sprint 550 S, 550 SL

duo 500 S, 500 SL, 650 SL

marathon 550-, 800-, 1100 SL

!

Monterings- og betjeningsvejledning

1

-

!
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Generelle oplysninger
Symboler

1

om radiofjernstyring

Advarselstegn:
Henviser til en truende fare. Ikke-overholdelse kan medføre
alvorlig personskade !

• Fjernstyring af materiel og anlæg er kun tilladt, såfremt en funktionsfejl i
sender eller modtager ikke indebærer nogen risiko for mennesker, dyr
eller materiel, eller såfremt der er taget højde for en sådan risiko ved
hjælp af andre sikkerhedsanordninger.

Henvisningstegn:
Information, nyttig oplysning.

• Brugeren skal være informeret om, at fjernstyring af anlæg med risiko for
ulykker, hvis fjernstyring overhovedet er tilladt, kun må ske, når der er
direkte visuel kontakt med anlægget.
• Fjernbetjeningen må kun bruges, hvis portens bevægelse kan overskues
og der ikke befinder sig personer eller genstande i bevægelsesområdet.

Henviser i begyndelsen af eller i selve teksten til en tilhørende
(1) figur.

• Håndsenderen skal opbevares således, at utilsigtet betjening, f.eks. af
børn eller dyr, er udelukket
• Brugeren af radioanlægget er ikke beskyttet mod forstyrrelser forårsaget
af andre telekommunikationsanlæg eller enkeltinstallationer (f.eks.
radiosignalanlæg, som på reglementeret vis benytter samme
frekvensområde). Hvis der optræder væsentlige forstyrrelser, bedes De
henvende Dem til rette telemyndighed med henblik på lokalisering af
kilden til forstyrrelsen (radiopejling)!

Sikkerhedsanvisninger
generelt

• Brug ikke fjernbetjeningen i nærheden af steder eller anlæg (f.eks.
lufthavne, sygehuse), som er følsomme over for radiosignaler.

• Denne monterings- og betjeningsvejledning (MBV) skal læses, forstås og
følges af den person, der monterer, betjener eller vedligeholder
garageportåbneren.

Typeskilt

• Montering, tilslutning og førstegangsibrugtagning af garageportåbneren
må kun foretages af fagfolk.

Typeskiltet er anbragt på svøbet til styringskabinettet.

• Portåbneren må kun monteres på korrekt justerede og afbalancerede
porte. En forkert justeret port kan forårsage alvorlige personskader eller
beskadige portåbneren.

På typeskiltet findes portåbnerens nøjagtige typebetegnelse og
produktionsdatoen (måned/år).

Korrekt anvendelse

• Producenten hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der resulterer af
manglende overholdelse af monterings- og betjeningsvejledningen.

Porte må ikke åbnes eller lukkes uden indstillet vægtudligning
(spændte fjedre). Ellers bliver motoren (gearet) beskadiget eller
ødelagt.

• Sørg for, at denne monterings- og betjeningsvejledning ligger parat til
brug i garagen.
• Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser i de enkelte lande og
gældende EU-standarder skal overholdes.

• Portåbneren er udelukkende beregnet til at åbne og lukke porte. En
anden eller derudover gående anvendelse gælder som ikke bestemmelsesmæssig. For skader, der opstår gennem anden anvendelse, hæfter
producenten ikke. Risikoen bæres alene af indehaveren. Herved bortfalder garantien.

• Retningslinien "Motordrevne vinduer, døre og porte - ZH 1/494" fra det
lovpligtige ulykkesforsikringsselskab bemærkes og overholdes.
(gælder i Tyskland for indehaveren)
• Før der arbejdes med garageportåbneren, skal netstikket altid være
trukket ud.

• Porte, der automatiseres med en portåbner, skal opfylde de for tiden
gældende normer og retningslinier: F.eks. EN 12604, EN 12605.

• Kun original-reservedele, -tilbehør og -befæstigelsesmateriale fra
producenten må benyttes.

• Garageportåbneren må kun benyttes i teknisk fejlfri stand til det
bereg-nede anvendelsesformål, ligesom også opmærksomheden
henledes på de sikkerheds- og risikomæssige aspekter ved brugen,
og anvisningerne i monterings- og betjeningsvejledningen (MBV) skal
følges.

om opbevaring
• Garageportåbneren må kun opbevares i lukkede og tørre rum ved en
rumtemperatur på -20 til +50 ºC.

• Fejl, der påvirker sikkerheden, skal omgående afhjælpes.

• Portåbneren skal opbevares liggende.

• Portbladene skal være stabile og vridningsstive, dvs. de må ikke kunne
bøje eller vride sig ved åbning eller lukning.
• Portåbneren kan ikke udligne defekter eller forkert montering af porten.
• Portåbneren må kun benyttes i tørre rum og i ikke-eksplosionsfarlige
miljøer.

om driften

• Portåbneren må ikke benyttes i rum med aggressiv atmosfære
(f.eks. saltholdig luft).

• Portåbneren må kun betjenes, når der er indstillet en ufarlig krafttolerance. Krafttolerancen skal være indstillet så lavt, at lukkekraften
udelukker fare for personskader, se kap. Indstil maksimalkraft (kun Sdrev).
• Grib aldrig fat i en kørende port eller i dele, der bevæger sig.
• Børn, handikappede personer eller dyr skal holdes væk fra porten.
• Kør først gennem porten, når den er helt åbnet.
• Der kan være fare ved mekanismen eller portens lukkekanter, pga.
klemme- og skæresteder.
• Hvis porten ikke har nogen slupdør, eller har garagen ikke en separat
indgang, så skal der monteres en nødregulering (frigørelseslås eller bowdentræk), som kan betjenes udefra.
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Generelle oplysninger
Maks. tilladte portmål
sprint

550 S

marathon:

550 SL

800 SL 1100 SL

maks. bredde:

550 SL

maks. bredde:

- Svingport

5000

6000

8000

mm

- Sektionsport:

5000

6000

8000

mm

2800

- Svingport:

3500

4000

mm

- Fløjport **:

2800

2800

mm

- Sektionsport:

3500

4000

mm

-

2800

mm

- Sidesektioneret eller rundgående port
Skinne 2600
2350
Skinne 3400
3150

2350
3150

2350
3150

mm
mm

- Vippeport:

4000

5500

7500

mm

- Svingport:
Skinne 2600
Skinne 3400

2600
3400

2600
3400

2600
3400

mm
mm

- Fløjport **:

- Sidesektioneret eller rundgående port
2350

2350

mm

- Vippeport:

-

3500

mm

- Svingport:

2600

2600

mm

- Sektionsport:

2350

2350

mm

-

2800

mm

- Sektionsport:
Skinne 2600
Skinne 3400

2350
3150

2350
3150

2350
3150

mm
mm

2800

ca. højde

ca. højde

- Fløjport:

- Sidesektioneret eller rundgående port
2300

2300

mm

- Fløjport **:

3000

3500

mm

- Vippeport:

-

1900

mm

15

15

- Sidesektioneret eller rundgående port
2500

3000

3500

mm

- Vippeport:
Skinne 2600
Skinne 3400

1900
2700

1900
2700

1900
2700

mm
mm

40

40

40

Indkoblingsvarighed:

duo:

%

500 S

500 SL

650 SL

- Svingport:

3500

3500

5000

mm

- Sektionsport:

3500

3500

5000

mm

-

-

2800

mm

2350
2750
3150

2350
2750
3150

mm
mm
mm

-

-

4000

mm

Skinne 2600
Skinne 3000
Skinne 3400

2600
3000
3400

2600
3000
3400

2600
3000
3400

mm
mm
mm

- Sektionsport:
Skinne 2600
Skinne 3000
Skinne 3400

2350
2750
3150

2350
2750
3150

2350
2750
3150

mm
mm
mm

-

-

2800

mm

2300

3000

mm

-

-

1900
2300
2700

mm
mm
mm

15

15

15

maks. bredde:

- Fløjport **:

- Sidesektioneret eller rundgående port
Skinne 2600
2350
Skinne 3000
2750
Skinne 3400
3150
- Vippeport:

Indkoblingsvarighed:
* Port iht. EN 12604, EN 12605

** med standardbeslag til fløjport. Artikelnr. 1501. Større porte kun på forespørgsel.

ca. højde
- Svingport:

- Fløjport **:
Skinne 2600

- Sidesektioneret eller rundgående port
Skinne 2600
2300
- Vippeport:
Skinne 2600
Skinne 3000
Skinne 3400
Indkoblingsvarighed:

%

%
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Generelle oplysninger
Tekniske data

EF-producenterklæring

generelt

Firmaet

Nom. spænding:

220 ...240

Nom. frekvens:

50/60

Belysning:

maks. 32,5 V, maks. 34 W, BA 15s
alternativ 24 V, 21 W, BA 15s

Hz

Anvendelsestemperaturområde:-20 - +50
Beskyttelsesklasse

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

V/AC

Erklærer, at portåbnerne:
- sprint 550 S, 550 SL
- duo 500 S, 500 SL, 650 SL
- marathon 550 SL, 800 SL, 1100 SL

°C

IP 20

Arbejdspladsrelevant emissionsværdi: <75 dBA - kun portåbner
sprint

550 S

Max. træk- og trykkraft:

