuppiryhmien jako 
selviää parhaiten. Kuppeja on keskimäärin 7 kpl / metri.
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joka  6. 
reikä-
pari

Kuva 9. Kuppien asennus A70

1. kierroksen 
jälkeen

2. kierroksen 
jälkeen

3. kierroksen 
jälkeen

4. kierroksen 
jälkeen

A90 -elevaattoreiden pohjalliset ja pohjattomat -kupit asennetaan ryhmiksi. Ensimmäisellä asennuskierroksella 
asennetaan pelkästään pohjallisia kuppeja joka kahdeksanteen (8) reikäpariin. Toisella kierroksella asennetaan 
pohjaton kuppi edellisen yläpuolelle ( katso kuva 10). Tehdään niin monta asennus kierrosta, että jokaisen pohjallisen 
kupin päällä on viisi pohjatonta kuppia. Jokaisen kuppiryhmän väliin tulee jäädä kaksi käyttämätöntä reikäparia. 
Kuppeja on keskimäärin 14,2 kpl / metri.

joka  8. 
reikä-
pari

Kuva 10. Kuppien asennus A90

1. kierroksen 
jälkeen

2. kierroksen 
jälkeen

3. kierroksen 
jälkeen

4. kierroksen 
jälkeen

5. kierroksen 
jälkeen

6. kierroksen 
jälkeen

A70 -elevaattoreissa pohjalliset ja pohjattomat kupit asennetaan ryhmiksi. Ensimmäisellä asennuskierroksella 
asennetaan pelkästään pohjallisia kuppeja joka kuudenteen (6) reikäpariin. Toisella kierroksella asennetaan po-
hjaton kuppi edellisen yläpuolelle. Tehdään niin monta asennus kierrosta, että jokaisen pohjallisen kupin päällä 
on kolme pohjatonta kuppia. Jokaiseen kuppiryhmään kuuluu neljä kuppia ja kuppiryhmien väliin tulee jäädä kaksi 
käyttämätöntä reikäparia. Katso kuva 9. Kuppeja on keskimäärin 12 kpl / metri.
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10 mm

Asennus

Elevaattorin harja

Elevaattorin harja asennetaan yhteen tyhjäksi jääneeseen 
reikäpariin (kuva 11).

Kuva 11. Elevaattorin harja

Kuva 13. Säätölevyn säätö

Kuorijoiden säätö

Kummankin kuppihihnapyörän pintaa 
“sorvaava” kuorijalevy säädetään niin 
lähelle hihnapyörän pintaa kuin se 
sivuäänittä on mahdollista (kuva 12). 

Säätölevyn säätö

Jakajan yläpuolella oleva säätölevy säädetään niin, että kupit 
ohittavat sen 10 mm:n etäisyydeltä (kuva 13).

Kuva 12. Kuorijoiden säätö
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Kiilahihnat ja kiilahihnasuoja

Kun moottoritelineen kiinnityssiteet ovat vielä löysällä, paikoilleen asennettu moottori painaa kiilahihnat paikoilleen. 
Loppukiristys tehdään kierretangoilla.
Kiilahihnojen kireys on sopiva, kun yhtä kiilahihnaa kerrallaan kahden (2) kilon voimalla sisään päin painettaessa 
kiilahihna joustaa 15 mm. 

Lopuksi kiristetään moottoritelineen kiinnityssiteet.

Hihnasuoja asennetaan paikoilleen käyttäen M 10 -muttereita ja moottoritelinee seen kiinnitettävää M 10 x 170 
mm kierretankoa.
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5 mm

Elektroninen pyörinnän vartija DI 0105    03/2018 -->

Vartijalaite asennetaan elevaattorin alapäähän sille puolelle, millä mahdollista sivusyöttösuppiloa harvemmin 
käytetään.  

Asennus etenee seuraavasti (kuva "Elektronisen pyörinnän vartijan kokoaminen ja säätö"):

* Irrota laitteesta akselinpään suoja (jos jo asennettu).

* Kiinnitä sakaralevy M 8 x 16 -kuusioruuvilla elevaattorin alapään akselin kierrereikään. 

* Asenna anturi akselinpään suojakoteloon, anturin johdin kotelon ulkopuolelle. Sijoita toinen anturin kiinnitys-
muttereista kotelon sisä- ja toinen kotelon ulkopuolelle.

* Säädä anturin kohtisuora etäisyys sakaralevyyn (5 mm). Kiristä mutterit.

* Asenna akselinpään suoja.

