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For komfortventilation

Afbildning

Anvendelsesområde

Kendetegn

TI_BK_AC_300N_DK

Montage og installation kun for faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne montageanvisning. 
Gem anvisningen for senere brug, fx. ved vedligehold.

For indsætning i skrånende tagopluk f.x: 
Tophængte udadgående tagvinduer 
og i lodrette facader f.x:
Tophængte udadgående klapvinduer
Bundhængte indadgående kipvinduer

-  For komfortventilation
-  Kædemotor i kompakt størrelse
-  Afbryder automatisk  endepositionerne:
   endeposition åben ved indbygget endestops-

afbryder
   endeposition lukke ved elektronisk endestop
-  Holder vinduet tæt v.h.a. elektronisk defineret 

holdetryk
-  Forsyningsspænding 230V AC
-  3-polet tilslutningskabel
- Overbelastningssikret
-  Vedligeholdelsesfri stålkæde
- Kompakt motor i aluminium firkantprofil
   uden forstyrrende påbygningsdele og derfor 

elegant og designrigtig i sit udseende 
-  Op til max. 300N trykkraft
 

Dimensioner:
Påbygnings-  L  x H  x B
Motor
BK-2189-AC 544 x 40 x 40mm
BK-2258-AC 544 x 40 x 40mm
BK-2327-AC 544 x 40 x 40mm
BK-2419-AC 637 x 40 x 40mm
BK-2511-AC 820 x 40 x 40mm
BK-2603-AC 820 x 40 x 40mm

K.K. Consult
Brand- & komfortventilation
Vinduesautomatik

Med forbehold for tekniske ændringer.
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Sikkerhedsanvisninger

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger:

INFO

Forsigtig / Advarsel
Personfare, elektrisk strøm

Forsigtig / Advarsel
Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse
af materiel

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Vær opmærksom på følgende ved montage og 
betjening:
Vinduet lukker automatisk. Ved åbning og lukning 
stopper motoren v.h.a. Endestoppet. Motorens 
trykkraft fremgår af de tekniske data. Denne kraft kan 
medføre klemskader på fx. fingre.
Ved montage og betjening hold da aldrig i 
vinduesrammen eller på kæden - klemrisiko for fingre!

Bemærk følgende advarselstegn:

2

Betjeningsanvisning
Montage, idriftsætning og vedligehold bør kun foretages af faguddannede og 
sikkerhedsbevidste elektroinstallatører eller personale med tilsvarende 
kvalifikationer.

En pålidelig drift uden skader og risici opnås kun ved omhyggelig montage og 
indstilling efter denne anvisning. Vær opmærksom på motorens anvendelses-
område og dens min- og maksimale ydelsesevner (se de tekniske data).

Anvendelsesområde:
Udelukkende til automatisk åbning og lukning af vinduer som de viste eksempler. 
Ved anden anvendelse spørg først forhandleren.

Det vil være ud over denne anvisnings rammer, at opliste alle gældende 
bestemmelser og lovkrav.
Sikrer Dem altid at Deres anlæg er i overensstemmelse med gældende 
bestemmelser. Særligt skal iagttages: Åbningsareal af oplukket, åbningstid og 
hastighed, temperaturmodstandsdygtighed af kabel og materiel, kabeltværsnit i 
forhold til længde og strømbelastning.
Befæstningsmateriel skal vælges i overensstemmelse med fundamentet og den 
påførte belastning, og om nødvendigt forstærkes.
 

Læs og overhold anvisningerne i denne betjeningsanvisning og overhold de 
angivne rækkefølger.
Gem denne betjeningsanvisning til senere brug / vedligehold. 

Kabeltyper og forlægning samt nettilslutning skal være i overensstemmelse 
med kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Fleksible kabler må ikke indmures.
Frithængende tilledninger skal forsynes med trækaflastning. 
Kablerne skal forlægges således at de under drift ikke drejer eller knækker.
Dropdåser skal være tilgængelige for reparation.
Før enhver reparation eller ombygning skal netspændingen fuldstændigt 
afbrydes - anlægget skal sikres mod uforsættelig genindkobling.
Kabeltype, -længde og -kvadrat skal følge de tekniske anvisninger.