550

550

N

Nom. trækkraft:

165

165

N

Nom. strømforbrug:

0,6

0,7

A

Nom effektforbrug:

120

140

W

Max. hastighed:

140

160

mm/s

Effektforbrug, standby:

~7

~7

W

Vægt:

17,0

17,0

kg

Emballage (L x B x H):
duo

opfylder de følgende retningslinier:
- Maskinretningslinien 98/37/EF
- Lavspændingsretningslinien 73/23/EWG
- EF-retningslinien om elektromagnetisk forligelighed 89/336/EWG

550 SL

1980 x 240 x 180

specielt er følgende normer/normudkast anvendt:
- EN 12 453:2000, EN 12 445:2000, EN 60204-1:1997, EN 954-1:1996
- DIN V VDE 0801, EN 60335-1:1994

mm

Henvisning:
Ibrugtagning af portanlægget er forbudt, indtil det er konstateret, at
portanlægget, hvori denne portåbner skal monteres, opfylder
bestemmelserne i alle vedkommende og relevante EF-retningslinier.
Kirchheim, 29.01.2002

500 S

500 SL

Max. træk- og trykkraft:

500

500

650 SL
650

N

Nom. trækkraft:

150

150

195

N

Uwe Sommer
Direktør

Nom. strømforbrug:

0,5

0,5

0,7

A

Nom effektforbrug:

110

110

150

W

Max. hastighed:

150

150

180

mm/s

Effektforbrug, standby:

~7

~7

~2

W

Vægt:

16,0
17,4
18,4

16,0
17,4
18,4

16,0
17,4
18,4

kg
kg
kg

Firmaet

erklærer hermed, at det neden for anførte produkt ved forskriftsmæssig anvendelse opfylder de grundlæggende krav i henhold
til artikel 3 i R&TTE-direktiv 1999/5/EF og at følgende normer er
anvendt:

skinne 2600:
skinne 3000:
skinne 3400:

EU-overensstemmelseserklæring
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

Emballage (L x B x H):
- Drev

790 x 160 x 160

mm

- Skinne 2600

1665 x 160 x 50

mm

- Skinne 3000

1860 x 160 x 50

mm

- Skinne 3400

2060 x 160 x 50

mm

marathon

550 SL

800 SL

1100 SL

Max. træk- og trykkraft:

550

800

1100

N

Nom. trækkraft:

165

240

330

N

Nom. strømforbrug:

0,7

0,8

0,9

A

Nom effektforbrug:

150

160

190

W

Max. hastighed:

180

130

130

mm/s

Effektforbrug, standby:

~2

~2

~2

W

Vægt:

18,0
20,4

18,5
20,9

19,0
21,4

kg
kg

skinne 2600:
skinne 3400:

Produkt:

RM04-868-2, RM03-868-4, RX01-868-2/4,
RFSDT-868-1, RFSW-868-1, RM02-868-2,
RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA,
RM08-868-2, RM01-868,
RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
Anvendte direktiver og normer:
- ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000
- ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002
- DIN EN 60950-1:03-2003
Kirchheim/Teck, 04.08.2004
Frank Sommer
Adm. direktør

Emballage (L x B x H):
- Skinne 2600

1980 x 240 x 180

mm

- Skinne 3400

2365 x 240 x 180

mm

RF Remote Control for doors & gates

Type:
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Monteringsforberedelser
Sikkerhedsanvisninger

Leveringsprogrammet duo

• Den medleverede netledning må ikke afkortes eller forlænges.

• Leveringsprogrammet kan være afvigende alt efter udførelsen af
åbneren.

• Strømforsyningens spænding skal stemme overens med den på
portåbnerens typeskilt.
• Alle apparater, der skal tilsluttes eksternt, skal udvise en sikker
adskillelse af kontakterne fra deres netspændingsforsyning efter
IEC 364-4-41.
• Aktive dele af portåbneren (spændingsførende dele, f.eks. C-skinnen)
må ikke forbindes med jord eller med aktive dele eller beskyttelsesledere
fra andre kredsløb.
• Ved anbringelsen af ledninger til de eksterne apparater skal
IEC 364-4-41 overholdes.

Montering af gangdørssikring eller
nødåbningslås

Skinnepakke:
Bevægelsesløft 2600 mm:
2 C-skinner, 1 pneumatisk relæ "H", 1 pneumatisk relæ "V", 1 indskudsdel
med styreledning (5000 mm), 1 kæde i kædekanalen, 1 skydedel
Bevægelsesløft 3000 und 3400 mm:
Se bevægelsesløft 2600 mm med tillæg af 1 loftsophæng.

• Hvis der er en gangdør i porten, men ingen gangdørssikring, monteres
der en gangdørssikring (se "Tilbehørsvejledning").
• Hvis der ikke er nogen gangdør i porten, og der ikke er nogen anden
indgang til garagen, monteres der en nødåbningslås eller et
bowdenkabel til oplåsning udefra (se "Tilbehørsvejledning".)

Automatikpakke:
1 styringshus (med følerledning, netkabel og belysning), 1 kørevogn, 1
plejlstang, 1 portbeslagsvinkel, 1 loftsophæng, 1 montage- og betjeningsvejledning, 1 montagepose

Leveringsprogrammet
sprint / marathon
• Leveringsprogrammet kan afvige alt efter udførelsen af portåbneren.

Nødvendigt værktøj

2 C-skinner, 1 pneumatisk relæ "H", 1 pneumatisk relæ "V", 1 kæde (marathon), 1 kæde i kædekanal (sprint), 1 skydedel, 1 styringshus (med
følerledning, netkabel og belysning), 1 kørevogn, 1 plejlstang,
1 portbeslagsvinkel, 1 loftsophæng, 1 montage- og betjeningsvejledning,
1 montagepose.
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Montering generelt
Sikkerhedsanvisninger

Tips om monteringen

• Montering, tilslutning og førstegangsibrugtagning af garageportåbneren
må kun foretages af fagfolk.

• Kontroller leverancen, før monteringen påbegyndes, så sparer De tid og
unødigt arbejde, hvis der skulle mangle en del.

• Porten må kun bevæges, hvis der ikke befinder sig nogen mennesker,
dyr eller genstande i bevægelsesområdet.

• Monteringen kan foretages hurtigt og sikkert af to personer.
• Hvis portåbneren ikke kan monteres i midlen af porten, så kan den godt
monteres forskudt. Men man skal her være opmærksom på, at porten
ikke kan vride sig og som følge deraf klemme sig fast i køreskinnerne.
Kontrol:
Porten åbnes og lukkes gentagne gange med hånden
på det sted, hvor portåbneren skal monteres. Hvis
porten er let at betjene på dette sted (med den
foreskrevne kraft), så kan portåbneren monteres.

• Børn, handikappede personer eller dyr skal holdes væk fra porten.
• Ved boring af monteringshullerne skal der benyttes beskyttelsesbriller.
• Portåbneren skal tildækkes under borearbejdet, således at der ikke kann
trænge snavs ind i portåbneren.
Vægge og loft skal være stabile. Portåbneren må kun monteres
på en korrekt justeret port. En garageport, der er forkert justeret,
kan forårsage alvorlige personskader.

• Nødoplukning:
Ved en garage uden separat indgang (f.eks. slipdøre), skal den
forhåndenværende nødoplukning af portåbneren kunne betjenes udefra.
Derfor føres nødoplukning til ydersiden, det kan ske ved montering af et
bowdenkabel eller en oplukningslås. Herunder skal backjump'en (dipswitch 6 ON) altid være slået til. Se kapitlet tilbehør

• Porte skal være stabile, da de udsættes for store træk- og trykkræfter.
Lette porte af kunststof eller aluminium skal evt. forstærkes før
monteringen. Spørg forhandleren om råd.
• Portlåseanordninger skal fjernes eller gøres funktionsudygtige.

• Svingporte:
Da den mekaniske låseanordning på en port med portåbner skal
afmonteres eller gøres funktionsudygtig, kan det afhængigt af
portkonstruktionen være muligt at åbne porten ca. 50 mm manuelt.

• Der må kun benyttes tilladt befæstigelsesmateriale (f.eks. dyvler, skruer).
Befæstigelsesmaterialet tilpasses til lofts- og vægmaterialet.
• Kontrollér, atporten kører let.
• Porten skal være i ligevægt.
Test : Porten åbnes halvt manuelt. Den skal blive stående i denne
stilling. Kører porten enten op eller ned, skal portmekanismen
justeres. Spørg forhandleren om råd.

For at modvirke dette kan der monteres fjedersnaplåse, som ud over
selve portåbneren låser porten. Disse fjedersnaplåse er via et låsesæt
tilsluttet til portåbneren, idet så først fjedersnaplåsene frigøres, når
porten skal åbnes, og portåbneren først derefter begynder at åbne
porten.

• Afstanden mellem portens højeste åbningspunkt (THP, se fig.16) og loftet
kontrolleres. Det må være på min. 35 mm og max. 100 mm, idet
trækarmen må stå i en vinkel på max 30°. Hvis afstanden er mindre, skal
portåbneren flyttes bagud, og der skal monteres en forlænget trækstang;
spørg forhandleren om råd.