* Kytkennät kaavioiden (seuraava sivu) mukaisesti. Jos toimitukseen kuuluu ohjauskeskus, noudata sen mu-
kana tulleita sähköpiirustuksia.

Elektronisen pyörinnän vartijan 
kokoaminen ja säätö

Jakorasia ei sisälly 
toimitukseen
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Käyttöjännite 20VDC...250VAC
Toimintatapa Sulkeutuva
Jatkuva max. virta 100mA DC/250mA AC
Minimi kuorman virta 6mA
Vaadittava etusulake 2A nopea
Pulssia /min 110
Hystereesi 10%
Aloitusviive 8sek
Toimintaetäisyys 5mm

Toiminta

Kun elevaattori käynnistetään, sillä on 8 sekuntia aikaa saavuttaa normaali käyntinopeus eli alapyörän kierrokset 
vähintään 110 rpm. (Tämä on anturin tehdasasetus, potentiometrin säädöllä ei ole vaikutusta.) Jos vaadittava 
käyntinopeus ei 8 sekunnin jälkeen täyty elevaattori pysähtyy.

Anturin päässä olevat kaksi keltaista lediä palavat yhtäjaksoisesti aina, kun anturin lähtö on aktiivinen eli startti-
vaiheen aikana ja sen jälkeen, jos käyntinopeus on riittävä.
 
Uudelleenkäynnistyksessä käyttökytkin käytetään asennossa ”0”. Huom! Poista mahdollinen tukos tai muu vian 
aiheuttaja ennen uudelleenkäynnistystä. Toistuvat uudelleenkäynnistykset voivat rikkoa elevaattorin pehmokäyn-
nistimen.

Jos toimitukseen kuuluu ohjauskeskus, noudata sen mukana tulleita sähköpiirustuksia.

Elektroninen pyörintävahti ilman relekoteloa (03/2018-->)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PYÖRINTÄVAHTI
VARVTALSVAKT
ROTATION SENSOR

ELEVAATTORI
ELEVATOR
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5 mm

Elektroninen pyörinnän vartija DRU-11  10/2002 - 2/2018

Vartijalaite asennetaan elevaattorin alapäähän sille puolelle, millä mahdollista sivusyöttösuppiloa harvemmin 
käytetään.  

Elektronisen pyörinnän vartijan 
kokoaminen ja säätö

Asennus etenee seuraavasti (kuva "Elektronisen pyörinnän vartijan kokoaminen ja säätö"):

* Irrota laitteesta akselinpään suoja (jos jo asennettu).

* Kiinnitä sakaralevy M 8 x 16 -kuusioruuvilla elevaattorin alapään akselin kierrereikään. 

* Asenna induktiivinen anturi akselinpään suojakoteloon, anturin johdin kotelon ulkopuolelle. Sijoita toinen
* anturin kiinnitysmuttereista kotelon sisä- ja toinen kotelon ulkopuolelle.

* Säädä anturin kohtisuora etäisyys sakaralevyyn (5 mm). Kiristä mutterit.

* Asenna akselinpään suoja.

* Kiinnitä elektronisen pyörinnän vartijan relekotelo joko elevaattorin alapään keskimmäiseen sivulevyyn, ak-
selinpään suojan yläpuolelle tai kuivurirakennuksen rakenteeseen anturikaapelin pituuden sallimissa rajoissa 
(älä jatka kaapelia).

* Kytkennät kaavioiden (seuraava sivu) mukaisesti. Katso myös kuivurin ohjauskeskuksen kytkentäkaaviota.

230 voltin käyttöjännitteellä toimiva relekotelo on vakiovaruste Suomessa.
24 voltin käyttöjännitteellä toimiva relekotelo on vakiovaruste Ruotsissa.
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Kuva 15. Elektronisen pyörinnän vartijan 
kytkentäkaavio (220V)

Kuva 16. Elektronisen pyörinnän vartijan  
kytkentäkaavio (24V)

Asennus

Toiminta 
Kun elevaattori käynnistetään, "R" rele vetää yhdeksän sekunnin 
ajan ja K1 saa pidon. Tänä aikana elevaattorin tulee käynnistyä. 
Samalla anturilta tulee pulsseja, jolloin "R" rele jää pito päälle. 
Jos elevaattori ei pyöri, pulssien tulo loppuu. "R" rele sekä sen 
jälkeen K1 päästävät ja elevaattori pysähtyy. Jos pyörinnän 
vartija pysäyttää elevaattorin, käynnistys tapahtuu kääntämällä 
käyttökytkin "0" asentoon ja käynnistämällä uudelleen.