Efter installation og ved enhver ændring af anlægget skal alle funktioner 
afprøves.

Under montage og betjening vær da opmærksom på at vinduerne lukker 
automatisk.
Områder med risici for klem- og skæreskader der er placeret under 2,5m 
højde, som fx. imellem vinduesrammer og -karm samt imellem ovenlyskupler 
og bundramme, skal sikres via sikkerhedsanordning der ved personberøring 
standser den automatiske bevægelse ( der henvises til gældende lovgivning).

Advarsel! Kædemotoren er bygget for 230V! Personfare!

Ved anvendelse på kipvinduer:
Ved kipvinduer kræves et kip-sikringsbeslag. Dette skal forhindre at vinduet - 
ved uheld - falder ind i rummet. Vær opmærksom på at sikringsbeslagets 
maksimale åbning er i overenstemmelse med motorens maksimale åbning. 
Vær opmærksom på gældende regler for automatiske døre og vinduer.
Motorer skal beskyttes mod vedvarende smuds og vand.

Advarsel: Kædemotoren må kun anvendes med styringer af samme fabrikat 
som motoren. Hvis motoren anvendes på en styring af andet fabrikat 
bortfalder garantien. Montage og idriftsætning skal ske forsvarligt i forhold til 
sikkerhedshensyn og efter denne anvisning. Ved enhver udskiftning eller 
udbygning anvend da kun originale reservedele.

Vedligeholdelsesarbejde
Dette produkt skal mindst en gang årligt afprøves og kontrolleres og om 
nødvendigt fejludbedres.
Fjern evt. smuds fra motoren. Kontroller at befæstningsmateriel og skruer er 
fastspændt. Afprøv motoren ved prøvekørsel.
Motoren er vedligeholdelsesfri. Defekte produkter bør kun repareres via 
forhandleren. Der må kun anvendes originale reservedele.
Funktionsdueligheden bør regelmæssigt afprøves.
Anbefalelsesværdig er en serviceaftale.

Fabrikanterklæring
Dette produkt er fremstillet og kontrolleret i overenstemmelse med EU-
lovgivning, hvorpå der foreligger en fabrikanterklæring.
Produktet bør kun tages i anvendelse når der foreligger en 
overensstemmelseserklæring for hele anlægget hvori det indgår.

Fabrikant: STG-Beikirch GmbH & Co. KG. D-32657 Lemgo-Lieme.

Autoriseret forhandler: K.K. Consult ApS. DK-8700 Horsens. 
Tlf. 75 62 42 00 - fax. 75 62 42 31 - www.kkconsult.dk

Kabeltrækning og elektrisk tilslutning skal foretages af autoriseret 
elinstallatører.
Ved installation vær da opmærksom på kravene i følgende:
- Svagstrømsinstallationer DS 460.
- Stærkstrømsbekendtgørelsen. K.K. Consult ApS

Brand- & komfortventilation
Vinduesautomatik
DK-8700 Horsens
Tlf. 75 62 42 00 - fax 75 62 42 31 - www.kkconsult.dk

Montagevarianter 3

For montage af kædemotorer på udadgående
tag- eller klapvinduer, på karm.

For montage af kædemotorer på
indadgående vinduer. Kip- eller drejevindue.
Montage på ramme.

Tilbehør (Standard)

Tagvindue Kip- eller drejevindue

For montage af kædemotor på
indadgående vinduer. Kip- eller drejevindue.
Montage på karm.

1 Kædemotor 7 Motorkonsol DF og KF-0
2 Bøsninger 
3 Gevindstift
4 Vindueskonsol
5 Stift
6 Unbrakonøgle
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Montagevarianter 3

For montage af kædemotorer på udadgående
tag- eller klapvinduer, på karm.

For montage af kædemotorer på
indadgående vinduer. Kip- eller drejevindue.
Montage på ramme.
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Tagvindue Kip- eller drejevindue

For montage af kædemotor på
indadgående vinduer. Kip- eller drejevindue.
Montage på karm.