• Fløjport, rund- eller sidesektionsport:
Ved portåbnere, der skyder en af de ovennævnte porte foran sig ved
åbningen (se grafikken), skal polariteten:
- af ledningerne 12 + 13 på marathon
- af ledningerne 3 + 4 på sprint eller duo
ombyttes på konnektoren.

Porttyper og ekstra tilbehør*
* Tilbehøret er ikke omfattet af leverancen.

Porttype

Yderligere impulsgivere er: Fjernbetjening, Radiocody, den indvendige radiotrykkontakt og nøgletrykkontakten. Ved Fjernbetjening, Radiocody eller den indvendige radiotrykkontakt skal der
ikke installeres nogen forbindelsesledning til portåbneren, spørg
Deres specialforhandler.

Tilbehør

1

Svingport

Tilbehør ikke nødvendigt

2

Sektionsport med
enkelt køreskinne

Sektionsbeslag med
boomerang *

2

Sektionsport med
dobbelt køreskinne

Sektionsbeslag uden
boomerang *

2

Rullejalousiport

Tilbehør ikke nødvendigt

3

Vippeport

Kurvearm *

4

Fløjdørsport

Fløjdørsportbeslag *

5

Kurveport

Spørg forhandleren

6

Montering sprint / marathon
Formontering
• Tag drevet ud af emballagen.
Emballagen bortskaffes i overensstemmelse med gældende
nationale forskrifter.

1

5

• Skru de to stålvinkler med langhuller (1) af og skru dem på
loftsholderen (2) som vist.

6

• Demontér trækstangen (1).
Klemmesikringen (2) udtrækkes, og bolten (3) fjernes.

Montering

• Stik to C-skinner (1) sammen til anslag i overskubsdelen (2).
.
Ved marathon passes der på de ubehandlede sider.

Hvis afstanden mellem loft og C-skinnens underkant er over
245 mm, skal loftsophænget forlænges (med hulbåndsjern).

2

• Sæt spændelement (1) i kæden (2) og drej det 90°,Skyd indskudsdelen (6) ind og stik den gennem spændelementet (1). Skyd U-skive (5)
og fjeder (4) på spændbolt (3) og skru spændbolt (3) i spændelementet (1).

3

• Spænd kæden til markeringen (pil).

4

• Fastgør cambervinkel (2) med skrue (1) og møtrik (3) på indskudsdel
(4).

7

7

• Portens højeste åbningspunkt (THP) findes:
Porten åbnes, og den mindste afstand (min. 35 mm) mellem portoverkanten og loftet måles. Denne afstand mellem THP og underkanten af C-skinnen skal være på min. 5 mm og må max. være 65 mm,
idet trækarmen må stå i en vinkel på max. 30° (se fig.21)!

8

• Garageporten kan monteres på overliggeren (S) eller i loftet (D).

9

• Find portens midte fortil (VM) og afmærk den på porten og
overliggeren eller loftet.

Montering sprint / marathon

10

• Placér en markering 74 mm til højre og til venstre for portmidten
(VM) ud for overliggeren eller i loftet (se fig. 8).

15

• Montér trækstangen (1):
Sæt bolten (2) i, og sæt klemmesikringen (3) på.

• Bor to huller(Ø 10 x 65 mm dybe).

16

• Træk én gang i nødoplukningskablet (N). Kørevognen (1) er frigjort.
Tilspænd skruen (8) på overliggerbeslaget.

Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller!
Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager.

11

• Skub kørevognen (1) med trækstang (2) helt frem (3). Løsn evt.
kontaktglideren (4).

• Porten åbnes. Markeringen overføres fra portmidten til loftet (HM).
Porten lukkes.

• Portbeslagsvinklen (5) indstilles på portmidten (VM), og 5 boringer
markeres. Der bores 5 huller.
Brug skruer, der er egnet til portmaterialet.
Benyt beskyttelsesbriller under borearbejdet.
• Sæt de 5 sekskantskruer (6) i og skru dem fast.
• Løsn kontaktglideren (4) og skub den helt hen til kørevognen (7).
• Skru skruen på kontaktglideren (4) fast.

12

• Sæt dyvlerne (1) i. Løft portåbneren (2) fortil. Skru overliggerbeslaget´(3) fast fortil med to skruer (4) og underlagsskiver (5).
Styringskabinettet (6) skal beskyttes mod beskadigelser!

Loftholdere, der rager frem (4), afkortes
(f.eks. saves af og afgrates).

17

• Løsn den bageste kontaktglider (1) løsnes og skub den helt tilbage til
anslaget (2). Åbn porten (3) manuelt.
• Kontaktglideren (1) skydes helt hen til kørevognen (5). Skru skruen
på kontaktglideren (1) fast.

13

• Portåbneren løftes op
• Loftholderen (1) indstilles. Stillingen bør ligge i området
(B = 0 - 600 mm).
Der skal benyttes sikre og stabile stiger!

14

• Portåbneren rettes horisontalt ind efter portmidten bagtil (HM).
Afmærk hullerne. Bor to huller (Ø 10 x 65 mm dybe).
Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller!
Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager.
• Sæt dyvlerne (1) i. Sæt de to skruer (2) med underlagsskiver (3) i, og
skru (2) dem fast.
• Ret C-skinnen (4) ind i højden. Flyt evt. skruerne (5), og skru dem (5)
fast

8

Montering sprint / marathon
Montering og tilslutning af
trykkontakt
Brugeren må ved aktivering af trykkontakten ikke stå i portens
bevægelsesområde og han skal kunne se porten direkte.
• Trykkontaktledningen (længde 7 m) må aldrig føres langs med en
strømledning, det kan bevirke forstyrrelser i styringen.
Trykkontaktledningen er ved leveringen tilsluttet til styringen.
• Trykkontaktledningen anbringes fast.

18

• Montér trykkontakten (1) på et egnet, godt tilgængeligt sted i
garagen. Mindstehøjde over gulvet: 1,6 meter.
Trykkontakten (1) må ikke monteres i portens bevægelsesområde.
• Trykkontaktledningen (2) installeres i garagen.
Ledningsenden tilsluttes til trykkontakten (1)

Montering af stikkontakt/stikdåse
Stikdåsen må kun monteres af en faglært elektriker.
Stikdåsen sikres med en sikring (16A træg).
Overhold gældende VDE-standarder !

19

• Stikkontakten/stikdåsen (1) monteres i loftet med en afstand på ca.
0,5 m fra styringskabinettet (2).
• Installér forbindelsesledningen fra stikkontakten/stikdåsen til elnettet
og tilslut den. Sæt ikke stikket i stikkontakten/stikdåsen endnu!

9

Montering duo
Udvalg indbygningsvarianter

V

5

Vælg den ønskede indbygningsvariant.
Ved indbygningsvariant (B) skal strømforsyningen bygges om

V
b 90
°

a

c
2
4

1

6

3
5

Formontage indbygningsvariant A/C

5

• Sæt spændelement (1) i kæden (2) og drej det 90°,Skyd indskudsdelen (6) ind og stik den gennem spændelementet (1).Skyd U-skive (5)
og fjeder (4) på spændbolt (3) og skru spændbolt (3) i spændelementet (1).

6

• Spænd kæden til markeringen (pil).

7

• Her skal ikke spændes, er spændt fra fabrikken.

9

• Skyd loftsophænget (1) på C-skinnen (2).

• ATag drevet ud af emballagen.
Emballagen bortskaffes i overensstemmelse med gældende
nationale forskrifter.

1

• Løsn kontaktglideren (1), skub den i pileens retning og klap
kædekanalen (2) ud.

2

• Skyd kørevognen (1) ind på kædekanalen. Derved griber kæden (2)
ind i kædehjulet (3). Hvis kædehjulet (3) ikke vil dreje, trækkes én
gang i nødåbningen (N). Kædehjulet (3) er så låst op.

10

3

• Skyd kørevognen (1) ind i C-skinnen (2).

4

• To C-skinner (1) sættes sammen til anslag i overskubsdelen (2)
10

• Fastgør cambervinkel (2) med skrue (1) og møtrik (3) på indskudsdel
(4).

Montering duo
Formontage indbygningsvariant B
• Portåbneren tages ud af emballagen.
Emballagen bortskaffes i overensstemmelse med gældende
nationale forskrifter.

1

• Løsn kontaktglideren (1), skub den i pileens retning og klap
kædekanalen (2) ud.

2

• Skyd kørevognen (1) ind på kædekanalen. Derved griber kæden (2)
ind i kædehjulet (3). Hvis kædehjulet (3) ikke vil dreje, trækkes én
gang i nødåbningen (N). Kædehjulet (3) er så låst op.

3

• Skyd kørevognen (1) ind i C-skinnen (2).

4

• To C-skinner (1) sættes sammen til anslag i overskubsdelen (2).

6

• Sæt spændelement (1) i kæden (2) og drej det 90°,Skyd indskudsdelen (6) ind og stik den gennem spændelementet (1).Skyd U-skive (5)
og fjeder (4) på spændbolt (3) og skru spændbolt (3) i spændelementet (1).

7

• Spænd kæden til markeringen (pil).

8

• Her skal ikke spændes, er spændt fra fabrikken.