Merkkivalot relekotelossa

Power ON O Ledi palaa kun relekotelolle tulee jännite

Pulse Input O Ledi vilkkuu kun pulsseja tulee anturilta

Run OK O Ledi palaa kun anturilta tuleva pulssimäärä 
  on oikea

l.time ON O Ledi palaa 9 sekunnin käynnistysviiveen aikana.
  Run OK tilaan siirtymisen jälkeen valo sammuu. 

Toiminta 
Kun elevaattori käynnistetään, "R" rele vetää yhdeksän sekunnin 
ajan ja K1 saa pidon. Tänä aikana elevaattorin tulee käynnistyä. 
Samalla anturilta tulee pulsseja, jolloin "R" rele jää pito päälle. 
Jos elevaattori ei pyöri, pulssien tulo loppuu. "R" rele sekä sen 
jälkeen K1 päästävät ja elevaattori pysähtyy. Jos pyörinnän 
vartija pysäyttää elevaattorin, käynnistys tapahtuu kääntämällä 
käyttökytkin "0" asentoon ja käynnistämällä uudelleen.

Merkkivalot relekotelossa

Power ON O Ledi palaa kun relekotelolle tulee jännite

Pulse Input O Ledi vilkkuu kun pulsseja tulee anturilta

Run OK O Ledi palaa kun anturilta tuleva pulssimäärä 
  on oikea

l.time ON O Ledi palaa 9 sekunnin käynnistysviiveen aikana.
  Run OK tilaan siirtymisen jälkeen valo sammuu. 
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ELEVAATTORIN KÄYTTÖOHJE

Elevaattorin alkusäädöt ja tarkistukset
Varoitus! Elevaattorin alkusäätöjä tehtäessä joudutaan elevaattoria käyttämään myös tarkistus- 
 ja huoltoluukut avattuina, jolloin on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tapaturmavaara!

Ennen varsinaista koeajoa ja käyttöönottoa on hyvä tehdä seuraavat säädöt ja tarkistukset:

1. Elevaattorin kuppihihnan kulku keskellä hihnapyöriä ja keskellä runkoputkissa (äänetön käynti)

 Jos ei niin tarkista:
 - runkoputkien pystysuoruus luotinarulla,
 - alapään pystysuoruus vesivaa’alla,
 - yläpään pystysuoruus vesivaa’alla.

 Vasta ylläolevien tarkastusten jälkeen tarvittaessa löysätään kuppihihnapyörän laakerin kiinnitysruuveja ja 
 säädetään kuusiokoloavaimella hihnapyörän asentoa niin, että kuppihihnan kulku siirtyy keskelle pyörää.

2. Elevaattorin alapään kuppihihnapyörän kuorijan säätö

 Säädä levy mahdollisimman lähelle kuppihihnapyörän pintaa, kuitenkin niin että elevaattori käy ilman 
 sivuääniä. Jos kuorijalevyn reuna ottaa kiinni kuppihihnapyörään tai etäisyys on turhan suuri, suorita säätö 
 (kuva 12).

3. Elevaattorin yläpään kuppihihnapyörän kuorijan säätö

 Säädä samoin kuin alapään kuorija.

4. Säätölevyn asennon tarkistus jakajan yläpuolella, elevaattorin yläpäässä (sisällä)

 Säädä tarvittaessa levyn asento niin, että kupit ohittavat säätölevyn 10 mm:n etäisyydeltä (kuva 13).

                 
5. Kuppihihnan kireyden tarkastus ja kiristys

 Jos kuppihihna on ollut paikoilleen asennettuna 1 - 2 viikkoa, niin hihnan jälkikiristys voidaan tarvittaessa 
 tehdä jo ennen koeajoa tai ensimmäistä käyttöönottoa.

 Kiinnitä luukkuputken takaluukusta hihnankiristystyökalu hihnan takapuolelle (kahden tilapäisesti poistetun 
 kupin ruuvinreikiin) kuppihihnan jatkoksen kahta puolin. Työkalulla vedetään jatkoksen kohdalle hihnaan 
 löysää 1 - 2 kuppivälin verran (riippuen elevaattorin pituudesta ja hihnan löysyydestä), A90 -elevaattorissa 
 2 - 5 reikävälin verran. Avaa liitos, leikkaa ylimääräinen hihnanpää pois sekä kiinnitä jatkosraudoilla uusi 
 hihnaliitos. 
 Laita takaisin työkalun tieltä poistetut kupit työkalun irrottamisen jälkeen. Hihnan kireys on sopiva, kun 
 hihnassa olevat ruuvinreiät ovat hieman soikeat tai kun kupin etureunaan tarttuessasi et enää pysty 
 nostamaan etureunaa 40 - 50 mm ylöspäin.