1 Kædemotor 7 Motorkonsol DF og KF-0
2 Bøsninger 
3 Gevindstift
4 Vindueskonsol
5 Stift
6 Unbrakonøgle



Tilbehør / special-montagetilbehør4

Montage på tagvindue

Montagetilbehør : Motorkonsol DF (7)
Indeholdt i leverance

Rammemontage på kipvindue, hvor ramme og 
karm flugter

Montagetilbehør : Motorkonsol KF-0 (8)
Indeholdt i leverance

Rammemontage på kipvindue, med forskudt 
ramme / karm

Montagetilbehør : Motorkonsol KF-10 * (9)

Rammemontage på kipvindue, med forskudt 
ramme / karm

Montagetilbehør : Motorkonsol KF-15 * (10)

Karmmontage på kipvindue, hvor ramme og 
karm flugter, med vinkelbeslag (0mm)

Montagetilbehør : Motorkonsol R * (11) og 
     BK-vinkelbeslag R-0 * (12)

Karmmontage på kipvindue, med forskudt 
ramme / karm, med vinkelbeslag (10mm)

Montagetilbehør : Motorkonsol R * (11) og 
BK-vinkelbeslag R-10 * (13)

Karmmontage på kipvindue, med forskudt 
ramme / karm, med vinkelbeslag (15mm)

Montagetilbehør : Motorkonsol R * (11) og 
BK-vinkelbeslag R-15 * (14)

Specialtilbehør * (Bestilles separat)

Montage på vindue5

Karmkant (K) markeres på vinduesrammen, midten (m) af 
rammen afmærkes og huller bores. 

Midten af karmen markeres. Huller til motorkonsollerne 
afmærkes og bores. Kontrollér afstand X.

BK-2189/2258/2327/-AC: X/2=329,5mm X=659mm
BK-2419/-AC: X/2=329,5mm X=659mm
BK-2511/2603/-AC: X/2=421,5mm X=843mm

Opmærkning

A: Mindsteafstande mellem karmsider
BK 2189/2258/2327/-AC: A=684 mm
BK 2419/-AC: A=684 mm
BK 2511/2603/-AC: A=868 mm

B: Påbygningsflade:          min. 40,0 mm
C: Frirum:          min. 23,0 mm

Vindueskonsollen (1) monteres med skruerne (2).

Vindueskonsol

Kædemotor

Befæstigelse

Befæstigelse

Kædemotor

Motorkonsollen (4) monteres med skruerne (3). Motoren (5) 
monteres i konsollen (4).

Bemærk: Bøsningerne sidder godt fast og kan, hvis 
de løsnes, tage skade.

Nu monteres den sidste motorkonsol (6) og befæstiges med 
skruerne (7).



Tilbehør / special-montagetilbehør4
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Montage på kip- og drejevindue6
Montagevarianter

BK 2189/2258/2327/-AC: A=552 mm
BK 2419-AC: A=664 mm
BK 2511/2603-AC: A=828 mm

B: 35mm
C = 15,5 mm (KF-15)
C =   0,0 mm (KF-0)

Mindsteafstande kontrolleres

Vindue hvor ramme og karm flugter (KF-0)

Vindue med forskudt ramme (KF-10 og KF-15)

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Opmærkning

Vindueskonsol

Midten af karmen (m) markeres. Huller til vindueskonsollen 
afmærkes og bores.

Kædemotor

Huller til motorkonsollerne afmærkes på rammen (m) og 
bores. Kontrollér afstand X.

BK-2189/2258/2327/2419-AC: X/2 = 311,5 mm;
X    = 623,0 mm

BK-2511/2603-AC: X/2 = 403,5 mm;
X    = 807,0 mm 

Vindueskonsol

Opmærkning

Midten af karmen markeres. Huller til vindueskonsollen 
afmærkes og bores.

Montage på kip- og drejevindue 7

Befæstigelse

Gevinstiften (2) skrues let i vindueskonsollen (1). 
Vindueskonsollen (1) skrues fast på rammen med 
skruerne (3).

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Kædemotor

Den højre motorkonsol (1) skrues fast med skruerne (2) 
og motoren (3) stikkes ind i denne konsol. Den venstre 
motorkonsol (6) stikkes ind i motoren og skrues derefter 
fast med skruerne (5). 