9

• Skyd loftsophænget (1) på C-skinnen (2).

10

11

• Fastgør cambervinkel (2) med skrue (1) og møtrik (3) på indskudsdel
(4).

Montering duo
Montering

16
Hvis afstanden mellem loft og C-skinnens underkant er over 245
mm, skal loftsophænget forlænges (med hulbåndsjern).

11

• Find portens højeste punkt (THP):
Porten åbnes, og den mindste afstand (min. 35 mm) mellem
portoverkanten og loftet måles. Denne afstand mellem THÅ og
underkanten af C-skinnen skal være på min. 5 mm og må max. være
65 mm, idet trækarmen skal stå i en vinkel på max. 30° (se fig.21)!

12

13

• Dyvler (1) isættes. Portåbner (2) løftes fortil. Overliggerbeslag (3)
fastgøres fortil med 2 skruer (4) og underlagsskiver (5).
• Portåbneren (2) løftes op.

VM

D

17

15

30

S

• Loftsholderen (1) rettes ind. Stillingen bør ligge i området
(B = 0 - 600 mm).
Der skal benyttes sikre og stabile stiger!

15
30

12

• Portåbneren kan monteres på overliggeren (S) eller i loftet (D).

13

• Find portens midte fortil (VM) og afmærk den på porten og
overliggeren eller loftet.

14

15

• Portåbner indjusteres horisontalt efter portmidten bagtil (HM).
Hullerne opmærkes. Der bores to huller (Ø 10 x 65 mm dybe).
Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller!
Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager.

18

HM

• Dyvler (1) isættes. To skruer (2) med underlagsskiver (3) isættes.
Skruerne fastspændes.
• Justér C-skinne (4) ind i højden. Forskyd evt. skruerne (5), og skru
dem (5) fast igen.

74mm 74mm

VM
10mm

14

65mm

• Placér en markering 74 mm til højre og venstre for portmidten ud for
overliggeren eller i loftet (se fig. 11).
• Bor to huller (Ø 10 x 65 mm dybe).
Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller!
Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager.

15

19

• Trækstangen (1) monteres:
Bolten (2) føres ind, og klemsikringen (3) skydes på.
• Portbeslagsvinklen (4) fastgøres på trækstangen (1) med den korte
bolt (5). Klemsikringen (3) skydes på.

• Porten åbnes. Markeringen overføres fra portmidten til loftet (HM).
Porten lukkes.

20

• Træk én gang i nødåbningssnoren (N). Låsen til kørevognen (1) er
nu frigjort. Tilspænd skruen (8) på overliggerbeslaget.
• Skub kørevogn (1) med trækstang (2) helt frem (3). Løsn evt.
kon-taktglider (4).
• Justér portbeslagsvinkel (5) ind efter portmidten og afmærk 5 huller.
bor 5 huller (Ø 5 mm).
Brug skruer, der passer til portmaterialet.
Brug beskyttelsesbriller under boring!
• 5 sekskantskruer (6) isættes og tilspændes fast.
• Skydekontakten (4) løsnes og skydes helt hen til kørevognen (7).
• Skru skruen på kontaktglideren (4) fast.

12

Montering duo
Indbygningsvariant A/B

21

• Bageste kontaktglider (1) løsnes og skydes helt bagud til anslag (2).
Porten (3) åbnes manuelt.

• Vælg en passende plads til styringshuset (1) i nærheden af en eksisterende stikdåse.
Mindste højde fra gulvet 1,60 m.

24

Loftholdere, der rager frem (4), afkortes
(f.eks. saves af og afgrates).

Styringshusets (1) monteringsposition bemærkes. Maksimallængden på styreledningen (2) på 6900 mm skal overholdes, må
ikke forlænges !

• Skyd kontaktglider (1) helt hen mod kørevogn (5) til stop (6). Skru
skruen på kontaktglideren (1) fast.

• Installér en styreledning (2) (24V) til kontrolkassen i garagen.
Strømstikket må ikke sættes i endnu!

Montering og tilslutning af
kontrolkassen
Udvalg indbygningsvarianter
Brugeren må ved betjening af trykkontakten (1) ikke stå i portens
bevægelsesområde, og han skal kunne se porten direkte.

• Afmærk fastgørelsespunkterne vandret på væggen med en afstand
på 110 mm. Bor to huller (Ø 6 x 40 mm dybe). Sæt dyvler (2) I hullerne i væggen.

25

Pas på ikke at komme til at bore i el-ledningen til stikkontakten!
Netstikket må ikke sættes i endnu.

26

A

2

B

1

Kablet skal udlægges, så det ved variant A bliver muligt at demontere strømforsyningen (udlægges med sløjfe, når kablet udlægges i ret vinkel med C-skinnen).

4

C

3

4
3

2

26
1

23

• Løsn skruen (3) på kontrolkassen (1), tag lyshætten (2) af. Demonter
(4) styring.
Styring (4) må kun berøres langs kanten! Pas på ikke at berøre
de elektroniske komponenter!

13

ca 15 cm

23

• Løsn trækaflastningen (1) på kontrolkassens begside. Før
styreledningens (2) ende ind i kontrolkassen (4) fra bagsiden.
Netkabel (3) og styreledning (2) sikres med trækaflastning (1).

Montering duo
26

A

2

B

1

4

3

27

• Tilslutning af styreledningen (5): Tilslut lederen med 3-tallet (grøn) til
klemme 3 og 4-tallet (rød) til klemme 4 på stikket (2). Om nødvendigt
afkortes styreledningen(1).

ca 15 cm

C

26

• Løsn trækaflastningen (1) på kontrolkassens begside. Før
styreledningens (2) ende ind i kontrolkassen (4) fra bagsiden.
Netkabel (3) og styreledning (2) sikres med trækaflastning (1).

27

• Tilslutning af styreledningen (5): Tilslut lederen med 3-tallet (grøn) til
klemme 3 og 4-tallet (rød) til klemme 4 på stikket (2). Om nødvendigt
afkortes styreledningen (1).

Ved fløjporte tilsluttes ledningen med påtrykket 3 (grøn) til klemme 4 og med påtrykket 4 (rød) til klemme 3 på konnektoren (2).

28

• Fiksér kontrolkassen med to skruer (1) på væggen. Juster
kontrolkassen ind og skru den fast.

29

• Styringsplatinen (1) påsættes på konnektoren (2) og skydes nedad
ind I huset.

30

• Lyshætten (2) sættes på, skruen (3) tilspændes.

Ved fløjporte tilsluttes ledningen med påtrykket 3 (grøn) til klemme 4 og med påtrykket 4 (rød) til klemme 3 på konnektoren (2).

28

• Sæt styringshuset løst op med 4 skruer (1), indstil og skru fast. Med
leveringen følger 2x dyvler, 2x skruer.

29

• Sæt styringsplatin (1) på den direkte stikliste (2) og skyd den ind i
huset.

30

• Lyshætten (2) sættes på, skruen (3) tilspændes.

Indbygningsvariant C

24

• Vælg en passende plads til styringshuset (1) i nærheden af en eksisterende stikdåse.
Styringshusets (1) monteringsposition bemærkes.
Maksimallængden på styreledningen (2) på 6900 mm skal overholdes!
• Installér en styreledning (2) (24V) til kontrolkassen i garagen.
Strømstikket må ikke sættes i endnu!

25

• Bor 4 huller (Ø 6 x 40 mm dyb). sæt dyvler (2) i borehullerne. Med leveringen følger 2x dyvler, 2x skruer.
Pas på ikke at komme til at bore i el-ledningen til stikkontakten!
Netstikket må ikke sættes i endnu!

14

Montering duo
Montering af stikkontakt/stikdåse
Stikdåsen må kun monteres af en faglært elektriker.
Stikdåsen sikres med en sikring (16A træg).
Overhold gældende VDE-standarder !

32

• Trykkontakten (1) monteres på et egnet, let tilgængeligt sted i
garagen. Mindstehøjde over gulvet: 1,6 meter.
• Trykkontaktledningen (2) installeres i garagen. Ledningsenden
tilsluttes til trykkontakten (1).
• Skruen (3) på styringskabinettet (7) løsnes, lyshætten (4) tages af.

31

• Stikkontakten/stikdåsen (1) monteres i loftet med en afstand på ca.
0,5 m fra styringskabinettet (2).
• Installér forbindelsesledningen fra stikkontakten/stikdåsen (1) til
elnettet og tilslut den. Sæt ikke stikket (3) i stikkontakten/
stikdåsen endnu!

Montering og tilslutning af ekstra
trykkontakt
Kun nødvendigt, hvis en ekstra trykkontakt (10) bliver påkrævet
foruden den monterede.

33

Brugeren må ved betjening af trykkontakten ikke stå i portens
bevægelsesområde, og han skal kunne se porten direkte.

• Styreprintet (8) trækkes opad og ud huset og trækkes af konnektoren
(9).
Der må kun tages på printet (8) lang med kanten!
De elektroniske komponenter må ikke berøres!

• Ledningen til trykkontakten må aldrig trækkes langs med den
strømførende ledning, idet dette kan forårsage forstyrrelser i styringen..