Käyttö
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6. Elevaattorin kiilahihnojen suuntaus ja kireys

 Tarkista, että kiilahihnapyörät ovat keskenään suorassa linjassa ja etteivät ne ole vinossa.
 Säädä kiilahihnojen kireyttä tarvittaessa moottorin ja yläpään välissä olevilla pitkillä tukiruuveilla 
 (moottoritelineen putkisiteiden kiinnitysruuvit on ensin löysättävä).
 Asenna kiilahihnasuoja paikoilleen.

7. Sulkuluukkujen tarkistukset

 Tarkista, että sulkuluukut liikkuvat vapaasti urissaan ja että niiden liikeradat ovat riittävät ja luukku sulkeutuu 
 tiiviisti ala-asennossaan.

8. Tarkista, ettei elevaattorissa ole vieraita sinne kuulumattomia esineitä, ja että kaikki tarkistus- ja 
 huoltoluukut ovat kiinni.

9. Viljaputkisto

 Tarkista, että jakajasta lähtevät viljaputket ovat kunnolla kiinnitetyt ja laskukulmat ovat riittäviä 
 (märällä viljalla vähintään 450, kuivalla vähintään 300).

 A90 -elevaattorissa pitää olla halkaisijaltaan 200 mm viljaputket.

10. Varmista, että sähkömoottori on kytketty pyörimään oikein päin.

11. Vartijalaitteen testaus

 Aukaise elevaattorin moottorin sulakkeet.
 Käännä valintakytkin E -asentoon.
 Siirrä syöttölaitteen kytkin 1 -asentoon.
 Käynnistä elevaattori.
 Syöttölaite käynnistyy, käy noin 10 sekuntia ja pysähtyy, kierroslukuvartija on kunnossa.
 Jos syöttölaite jää käymään (kierroslukuvartija ei silloin ole kunnossa), tarkista kierroslukuvartijan mikron 
 sekä keskuksessa olevan aikareleen toiminta.

 Elevaattoreissa, joihin tulee Y/D käynnistin, on kierroslukuvartijan releen aika aina oltava noin 2 - 3 sekuntia 
 pidempi kuin elevaattorin Y/D releen aika. Muuten vartija pudottaa moottorin pois ennen kuin se on 
 vaihtanut kolmiokytkentään (moottorin vääntö on noin 1/3 heikompi tähtikytkennässä).

 DRU-11 vartijoissa aika on säädetty valmiiksi noin 8 sekuntiin, joten moottorin Y/D aika olisi noin 5 - 6 
 sekuntia.

Käyttö
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Elevaattorin käyttö
Tarkista aina ennen elevaattorin käynnistämistä,

 -  ettei mahdollisesti toinen henkilö ole tekemässä esim. puhdistus tai huoltotoimenpiteitä elevaattoriin 
  rakennuksen eri kerroksissa.

 -  että elevaattorin kaikki huolto- ja tarkistusluukut ovat kiinni.

 -  jakajan ja viljaputkien asento on tarkoitetun mukainen.

 -  sulkuluukku on kiinni-asennossa.

Käynnistä elevaattori ennen kuin avaat sulkuluukkuja. Elevaattorin nousupuolelta voit avata sulkuluukun yleensä 
kokonaan. Paluupuolen sulkuluukun voit avata noin puoliväliin. Silloin saavutetaan täysi teho.

Rypsillä ja kuivalla leipäviljalla saavutetaan yleensä huipputeho jo sulkuluukkuja jonkin verran vähemmän avaa-
malla.

Jos avaat sulkuluukkuja liikaa, elevaattori saattaa tukkeutua ja pysähtyä. Kun elevaattori on täydellä teholla käynnistä 
pysähtynyt, niin se ei jaksa enää lähteä käyntiin. Sulje silloin sulkuluukut ja päästä ylimääräistä viljaa elevaattorin 
alaluukun kautta pois. Kun viljan valuminen alaluukusta loppuu, voit käynnistää elevaattorin uudelleen.