Bemærk: Bøsningerne sidder godt fast 
og kan, hvis de løsnes, tage skade

Bøsning (4) indsættes i hullet ved siden af kabeludførsel på 
kædemotor (3). Den anden bøsning (4) indsættes i  hullet 
overfor i den anden ende af kædemotor (3). Kædemotor (3) 
befæstiges med kabelsiden først på højre motorkonsol (1). 
Venstre motorkonsol (6) indsættes i kædemotor (3) og 
placeres i de i forvejen borede huller (7) og befæstiges med 
skruerne (5). 

Befæstigelse



Montage på kip- og drejevindue6
Montagevarianter

BK 2189/2258/2327/-AC: A=552 mm
BK 2419-AC: A=664 mm
BK 2511/2603-AC: A=828 mm

B: 35mm
C = 15,5 mm (KF-15)
C =   0,0 mm (KF-0)

Mindsteafstande kontrolleres

Vindue hvor ramme og karm flugter (KF-0)

Vindue med forskudt ramme (KF-10 og KF-15)

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Opmærkning

Vindueskonsol

Midten af karmen (m) markeres. Huller til vindueskonsollen 
afmærkes og bores.

Kædemotor

Huller til motorkonsollerne afmærkes på rammen (m) og 
bores. Kontrollér afstand X.

BK-2189/2258/2327/2419-AC: X/2 = 311,5 mm;
X    = 623,0 mm

BK-2511/2603-AC: X/2 = 403,5 mm;
X    = 807,0 mm 

Vindueskonsol

Opmærkning

Midten af karmen markeres. Huller til vindueskonsollen 
afmærkes og bores.

Montage på kip- og drejevindue 7

Befæstigelse

Gevinstiften (2) skrues let i vindueskonsollen (1). 
Vindueskonsollen (1) skrues fast på rammen med 
skruerne (3).

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Kædemotor

Den højre motorkonsol (1) skrues fast med skruerne (2) 
og motoren (3) stikkes ind i denne konsol. Den venstre 
motorkonsol (6) stikkes ind i motoren og skrues derefter 
fast med skruerne (5). 

Bemærk: Bøsningerne sidder godt fast 
og kan, hvis de løsnes, tage skade

Bøsning (4) indsættes i hullet ved siden af kabeludførsel på 
kædemotor (3). Den anden bøsning (4) indsættes i  hullet 
overfor i den anden ende af kædemotor (3). Kædemotor (3) 
befæstiges med kabelsiden først på højre motorkonsol (1). 
Venstre motorkonsol (6) indsættes i kædemotor (3) og 
placeres i de i forvejen borede huller (7) og befæstiges med 
skruerne (5). 

Befæstigelse



Montage på kipvindue - karmmontage8

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Montagevarianter

KF-0: Vindue hvor ramme og karm flugter

KF-10: Vindue med forskudt ramme

KF-15: Vindue med forskudt ramme

Mindsteafstande kontrolleres

BK-2189/2258/2327-AC A = 664 mm
BK-2419-AC A = 664 mm
BK-2511/2603-AC A = 828 mm
B = 46 mm
C = 0 mm (R-0)
C = 10 mm (R-10)
C = 15 mm (R-15)

Opmærkning

Vinkel

Kædemotor

Midten af rammen (m) markeres og markeringen afmærkes 
på karmen. Huller til vinkelkonsollen afmærkes og bores.

Huller til motorkonsollerne afmærkes på karmen og bores. 
Kontrollèr afstand X.

BK-2189/2258/2327/2419-AC: X/2 = 311,5 mm;
X    = 623,0 mm

BK-2511/2603-AC: X/2 = 403,5 mm;
X    = 807,0 mm
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Elektrisk tilslutning

Befæstigelse

Forsigtig / Advarsel
Personfare ved bevægelige dele,
klemrisiko

Kædemotor

Den højre motorkonsol (1) skrues fast med skruerne (2) i 
hullerne i højre side, således at tappen peger mod venstre.

Bøsning (4) indsættes i hullet ved siden af kabeludførsel på 
kædemotor (3). Den anden bøsning (4) indsættes i  hullet 
overfor i den anden ende af kædemotor (3).

Kædemotor (3) befæstiges med kabelsiden pegende mod 
højre motorkonsol (1). Venstre motorkonsol (6) indsættes i 
kædemotor (3) og placeres i de i forvejen borede huller (7) 
og befæstiges med skruerne (5). 