• Trykkontaktledningen (2) tilsluttes til klemme 5+6 af den direkte
konnektor (9).
• Styringsplatinen (8) påsættes på konnektoren (9) og skydes nedad
ind i huset.
• Lyshætten (4) sættes på, skruen (3) tilspændes.

15

Ibrugtagning generelt
Sikkerhedsanvisninge

Indlæring af portåbneren

Efter montering af portåbneren skal den for portåbnerens
montering ansvarlige person i henhold til maskinretningslinien
98/37/EF udfærdige en EF-konformitetserklæring for
portanlægget og anbringe CE-mærket samt et typeskilt.
Dette gælder også i privatsektoren og også, hvis portåbneren
eftermonteres på en manuelt betjent port. Disse dokumenter
samt monterings- og betjeningsvejledningen til portåbneren skal
opbevares af indehaveren.

Styringen har en automatisk kraftindstilling. Ved portbevægelserne "Åbn"
og "Luk" indlæser styringen automatisk den nødvendige kraft og lagrer den,
når yderstillingerne nås.

Kraftindstillingen er af betydning for sikkerheden og skal
foretages med den største omhu. Ved utilladelig høj kraftindstilling kan mennesker eller dyr komme til skade og genstande
blive beskadiget.
Vælg kraftindstillingen så lav som mulig, således at
forhindringer registreres hurtigt og sikkert.

Yderstillinger port LUK + ÅBN,
indstilling

• Lås løbevogn:
Træk én gang i nødudløsningstovet (N), hvis løbevognen (1) er
udløst.

Under indstillingsarbejderne skal porten åbnes og lukkes med
hånden, ikke med det integrerede drev.

• Sæt netstikket i.

Portåbnerens kørevej kan forlænges eller forkortes ved hjælp af
kontaktglideren (1 + 4).
Kontrollér om porten åbner og lukker helt. Hvis det ikke er tilfældet, skal
kørevejen indstilles.

Yderstilling port LUK

• Løsn kontaktglider (4), forskyd den og skru den fast, indtil porten
lukker. Kontrollér yderpunktet ved at åbne og lukke. Gentag evt. Til
porten lukker helt.

Yderstilling port ÅBEN

• Luk porten, tryk tasten (1).
Reset styring
• Reset styring afhængig af drevtype, se Drift/Betjening

Det følgende forløb gennemføres 2x:
• Tryk 1x på trykkontakt (1)
Porten åbnes til kontaktglideren (H, Port ÅBEN)
• Lampen (2) blinker
• Trykkontakten (1) trykkes 1x
Porten lukkes til kontaktglideren (V, Port LUKKET)

• Løsn kontaktglider (1), forskyd den og skru den fast, indtil porten
åbner. Kontrollér yderpunktet ved at lukke og åbne. Gentag evt. Til
porten lukker helt.

• Lampen (2) blinker
• Lampen (2) lyser, kraftværdierne er indlært
Indlæs og gem kraftværdier, når pæren (2) ikke længere blinker.

Indlæring af portåbneren

Drevet programmeret med succes!

Forløb alt efter portåbner. Se ibrugtagning sprint / marathon eller duo.
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Ibrugtagning generelt
Indstilling af maksimal kraft

Afprøv nødudløsning

Kun "sprint 550 S / duo 500 S"

Ved sektionerede og rundgående porte kan du aktivere
backjump'en med dipswitch 6, det aflaster drev- og portmekanikken. Enklere aktivering af nødudløsningen.

Kraftindstillingen kontrolleres regelmæssigt, dog min. 1x årligt
for korrekt funktion, se Vedligeholdelse og pleje.
Hvis kraften ikke er tilstrækkelig til at åbne eller lukke porten helt, kan
kraften øges af sagkyndigt personale ved at dreje potentiometret mod
højre. Derefter skal der altid gennemføres en kraftmåling efter EN 12453.
Den maksimale kraft resulterer automatisk af den tillærte kraft og en
ekstra kraft, der indstilles med potentiometret. Venstre anslag af dette
potentiometer (-) betyder den mindste ekstra kraft, højre anslag (+) den
største ekstra kraft. Hvis indstillingen ændres under åbning eller lukning,
indlæses denne forandring fra yderstilling port LUK ved næste start.
Efter indstilling af den maksimale kraft kan det være nødvendigt at justere
yderstillingerne port ÅBN eller LUK, hvis den ønskede placering ikke nås

sprint 550 S

• Luk porten.
• Træk nødudløsningen (N) én gang.
Træk nødudløsningen 1x. Åbn porten manuelt og luk den igen.
Hvis nødudløsningen ikke kan aktiveres, skal stopkontakten (4)
løsnes og skydes et stykke i retningen (7).
• Åbn og luk porten igen med drevet. Afprøv nødudløsningen igen.

Test af kraftindstilling
• Lysvinduet (1) aftages.

Hver gang porten bevæger sig, efterprøver styringen de lagrede
kraftværdier mod de faktisk påkrævede værdier og tilpasser automatisk de
lagrede værdier, når yderstillingerne nås.

• Drej potentiometer (3) helt til venstre (4).

Afprøvning: Se Vedligeholdelse og pleje

duo 500 S

Håndsender, indlæring
Se Radiomodtager

• Løsne skrue (2). tag lysvinduet (1) af.
• Drej potentiometeret (3) helt til venstre (4).
Prøvekørsel:
• Luk porten.
• Tryk 1x på trykkontakt (6)
Porten åbnes til kontaktglideren
• Tryk 1x på trykkontakt (6)
Porten lukkes til kontaktglideren
• Hvis en portyderstilling ikke nås, skal krafttolerancen forøges.
Fo-rudsætningen er en korrekt indstillet kørevej.
• Drej potentiometer (3) ca.10 grader til højre (5)
• Gentag prøvekørselen indtil porten når det øverste og nederste
yderpunkt.
• Lysvinduet (2) isættes. Skruen (1) tilspændes.
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Radiomodtager
Sikkerhedsanvisninger

Håndsendertast, afbrydelse;
radiomodtager, sletning

• Med henblik på sikker drift skal de lokale sikkerhedsbestemmelser, som
er gældende for dette anlæg, overholdes! ! Nærmere oplysning herom
fås ved henvendelse til elforsyningsselskaberne, DEMCO og
Arbejdstilsynet.

Hvis en bruger af et fælles garageanlæg flytter og gerne vil have sin
håndsender med, skal alle håndsenderens fjernstyringskoder slettes i
radiomodtageren.

• Brugeren er ikke beskyttet mod forstyrrelser forårsaget af andre
telekommunikationsanlæg eller enkeltinstallationer (f.eks. radiosignalanlæg, som på reglementeret vis benytter samme frekvensområde).

Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at slette alle
håndsenderens taster og tastkombinationer!

• Hvis der er problemer med modtagelsen, skal batteriet i håndsenderen
evt. udskiftes.

• Tryk på kodningstasten (1) og hold den inde i 5 sek., indtil en LED
begynder at blinke (ligegyldigt hvilken).
• Slip kodningstasten (1) - radiomodtageren befinder sig nu i
sletningsmodus.
• Tryk på den tast på håndsenderen, hvis kode skal slettes i
radiomodtageren - LED'en slukker. Sletning er afsluttet.

Display- og tastforklaring

Gentag disse trin for alle taster og tastkombinationer.

5

6
2

6
2

5

Sletning af en kanal i
radiomodtageren

4
4
8

3.2

7

1

• Læretasten (1) trykkes og holdes nedtrykket

3.2
1
3.1

- 1x for kanal 1, LED (3.1) lyser
- 2x for kanal 2, LED (3.2) lyser
- LED'en lyser, alt efter hvilken kanal der er valgt. Efter 5 sekunder
blinker LED'en - efter yderligere 10 sekunder lyser LED'en.

3.1
4

5

6
2

1 Læretast
Omskifter radiomodtageren til forskellige driftsmåder:
Lære-, slette-, normaldrift

• Slip kodningstasten (1) - sletningen er afsluttet.

2 Intern antenne

Sletning af radiomodtagerens lager

3 LED
Angiver, hvilken kanal der er valgt.
3.1 LED radiokanal 1
3.2 LED radiokanal 2

Hvis en håndsender bortkommer, skal alle kanaler af sikkerhedsmæssige
grunde slettes på radiomodtageren! Derefter skal radiomodtageren have
genindkodet alle håndsendere.

4 tilslutning til ekstern antenne (4), kun marathon
Hvis rækkevidden med den interne antenne ikke skulle slå til, kan
en ekstern antenne isættes. Se Tilbehør

• Læretasten (1) trykkes og holdes nedtrykket.

5 Håndsendertast

- Efter 5 sekunder blinker LED'en - efter yderligere 10 sekunder lyser
LED'en.

6 Ekstern antenne

- Efter i alt 25 sekunder lyser alle LED'er.
• Læretasten (1) slippes - sletteforløbet er afsluttet.

Håndsender, indlæring
• Læretasten (1) trykkes

Tilslutning af ekstern antenne

- 1x for kanal 1, LED'en (3.1) lyser.

• Hvis radiomodtagerens interne antenne ikke sikrer tilfredsstillende
modtagelse, kan der tilsluttes en ekstern antenne.

- 2x for kanal 2, LED'en (3.2) lyser.