Viljalajiketta vaihtaessasi on usein tarpeen saada elevaattori mahdollisimman puhtaaksi edellisestä viljasta. Silloin 
on syytä tehdä seuraavat tarkistukset ja puhdistukset:

 - tarkista, että kaatosuppilon saumoihin ei ole jäänyt viljaa; harjaa tarvittaessa,

 - käytä elevaattoria niin kauan, ettei enää kuulu yksittäisten jyvien rapinoita runkoputkistosta,

 -  pysäytä elevaattori ja avaa alapään kyljessä oleva luukku. Harjaa varrellisella harjalla tai pensselillä 
  sisäpohjalta viimeisetkin jyvät pois.

Varoitus! Käsiä ei saa laittaa elevaattorin alaluukusta sisään!!

Viljalajikkeiden sekoittumisvaaran vuoksi ei 3-tiejakajan asetusta saa muuttaa ennen kuin viljan juoksutus on 
loppunut tai välillä suljettu.

Käyttö
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HUOLTO
Vuosihuolto

 -  Puhdista sähkömoottorin jäähdytysrivat ja puhallinpyörä.

 -  Tarkista kuppihihna ja sen kireys. Säädä tarvittaessa.

 -  Tarkista kuppien kunto ja niiden kiinnitys.

 -  Kuppihihnan kulku hihnapyörällä. Tarkista, tarvittaessa säädä.

 -  Tarkista kuppihihnapyörien kuorijoiden asento. Säädä tarvittaessa.

 - Tarkista kiilahihnat ja niiden kireys. Säädä tarvittaessa.

 - Tarkista ja voitele laakerit.

 - Vartijan sähköisen toiminnan tarkistus on tehtävä ammattitaitoisen sähkömiehen kanssa säännöllisin 
  väliajoin. 

 - Voitele mekaaninen vartija.

TAKUU
Antti-elevaattoreiden takuuaika on yksi (1) käyttökausi. Takuu koskee valmistus- ja ainevikoja.  Sähkömoottorien 
kohdalla noudatetaan niiden maahantuojan antamia erillisiä takuuehtoja.

Takuu edellyttää, että elevaattorin asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettu valmistajan antamia ohjeita 
ja voimassa olevia määräyksiä.

Kaikista takuu asioista on sovittava valmistajan kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
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HÄIRIÖTILANTEET

Mahdollisia häiriötilanteita elevaattorissa

Tunnusmerkit Mahdollinen häiriön aiheuttaja      Toimenpide

 Elevaattori ei käynnisty 

   Sähkökeskuksen valintakytkin Käännä valintakytkin käynti-asentoon
                                          0-asennossa
           
                                          Moottorin ylivirtarele lauennut Palauta R -painiketta painamalla.

                                          Sulake lauennut Uusi tai uudelleenviritä sulake

  Induktiivinen  Vartijalaitteen anturin tunnistus- Säädä anturin etäisyydeksi sakara-
  kierroslukuvartija etäisyys muuttunut. levystä 5 mm.

  Mekaaninen Vartijalaite juuttunut Vartijalaitteen voitelu ja huolto 
  kierroslukuvartija käyntiasentoon

 Elevaattori käy hetken, muttei jää käyntiin

  Induktiivinen  Relekotelolla oleva "Power On" Relekotelolle ei jostain syystä
  kierroslukuvartija merkkivalo ei pala. tule jännitettä.

  " "Pulse Input" ledi ei vilku, Induktiivinen anturi ei anna pulsseja
   vaikka elevaattoria pyöritetään. elevaattoriakselin päästä. Tarkista
    induktiivisen anturin ja sakaralevyn 
    välinen etäisyys (ohjearvo 5 mm).
    Induktiivinen anturi on rikkoutunut,
    jos etäisyys on oikea eikä silti tule
    pulsseja.

  " "Run OK" ledi ei pala, vaikka Induktiiviselta anturilta tulee pulsseja,
   "Pulse Input" ledi vilkkuu mutta pulssimäärä ei ole riittävä eli 
    noin 100 pulssia/min. Elevaattorin
    kuppihihna saattaa olla löysällä tai
    kiilahihnat luistavat. 
    Relekotelossa oleva kierrosluvun
    säätötrimmi "Pulse / min" on jostain
    syystä väärin säädetty (tulee olla 
    100 pulssia/min). 