Vinkel

Gevinstiften (1) skrues let i vindueskonsollen på vinklen (2). 
Vinklen (2) skrues med skruerne (3) fast på rammen (4), 
således at vindueskonsollen er øverst.

Forsigtig / Advarsel: 230-240~V / 50 Hz 
Vekselspænding! Fejlhåndtering kan føre til 
ødelæggelse af materiel.

INFO: 3-polet skruetilslutning er som standard 
formonteret i højre side af kædemotoren.

Den sorte leder (Fase L op) tilsluttes til komforttrykkets OP-
taste klemme. Den brune leder (Fase L ned) tilsluttes til 
komforttrykkets NED-taste klemme. Den blå leder (Nul, N) 
tilsluttes Nul-klemmen. Fastgør / luk komforttrykket / 
dropdåsen og test motorfunktioner.

Montering af kæde

Vinduet åbnes manuelt og sikres.
Kæden (1) køres ca. 10 cm ud og kæde-endeleddet (2) 
monteres i vindueskonsollen (4). Stiften (3) skubbes igennem 
hullet. Stiften sikres med gevinstiften (5).
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Elektrisk tilslutning

Befæstigelse
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overfor i den anden ende af kædemotor (3).
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højre motorkonsol (1). Venstre motorkonsol (6) indsættes i 
kædemotor (3) og placeres i de i forvejen borede huller (7) 
og befæstiges med skruerne (5). 

Vinkel

Gevinstiften (1) skrues let i vindueskonsollen på vinklen (2). 
Vinklen (2) skrues med skruerne (3) fast på rammen (4), 
således at vindueskonsollen er øverst.

Forsigtig / Advarsel: 230-240~V / 50 Hz 
Vekselspænding! Fejlhåndtering kan føre til 
ødelæggelse af materiel.

INFO: 3-polet skruetilslutning er som standard 
formonteret i højre side af kædemotoren.

Den sorte leder (Fase L op) tilsluttes til komforttrykkets OP-
taste klemme. Den brune leder (Fase L ned) tilsluttes til 
komforttrykkets NED-taste klemme. Den blå leder (Nul, N) 
tilsluttes Nul-klemmen. Fastgør / luk komforttrykket / 
dropdåsen og test motorfunktioner.

Montering af kæde

Vinduet åbnes manuelt og sikres.
Kæden (1) køres ca. 10 cm ud og kæde-endeleddet (2) 
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10 Tekniske data

Forsyningsspænding
 

Strømforbrug

Tryk- / trækkraft

Holdekraft

Slaglængde

Afbrydning Åbn

Afbrydning Luk

Elektrisk tilslutning

Indkoblingsvarighed

Åbningshastighed

Omgivelsestemperatur

Kapslingsklasse

Kædetype

Kappemateriale

Dimensioner

Farve

Farve endestykker

Tilbehør

230-240V  AC (+25% -10%)

0,225A ved fuldlast 300N

300N

3000N

189, 258, 327, 419, 511 og 603mm 

Indbygget endestopsafbryder

Indbygget elektronisk endestop

3-polet skruetilslutning

60s (ED/ON) 120s (AD/OFF)

Ca. 11 sek./100mm slaglængde

O0 til +70  C

IP20

Rustfrit stål, vedligeholdelsesfri

Aluminium-firkantprofil

40 (B) x 40 (T) x længde = (se side 1)

Sølvgrå eller hvid RAL 9016, andre RAL farver
på forespørgsel

Sort eller husfarve

Konsoller DF og KF-0 er indeholdt i standard leverance

Eksemplerne i denne anvisning er principielle og uden forpligtelse, og erstatter ikke en detailplanlægning.
Anvisningen er gyldig fra udgivelsestidspunktet til ny udgave foreligger.
Med forbehold for tekniske ændringer. Udgave: August 2002.

Bemærk mindste vindueshøjde (Vejledende i forhold til profiltype)

BK-2189-AC: min. 255 mm
BK-2258-AC: min. 355 mm
BK-2327-AC: min. 445 mm
BK-2419-AC: min. 590 mm
BK-2511-AC: min. 725 mm
BK-2603-AC: min. 855 mm
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