• Antennekablet må ikke udøve nogen mekanisk belastning på
radiomodtageren; montér en trækaflastning.

- Hvis der ikke sendes nogen kode i løbet af 10 sek., skifter
radiomodtageren over til normal funktion.

• Eksterne antenne (6) tilsluttes til tilslutning (4).

- Afbrydelse af kodningsmodus: Tryk på kodningstasten (1) flere gange, indtil der ikke mere lyser nogen LED'er.
• Tryk den ønskede taste på fjernbetjeningen, indtil LED-lampen
slukker - alt afhængig af den valgte kanal.Fjernbetjeningen har
overgivet radiokoden til radiomodtageren.
• LED'en slukker - indlæringen er afsluttet.
Indlæring af yderligere håndsendere. De øverste trin gentages.
Max. 112 lagerpladser står til rådighed for hver radiomodtager.
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Drift/betjening
Sikkerhedsanvisninger

• Træk én gang i nødoplukningskablet (N): Portåbneren frigøres,
således at porten kan bevæges manuelt.

• Børn, handikappede personer eller dyr skal holdes væk fra porten.

• Der trækkes én gang til i nødoplukningskablet (N): Portåbneren
raster ind, porten lader sig kun bevæge med motoren.

• Grib aldrig fat i en kørende port eller i dele, der bevæger sig.
• Kør først gennem porten, når den er helt åbnet.

• Hvis porten har en gangdør, men ingen gangdørssikring, monteres
en gangdørssikring (se "Tilbehørsvejledning").

• Der kan være fare ved mekanismen eller portens lukkekanter på grund
af klemme- og skæresteder.

• Hvis porten ikke har nogen gangdør og garagen ikke har nogen
anden indgang - monteres der en nødoplukningslås eller et
bowden-kabeltræk til oplukning udefra (se "Tilbehørsvejledning").

Åbning af porten

Styringsreset sprint/duo S

• Tryk 1x på trykkontakten (1) eller tasten på handsenderen.
• Hvis der trykkes på tasten, mens porten er på vej "OP", bliver porten
stående. Afhængigt af DIP-kontakt 7.

• Tasten (1) trykkes, glødelampen (2) slukkes.
• Tasten (1) trykkes, indtil glødelampen (2) blinker.

• Hvis der trykkes endnu en gang, lukker porten.

• Tasten (1) slippes - kraftværdierne slettet.

Lukning af porten

Styringsreset sprint/duo SL

• Tryk 1x på trykkontakten (1) eller tasten på handsenderen.
• Hvis der trykkes på tasten, mens porten er på vej "NED", bliver
porten stående. Afhængigt af DIP-kontakt 7.
• Hvis der trykkes endnu en gang, åbner porten.

Impulsrækkefølge for portens
bevægelse
Impulsrækkefølgen indstilles med DIP-kontakt 7.
• Standardindstilling for alle portåbnere
åbn - stop - luk - stop - åbn - og så videre
• Kun SL-portåbnere
Impulsrækkefølgen indstilles med DIP-kontakt 7.
• Tasten (1) trykkes, indtil glødelampen (2) slukkes.

DIP 7 OFF:
- åbn - stop - luk - stop - åbn - og så videre

• Glødelampen slukket - kraftværdierne er slettet, tasten (1) slippes.

DIP 7 ON:
- Trykkontakt 1: åbn - stop - åbn - stop - og så videre
- Trykkontakt 2: luk - stop - luk - stop - og så videre

Styringsreset marathon

Nødoplukning
Fare for nedstyrtning ! Ved nødoplukning kan porten åbnes eller
lukkes af sig selv p.g.a. fjederbrud eller en forkert indstilling af
vægtudligningen. Portåbneren kan beskadiges eller ødelægges.
Låsning og oplåsning kan ske i enhver stilling af porten.

• Tasterne (1+2) trykkes, indtil glødelampen (3) slukkes.
• Glødelampen slukket - kraftværdierne er slettet, tasterne (1+2)
slippes.
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Drift/betjening
Mellemstop

Overbelastningsbeskyttelse

Ved et mellemstop fremkaldt ved aktivering af en trykkontakt eller af
håndsenderen stopper portåbneren straks. Ved den næste kommando
kører portåbneren i den modsatte retning, se "Impulsrækkefølge for
portbevægelsen".

Hvis portåbneren bliver overbelastet under åbning eller lukning, registrerer
styringen dette og stopper portåbneren. Efter ca. 20 sekunder eller efter
nulstilling af styringen (x) frigiver styringen atter overbelastningssikringen.

Sikkerhedsstop 1
(kraftafbrydelse)

Drift efter strømudfald

Portåbneren kan nu genoptage driften.

I tilfælde af strømudfald bevares de indprogrammerede kraftværdier i
hukommelsen. Portåbnerens første bevægelse efter et strømudfald er altid
en åbning af porten.

Kun ved sprint SL-, duo SL- og marathon SL-portåbnere !
Ved en kraftafbrydelse - stopper portåbneren eller går tilbage. Ved næste
kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se Impulsrækkefølge
af portbevægelsen.

Hvad er trykknap 2 til,
kun på SL-portåbnere ?

- Sikkerhedsstop ved lukning af porten - porten går tilbage
- Sikkerhedsstop ved åbning af porten - porten stopper

Defineret åbning og lukning (2-kanaldrift)
Hvis denne funktion anvendes, kan en 2. trykkontakt tilsluttes. Indstillinger
se Ekstrafunktioner. Her kan så porten åbnes med den ene trykkontakt og
lukkes med den anden.

Sikkerhedsstop 2
(kraftafbrydelse)
Kun ved sprint S- og duo S-portåbnere !
Ved en kraftafbrydelse - stopper portåbneren eller går tilbage. Ved næste
kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se Impulsrækkefølge
af portbevægelsen.
- Sikkerhedsstop ved lukning af porten - porten går tilbage
- Sikkerhedsstop ved åbning af porten - porten stopper
Hvis portåbneren kører 2x mod en hindring (f.eks.: Først i retning port ÅBN
og så i retning port LUK), kan portåbneren kun køres til yderstilling med
nedtrykket trykkontakt - glødelampen blinker.
Tilbagestilling af portåbneren:
Adskilles fra lystnettet og tændes igen - glødelampen lyser.

Sikkerhedsstop 3
(Sikkerhedsindgang)
Ved udløsning af sikkerhedsindgangen (f.eks. nogen går gennem
lysbarrieren) - stopper portåbneren, går tilbage eller åbnes, alt efter
indstillingen af DIP-kontakten:
- DIP-kontakt 1 + 3
- DIP-kontakt 2 (kun S-portåbnere)
Se kapitlet "Hindringskonstatering" for den pågældende portåbnertype.
Ved den næste kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se
Impulsrækkefølge af portbevægelsen.
Fabriksindstillinger:
- Udløsning af sikkerhedsindgangen ved lukning af porten
- Porten går tilbage
- Udløsning af sikkerhedsindgangen ved åbning af porten
- Ingen reaktion (porten åbnes)
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Funktioner og tilslutninger marathon
Generelle henvisninger

Defineret åbning og lukning (DIP 7)

• DIP-kontakt er ved udlevering i stilling OFF, alle ekstrafunktioner afbrudt.

Trykkontakt/radiokanal 1 åbner, og trykkontakt/radiokanal 2 lukker porten.
2-kanaldrift kan også benyttes med blot 2 trykkontakter eller blot med
håndsendere.
Forudsætning: DIP-kontakt 8 OFF, 2 trykkontakter tilsluttet eller
2 håndsendertaster indlært.

Hindringskonstatering (DIP 1, 2 +3)

DIP-kontakt 7
OFF deaktiveret
ON

aktiveret

Delvis åbning (DIP 8)
Denne funktion åbner porten delvist, alt efter indstillingen.
Anvendelseseksempler: Udluftning af garagen, åbning af sidesektionsport
til persongennemgang, o.m.a. Til delåbningen behøver man to taster eller
en håndsender .

Hindring ved åbning af porten
Hvis porten støder på en hindring, eller sikkerhedsindgangen afbrydes
(f.eks. nogen går gennem lysbarrieren), konstaterer portåbneren det og reagerer alt efter indstillingen af DIP-kontakt 1.

DIP-kontakt 8
OFF deaktiveret

DIP-kontakt 1: Reaktion af portåbneren ved åbning af porten
OFF ingen reaktion
(ved kraftafbrydelse stopper porten)

ON

ON

En ekstra trykkontakt monteres og tilsluttes som trykkontakt 2 på
klemme 4 + 5.

Delvis åbning med 2 trykkontakter

portåbneren stopper porten
(ingen reaktion ved 8,2kOhm eller Fraba-systemvurdering)

Trykkontakt 1 åbner altid porten helt.
Hvis porten er delvis åbnet med trykkontakt 2, åbner et tryk på trykkontakt
1 porten helt.

Hindring ved lukning af porten
Hvis porten støder på en hindring, eller sikkerhedsindgangen afbrydes
(f.eks. nogen går gennem lysbarrieren), konstaterer portåbneren det og reagerer alt efter indstillingen af DIP-kontakt 2 eller 3.