Häiriöt
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Tunnusmerkit Mahdollinen häiriön aiheuttaja      Toimenpide

 Elevaattori käy hetken, muttei jää käyntiin

  Mekaaninen Vartijalaitteen mikrokytkin rikki. Vaihda mikrokytkin.
 kierroslukuvartija

  " Vartijalaitteen keskipakopainojen Säädä säätöruuvista niin, että
   välityskielekkeen säätö on väärin. mikrokytkin toimii (naksahtaa)
    keskipakopainojen liikeradan
    puolivälissä.

  " Vartijalaitteen keskipakopainoakseli Tarkista, että vartijalaitteen epä-
   ei pyöri. keskotappi on kuppihihnapyörän
    akselin urassa ja että se on lukittu.

  " Vika vartijalaitteen releessä  Valtuutettu sähköasentaja vaihtaa
   sähkökeskuksessa. releen.

  " Vartjalaite pyörii liian hitaasti koska Kiristä kuppihihna lyhentämällä.
   kuppihihna on erittäin löysä.

 Elevaattori pysähtyy kesken käynnin

   Voimansiirron kiilahihnat löysällä Kiristä kiilahihnat. Katso asennusohje.
   (vartijalaite katkaisee alinopeudessa).

   Kuppihihna erittäin löysällä Kiristä kuppihihna lyhentämällä.
   (vartijalaite katkaisee alinopeudessa).
            
   Viljansyöttö liian suurella,  Tyhjennä elevaattori (katso käyttö-
   moottorinsuoja laukeaa. ohje), kuittaa R-nappi ja säädä 
    kuormitus sopivaksi.

   Jakajassa tai putkistossa tukos Poista tukoksen aiheuttaja
    (vieraita esineitä, liian loivat tai 
   pieniläpimittaiset putket)
 
   Mikrokytkimen säätö raja-alueella. Säädä mikrokytkin.

Häiriöt



Antti-Teollisuus Oy 34 05-2018

Elevaattori, sarja AHäiriöt

Tunnusmerkit Mahdollinen häiriön aiheuttaja      Toimenpide

 Elevaattorin teho on heikko 

   Jakajassa tai putkistossa tukos Poista tukoksen aiheuttaja.
    (vieraita esineitä, liian loivat tai 
   pieniläpimittaiset putket).

   Yläpään säätölevyn etäisyys  Säädä säätölevy 10 mm:n päähän
    kuppeihin liian suuri. kupeista.
                                         
   Voimansiirron kiilahihnat löysällä. Kiristä kiilahihnat.

   Moottorin sähkökytkennät virheelliset Sähköasentaja tarkistaa 
   Tähti - kolmio kytkentä väärin. sähkökytkentöjen oikeellisuuden.

   Viljan pääsy elevaattoriin rajoittunut. Poista ahtaat tai loivat kohdat.

 Elevaattorin kupit kolistavat alapäässä

   Kuppihihna löysällä. Kiristä kuppihihna lyhentämällä.

   Elevaattorin alapää ei ole suorassa, Tarkista, että alapää on asennettu 
   elevaattorin kuppihihna ei kulje  tarkalleen pystysuoraan ja että 
   keskellä kuppihihnapyörää. kuppihihna kulkee keskellä hihna-
                                             pyörää. Hihnapyörässä ei saa olla 
    likakerrostumia. Hihnapyörän kuorijan 
    tulee olla oikein säädetty.

   Mahdollinen laakerivaurio. Vaihda alapään kuppihihnapyörän
    akselin laakerit.

   Kuppihihnassa on vaurioita (vieraat Vaihda viallinen kuppi tai hihna.
   esineet, jyrsijöiden tekemät vauriot 
   tai joku kupeista viallinen).
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Tunnusmerkit Mahdollinen häiriön aiheuttaja      Toimenpide

 Elevaattorin kupit kolistavat yläpäässä

   Kuppihihna löysällä.      Kiristä kuppihihna lyhentämällä.

   Elevaattorin yläpää ei ole suorassa, Tarkista, että yläpää on asennettu 
   elevaattorin kuppihihna ei kulje  tarkalleen pystysuoraan ja säädä 
   keskellä kuppihihnapyörää. kuppihihna kulkee keskellä hihna-
                                             pyörää. Hihnapyörässä ei saa olla 
    likakerrostumia. Hihnapyörän kuorijan 
    tulee olla oikein säädetty.

   Mahdollinen laakerivaurio. Vaihda yläpään kuppihihnapyörän
    akselin laakerit.

   Kuppihihnassa on vaurioita (vieraat Vaihda viallinen kuppi tai hihna.
   esineet, jyrsijöiden tekemät vauriot 
   tai joku kupeista viallinen).