Trykkontakt 2 udfører den delvise åbning af porten, men kun hvis porten er
lukket.
Hvis porten skulle være helt åbnet med trykkontakt 1 eller delvist åbnet
med trykkontakt 2, lukker et gentaget tryk på trykkontakt 2 porten.

DIP-kontakt 2: Funktion sikkerhedstilslutning 1, klemme 6 + 7
OFF portåbnerkontakt til lysbarrieren
ON

Forløb
1. Luk porten
2. DIP-kontakt 8 ON: Aktiverer delvis åbning.
- Lad altid DIP-kontakt 8 stå på ON, OFF-stillingen sletter straks den
indstillede delvise åbning.
3. Tryk på trykkontakt 2 (porten åbner fra yderstillingen "LUKKET").
- Porten åbner, indtil der trykkes én gang til på trykkontakt 2, eller porten
når yderstillingen "Port ÅBEN".
4. Tryk på trykkontakt 2 trykkes, når porten har nået den ønskede stilling.
5. Luk porten med trykkontakt 2.

8,2 kOhm (sikkerhedskonnektor, ingen funktion ved port åben)

DIP-kontakt 3: Reaktion af portåbneren ved lukning af porten
OFF portåbneren stopper og åbner porten et stykke, den går tilbage
ON

aktiveret, DIP-kontakt 7 ude af funktion

portåbneren stopper og åbner porten helt

Forvarslingstid (DIP 5)
Advarselslyset blinker i 3 sekunder efter tryk på trykkontakten eller
håndsenderen, før portåbneren starter. Hvis trykkontakten eller håndsenderen aktiveres igen inden for dette tidsrum, afbrydes forvarslingstiden.

Delvis åbning lagret, og et tryk på trykkontakt 2 åbner porten indtil den
lagrede indstilling.
Sletning af indstillingen for den delvise åbning: DIP-kontakt 8 stilles på OFF.

Forvarslingstiden virker både på den interne belysning og på et tilsluttet
advarselslys.

Delvis åbning med håndsender (2-kanaldrift)

DIP-kontakt 5
OFF deaktiveret

2 taster på håndsenderen indlæres:
F.eks. tast 1 på radiokanal 1 og tast 2 på radiokanal 2

ON

Radiokanal 1 har altid den samme funktion som trykkontakt 1, klemme 2+3

aktiveret, den interne belysning og advarselslyset blinker i 3 sekunder

Radiokanal 2 har altid den samme funktion som trykkontakt 2, klemme 4+5
Forløb som beskrevet ovenfor.

Backjump (DIP 6)
Ved sektionerede og rundgående porte kan du aktivere
backjump'en med dipswitch 6, det aflaster drev- og portmekanikken. Enklere aktivering af nødudløsningen.
Tjener til aflastning af port- og portåbnermekanismen. Portåbneren kører efter at have nået yderstillingen for port LUKKET - et lille stykke i retning
mod ÅBN port og aflaster således mekanikken.
DIP-kontakt 6
OFF deaktiveret
ON

aktiveret
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Funktioner og tilslutninger marathon
Automatisk lukning

Variant 2: Automatisk lukning + fotocelle
Manuel afbrydelse af automatisk lukning, kontakten monteres i
lysbarrierens tilførselsledning.

Ved drift med automatisk lukning overholdes normen EN 12453
(f.eks. lysbarriere-1 monteres). Der kan yderligere tilsluttes en
ekstra lysbarriere til sikkerhedstilslutning 2, den tjener som
øverste indtrækningssikring.

Som beskrevet ovenfor, dog lukker portåbneren porten 5 sekunder efter, at
der er kørt gennem fotocellens lysstråle.
Indstillinger:

Porten lukker automatisk efter en på potentiometret indstillet åbningstid.
Porten kan kun åbnes med en kommando via en trykkontakt eller håndsender, men ikke lukkes. Ved åbning kan porten ikke stoppes med en kommando.

- Potentiometeret indstilles til den ønskede tid (1 - 120 sekunder).
- DIP-kontakt 1, 7 + 8 OFF.
- DIP-kontakt 4 ON.

Hvis der ved automatisk lukning af porten på ny gives en kommando,
åbnes porten helt. En kommando under åbningstiden, får denne til at begynde forfra.

- Andre DIP-kontakter efter ønske.

Variant 3: Automatisk lukning + sikkerhedskontaktliste +
fotocelle

Funktionen delvis åbning er deaktiveret ved automatisk lukning.

Manuel afbrydelse af automatisk lukning, kontakten monteres i
lysbarrierens tilførselsledning.

Den interne belysning kan benyttes som advarselslys-2, herunder skal den
interne belysning afklemmes og et ekstra eksternt advarselslys-1 tilsluttes.
Den interne belysning og et tilsluttet eksternt advarselslys har samme reaktion ved automatisk lukning, de blinker.

Som beskrevet ovenfor, dog lukker portåbneren porten 5 sekunder efter, at
der er kørt gennem fotocellens lysstråle.

Eksempel:
- Eksternt advarselslys-1 tilsluttet til klemme 16 + 17.
Monteringssted udvendige side af garagen
- Advarselslys-2 tilsluttet til klemme 18 + 19.
Monteringssted indvendige side af garagen.

Tilslut fotocelle i række til sikkerhedskontaktlisten på klemmerne 6 og 7.
Indstillinger:
- Indstil potentiometer på den ønskede tid (1 - 120 sekunder)
- DIP-switch 1, 7 + 8 OFF
- DIP-switch 2, 4 ON
- andre dipswitche efter ønske

Direkte stikliste 24-polet
Tilladte kabeltværsnit: maks. 1,5 mm².

Åbningstid tilsluttes og afbrydes med potentiometret:
- Tid indstillelig 1 - 120 sekunder
- Afbrydelse -> anslag t.v.
Reaktion af portåbneren ved udløsning af sikkerhedsindgangene 1 + 2
Ved port lukkes:
Portåbneren åbner altid porten helt, uafhængigt af indstillingen af
DIP-kontakt 3

Klemme

1

Tilslutning til antenne 40 MHz

2+3

Føler 1 *

Ved port åbnes:
Portåbnerreaktion alt efter indstillingen af DIP-kontakt 1.

4+5

Føler 2

6+7

Sikkerhedsindgang 1 (bro) *

Variant 1: Automatisk lukning

8+9

Sikkerhedsindgang 2 (bro) *

Funktionen "automatiske lukning" aktiveres, når yderstillingen "Port ÅBEN"
nås - fra dette øjeblik begynder nedtællingen af den med potentiometret
indstillede tid. Hvis der afgives en kommando inden for dette tidsrum,
begynder tiden forfra igen.

12 + 13 Kæde (12) + skinne (13) *

10 + 11 reguleret 24 V/DC, max. 0,1 A
14 + 15 Trafo 24 V/AC, sekundær *
16 + 17 Advarselslys 1, ureguleret 24 V/DC

Indstillinger:

18 + 19 interne belysning/advarselslys 2, ureguleret 24 V/DC *

- Potentiometeret indstilles til den ønskede tid (1 - 120 sekunder).

20 + 21 reguleret 12 V/DC

- DIP-kontakt 7 + 8 OFF.
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- Andre DIP-kontakter efter ønske.

fri

23 + 24 spændingsfri relæudgang 230 V/AC, max. 5 A
* Fabriksindstillet
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Funktioner og tilslutninger marathon
Løbevognsplatin

Lysbarriere-1, tilslutning
Overdragelsestilstand: Bro

Klemme

1

Strømaftagning kæde

2

Strømaftagning skinne

3+4

Stopkontakt port ÅBEN

5

Motorkabel

6

Motorkabel

7+8

Stopkontakt port LUKKET

Klemme

6+7

testet tilslutning til potentialefrie kontakter,
kun hvis DIP-kontakt 2 OFF

Klemme

10 + 11 reguleret 24 V/DC, maks. 0,1A
Klemme 10:

24 V/DC

Klemme 11:

Stel

Indstillinger: se Erkendelse af forhindring (DIP 1, 2 + 3)

Sikkerhedskonnektor, tilslutning
Overdragelsestilstand: Bro

Trykkontakt 1, tilslutning

Vurdering 8,2 kOhm. Tilslutning uden specielt vurderingsapparat.

Overdragelsestilstand: Trykkontaktledningen tilsluttet til trykkontakt 1.

Klemme
Klemme

2+3

6+7

testet tilslutning til en 8,2 kOhm modstand,
DIP-kontakt 2 ON

Indstillinger: se Erkendelse af forhindring (DIP 1, 2 + 3)

Tilslutning til trykkontakt 1

Trykkontakt 2, tilslutning

Lysbarriere-2, tilslutning

Trykkontakt 2 benyttes efter behov ved de i det følgende beskrevne
funktioner.