   Säätölevy liian lähellä kuppeja.  Säädä säätölevy 10 mm:n päähän
    kupeista.

 Elevaattorin kupit kolistavat runkoputkissa

          Runkoputkisto on vinossa.     Tarkista koko elevaattorin ja runko-
    putkiston pystysuoruus luotilangalla 
    ja tee tarvittavat suoristukset.

  Laakerista kuuluu ylimääräistä ääntä

   Laakeri vioittunut. Vaihda laakeri.

   Laakerin sisäkehä pyörii akselilla. Kiristä pidätinruuvit. Jos ei auta, 
    uusi laakeripari ja akseli.

 Elevaattori menee tukkoon tai juuttuu, moottori ei pysähdy

   Vartijalaitteen aikarele viallinen. Sähköasentaja tarkistaa releen 
    toiminnan ja korjaa tarvittaessa.
  

Elevaattorin vartijalaitteen toiminta olisi hyvä tarkistaa 
ajoittain sähkömiehen kanssa, hänen käydessään tilalla.

Häiriöt
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ANTTI -ELEVAATTORIN, SARJA A, OSAKUVAT
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 1 503494 

 2 503504

 3 42300 1
 4 503514 1
 5 42300 1
 6 508422 1
 7 313087 2
 8 32110 1

 9 A72002 1
 10 504830 1

 11 33224 1
 12 511512 1
 13 42376 1
 14 511511 1
 15 511513 1

 16 511536 1
 17 511530 1
 18 A71889 1
   

Alapää

 Viite Osa Kpl Nimike Huom.
 
    ELEVAATTORIN ALAPÄÄ 1831
    Korotettu malli, kokoonpano Sis. osat 3 - 4, 6 - 8

    ELEVAATTORIN ALAPÄÄ 1832
    Symmetrinen malli, kokoonpano Sis. osat 3, 5 - 8

    Sulkuluukku - paluupuoli 42300
    Sulkuluukku - nousupuoli (korotettu malli) 32085
    Sulkuluukku - nousupuoli (symmetrinen malli) 42300
    Kuppihihnapyörä 32329
    Laippalaakeri UFC205 D30
    Pohjalevy

    Elevaattorin kärkikappale (korotettu malli) A72002
    Elevaattorin kärkikappale (symmetrinen malli) 22488

    Pyörinnän vartijat

    Kiinnityskotelo, induktiiviselle vartijalle 1.10.2002 alkaen
    Induktiivinen anturi, 100 r/min 1.10.2002 alkaen
    Sakaralevy 1.10.2002 alkaen
    Relekotelo, 230V 1.10.2002 alkaen
    Relekotelo, 24V 1.10.2002 alkaen

    Istukka, pyörinnän vartija 160 r/min Ennen 1.10.2002
    Pyörinnän vartija 160 r/min Ennen 1.10.2002 
    Etusyöttösuppilo (lisävaruste) 3x D 200 mm
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 1 503484 1

 2 33093 1
 3 503707 1
 4 32330 1
 5 313070 2
 6 41540 2
 7 205530 1

 8 503555 1
 9 503595 2
 10 22384 1
 11 119010 1
 12 111560 2
 13 110560 4
 14 510607 1
 15 309968 1
 16 116741 1
 17 309952 4
  310069 4
 18 310088 1
  310087 1
  310086 1
  310004 1
 19 208074 1
 20 400122 1
   
  400342 1
 21 101860 1
  102210 1
  102500 1
 22 503507 2
 23 303003 1
  303556 1
  303514 1
  303557 1
  303545 1
  303550 1

 24 504647 1
  A70175 1

 25 510476 1
 26 510477 1

Yläpää

 Viite Osa Kpl Nimike Huom.
 
    Elevaattorin yläpään runko 1825, sis. osat 2 - 6

    Kansi 33093
    Päädyn kulutuslevy 41568
    Kuppihihnapyörä 32330
    Laippalaakeri UFC207 D35
    Reiän suojalevy 41540
    Tasakiila 8 x 10, L = 60 mm

    Moottorin kiinnityslevy 22277
    Kiinnityslevyn kannatinside 42362
    Hihnasuoja 22384
    Kierretanko M 10, L = 170 mm
    Aluslaatta M 12
    Kuusiomutteri M 10
    Kiilahihnapyörä, sileä (moott. 1.5 - 4.0 kW) Kiinteä napa
    Kiilahihnapyörä, uritettu (moott. 5.5 - 7.5 kW) Kartionapa
    Kartioholkki (moott. 5.5 - 7.5 kW)
    Kiilahihna (moott. 1.5 - 4.0 kW) A120
    Kiilahihna (moott. 5.5 - 7.5 kW) SPZ3150
    Kiilahihnapyörä (moott. 1.5 kW) 75 / 24
    Kiilahihnapyörä (moott. 2.2 - 4.0 kW) 75 / 28
    Kiilahihnapyörä (moott. 5.5 kW) 75 / 38
    Kiilahihnapyörä, uritettu (moott. 5.5 - 7.5 kW) 80 / 38
    Putki (moott. 5.5 - 7.5 kW) D 51 / L = 31 mm
    Aluslaatta (moott. 1.5 kW) D 40 / 9
   
    Aluslaatta (moott. 2.2 - 7.5 kW) D 52 / 13
    Kuusioruuvi (moott. 1.5 kW) M 8 x 35
    Kuusioruuvi (moott. 2.2 - 4.0 kW) M 10 x 25
    Kuusioruuvi (moott. 5.5 - 7.5 kW) M 12 x 25
    Kierretanko M 16, L = 500 mm
    Sähkömoottori - 1.5 kW
    Sähkömoottori - 2.2 kW
    Sähkömoottori - 3.0 kW
    Sähkömoottori - 4.0 kW
    Sähkömoottori - 5.5 kW
    Sähkömoottori - 7.5 kW

    3-tiejakaja, Ø 160 mm 2969
    3-tiejakaja, Ø 200 mm A70175

    Muutososa Ø 200 mm 1767
    Muutososa Ø 160 mm 1761
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 1 503579 1 2
 2 503583 1 -
 3 503552 *) *)
 4 400006 *) *)
 5 400004 *) *)
 6 503570 1 1
 7 400012 *) *)
 8 503590 *) *)
 9 439103 2 - 3 2 - 3

 10 510071 1 -
 11 32609 1 -
 12 A73947 1 2
 13 A73949 - 1
 14 503513 2 -

 15 503601 1 2
 
 16 503663 *) /m *) /m
 17 503664 *) /m *) /m
 18 800301 **) **)
 19 800302 ***) ***)
 20 110040 2 2
 21 110790 2 2
 22 A70219 2 2
 23 503630 1 1
 24 503670 1 1

Putkistot

 Viite Osa  Kpl  Nimike Huom.

   Kor.  Symm.
 
      Alin / ylin putki, muotoiltu - 1,0 m
      Alin / ylin putki, muotoiltu - 0,65 m
      Elevaattoriputki - 0,5 m
      Elevaattoriputki - 1,0 m
      Elevaattoriputki - 2,0 m
      Luukkuputki - 1,0 m
      Elevaattoriputken side
      Elevaattoriputkien välituki
      Elevaattorin tuenta kuivuriin 32253

      Hammastankosäädin 21793
      Hammastankosäätimen kiinnitysosa 32609
      Sulkuluukun varsi, L = 1400 mm 
      Sulkuluukun varsi, L = 1495 mm 
      Sulkuluukun varsi, L= 2000 mm 4908

      Sulkuluukun varren lukkoside 31617

      Kuppihihna, reijitetty (A40 / A70) B 130 70 / 55 - 2
      Kuppihihna, reijitetty (A90) B 130 70 / 55 - 3
      Elevaattorikuppi, pohjallinen GB 130
      Elevaattorikuppi, pohjaton GB 130 
      Hihnaruuvi (kpl / osa 18 ja 19) M 8 x 22
       Nyloc-mutteri (kpl / osa 18 ja 19) M 8
      Hihnan jatkossarja, sis. ruuvit ja mutterit
      Hihnan jatkostyökalu     
      Elevaattoriharja 31013

 
 **)  A40 2,8 kpl / m A70 3,03 kpl / m A90 2,27 kpl/m
 ***)  A40 4,2 kpl / m A70 9,09 kpl / m  A90 11,36 kpl / m

 *)  määrä elevaattorin pituuden mukaan
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Elevaattori, sarja AEY-vakuutus

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI
Puh.: (02) 7744700
Fax: (02) 7744777

vakuuttaa, että 

ANTTI  A-sarjan elevaattori

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 

- konedirektiivi 2006 / 42 / EY
- pienjännitedirektiivi 2006 / 95 / EY
- sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva direktiivi 2004 / 108 / EY

Kuusjoki 01.03.2010

Kalle Isotalo
Toimitusjohtaja