Overdragelsestilstand: Bro

Klemme

4+5

Klemme

8+9

Klemme

10 + 11 reguleret 24 V/DC, maks. 0,1A

Tilslutning trykkontakt 2

Trykkontakt 2 er påkrævet til funktionerne "Defineret åbning og lukning"
eller "Delvis åbning".

testet tilslutning til potentialefrie kontakter,
reagerer kun ved port åbnes
Klemme 10:

24 V/DC

Klemme 11:

Stel

Indstillinger: se Erkendelse af forhindring (DIP 1, 2 + 3)
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Funktioner og tilslutninger marathon
Kæde og C-skinne

Advarselslys-1, tilslutning

Overdragelsestilstand: Tilsluttet

Overdragelsestilstand: Fri

Klemme

12

kæde

Klemme

Klemme

13

C-skinne

Sikret med sikring 1A træg

16 + 17 ureguleret 24 V/DC (max. 34 Volt) 21 watt, max 1A

Tilslutningerne ombyttes ved anvendelse på en fløjport.

Advarselslys-2, tilslutning

24-volt tilslutning

Overdragelsestilstand: Interne belysning tilsluttet.
Ved automatisk igangsætning kan der her tilsluttes et eksternt advarselslys,
den interne belysning afklemmes.

Overdragelsestilstand: Fri

Klemme

10 + 11 reguleret 24 V/DC, maks. 0,1A
Klemme 10:

24 V/DC

Klemme

Klemme 11:

Stel

Sikret med sikring 1A træg

18 + 19 ureguleret 24 V/DC (max. 34 Volt) 21 watt, max 1A

Transformator

12-volt tilslutning

Overdragelsestilstand: Tilsluttet

Overdragelsestilstand: Fri

Klemme

Klemme

14 + 15 transformator, sekundær 24 V/AC
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20 + 21 reguleret 12 V/DC, maks. 0,1A
Klemme 20:

12 V/DC

Klemme 21:

Stel

Funktioner og tilslutninger marathon
Potentialefri relæudgang

Fraba-system, tilslutning
Tilslutning af Fraba-systemet kun mulig med TorMinal.

Overdragelsestilstand: Fri
Ved enhver start af portåbneren ligger der en impuls på relæudgangen,
hermed kan f.eks. en belysning tændes via en trappeopgangsautomat.

Klemme

23 + 24 230 V/AC, max. 5A

Indstillinger, ændring kun via TorMinal

Klemme

6

ledning grøn fra Fraba-systemet

Klemme

20

ledning brun fra Fraba-systemet

Klemme

21

ledning hvid fra Fraba-systemet

Specialfunktioner
Dødmandsdrift
Vedligeholdelsesovervågning
Disse og yderligere funktioner eller indstillinger kan kun foretages med
TorMinal.

Ekstern antenne, tilslutning
Overdragelsestilstand: Fri

A/B/C

Interface TorMinal
Se betjeningsanvisning TorMinal
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Funktioner og tilslutninger sprint / duo
Generelle henvisninger

Konnektoren
• Tilladt kabeltværsnit: maks. 1,5 mm².

DIP-kontakt 7 + 8 ingen funktion ved drevene "duo 500 S" og
"sprint 550 S" .
• DIP-kontakt er ved udlevering i stilling OFF, alle ekstrafunktioner afbrudt.

Hindringskonstatering (DIP 1, 2 + 3)
Hindring ved åbning af porten
Hvis porten støder på en hindring, eller sikkerhedsindgangen afbrydes
(f.eks. nogen går gennem lysbarrieren), konstaterer portåbneren det og reagerer alt efter indstillingen af DIP-kontakt 1.
DIP-kontakt 1: Reaktion af portåbneren ved åbning af porten
OFF ingen reaktion
(ved kraftafbrydelse stopper porten)
ON

portåbneren stopper porten

1+2

transformator

Klemme

3

C-skinne

Klemme

4

kæde

Tilslutningerne (klemme 3 + 4) ombyttes ved anvendelse af portåbneren på
en fløjport.

Hindring ved lukning af porten

Klemme

Hvis porten støder på en hindring, eller sikkerhedsindgangen afbrydes
(f.eks. nogen går gennem lysbarrieren), konstaterer portåbneren det og reagerer alt efter indstillingen af DIP-kontakt 2 eller 3.

5+6

trykkontakttilslutning (trykkontakt 1), ved duo fri

Lysbarriere, tilslutning
• Tilladt kabeltværsnit: maks. 0,75 mm².

DIP-kontakt 2: Reaktion af portåbneren ved lukning af porten ➟
S-portåbnere
OFF portåbneren stopper ved lukning af porten og åbner porten et stykke
ON

Klemme

portåbneren stopper ved lukning af porten

DIP-kontakt 2: Funktion af sikkerhedstilslutningen ➟ SL-portåbnere
OFF åbnerkontakt til lysbarrieren
ON

trykkontakttilslutning til trykkontakt 2
(delvis åbning, defineret åbning og lukning)

DIP-kontakt 3: Reaktion af portåbneren ved lukning af porten
OFF portåbneren stopper og åbner porten et stykke, går tilbage

sprint 550 S, duo 500 S
Klemme 1 + 2
sikkerhedstilslutning

ON

Klemme

portåbneren stopper og åbner porten helt

3+4

ureguleret 24-volttilslutning (max. 34 V) max. 1 A
Klemme 3: 24 V/DC

Forvarslingstid (DIP 5)

Klemme 4: Stel

Advarselslyset blinker i 3 sekunder efter tryk på trykkontakten eller
håndsenderen, før portåbneren starter. Hvis trykkontakten eller håndsenderen aktiveres igen inden for dette tidsrum, afbrydes forvarslingstiden.

sprint 550 SL, duo 500 SL, duo 650 SL
Klemme 1 + 2
sikkerhedstilslutning, kun hvis DIP-kontakt 2 OFF
Klemme

Forvarslingstiden virker både på den interne belysning, og på et tilsluttet
advarselslys.

3+4

reguleret 24 V/DC, maks. 0,1 A
Klemme 3: 24 V/DC
Klemme 4: Stel

DIP-kontakt 5
OFF deaktiveret

Indstillinger: se Erkendelse af forhindring (DIP 1, 2 + 3)

ON

Advarselslys, tilslutning (DIP 4)

aktiveret, advarselslys blinker i 3 sekunder

Backjump (DIP 6)

• Tilladt kabeltværsnit: maks. 0,75 mm².

Ved sektionerede og rundgående porte kan du sætte dipswitch
6 på ON, det aflaster drev- og portmekanikken. Enklere aktivering
af nødudløsningen.
Tjener til aflastning af port- og portåbnermekanismen. Portåbneren kører efter at have nået yderstillingen for port LUKKET - et lille stykke i retning
mod ÅBN port og aflaster således mekanikken.
DIP-kontakt 6
OFF deaktiveret
ON

Klemme

aktiveret

5+6

ureguleret 24 V/DC (max. 34 Volt), max 1A

Indstillinger
DIP-kontakt 4: -> S-portåbnere sprint + duo
OFF tilsluttet advarselslys blinker (styringen fremkalder blinken)
ON

tilsluttet advarselslys lyser (advarselslyset fremkalder blinker)

DIP-kontakt 4: -> SL-portåbnere sprint + duo
OFF tilsluttet advarselslys blinker (styringen fremkalder blinken)
ON

porttilstandsvisning
- lyser, hvis porten ikke er lukket
- slukket, hvis porten er lukket
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Funktioner og tilslutninger sprint / duo
Løbevognsplatin

Funktioner kun på SL-portåbnere
2. trykkontakt, tilslutning (DIP 2)
Der er ikke længere nogen sikkerhedstilslutning til rådighed.

Trykkontakt 2 kan man efter behov anvende ved de i det følgende
beskrevne funktioner.
• Tilladt kabeltværsnit: maks. 0,75 mm².

Klemme

1

Strømaftagning kæde

2

Strømaftagning skinne

3+4

Stopkontakt port ÅBEN

5

Motorkabel

6

Motorkabel

7+8

Stopkontakt port LUKKET

Klemme

1+2

Tilslutning til trykkontakt 2, kun hvis DIP-kontakt 2 ON

Defineret åbning og lukning (DIP 7)
Ved denne funktion åbner kun trykkontakt/radiokanal 1 porten, og
trykkontakt/radiokanal 2 lukker kun porten.

Ekstern antenne, tilslutning
Overdragelsestilstand: Fri

Trykkontakt (1)/radiokanal 1 åbner, og trykkontakt (2)/radiokanal 2 lukker
porten. Denne funktion kan også kun benyttes med 2 trykkontakter eller
blot med håndsendere.
Forudsætning: DIP-kontakt 8 OFF, 2 trykkontakter tilsluttet eller
2 håndsendertaster indlært.

DIP-kontakt 7
OFF deaktiveret
ON
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aktiveret

Funktioner og tilslutninger sprint / duo
Delvis åbning (DIP 8)
Denne funktion åbner porten delvist, alt efter indstillingen.
Anvendelseseksempler: Udluftning af garagen, åbning af sidesektionsport
til persongennemgang, o.m.a. Den delvise åbning kan benyttes med to trykkontakter, men også blot med håndsendere.
DIP-kontakt 8
OFF deaktiveret
ON

aktiveret, DIP-kontakt 7 ude af funktion

Delvis åbning med 2 trykkontakter
En ekstra trykkontakt monteres og tilsluttes som trykkontakt 2 til klemme
1+2.
Trykkontakt 1 åbner altid porten helt.
Hvis porten er delvis åbnet med trykkontakt 2, åbner et tryk på trykkontakt
1 porten helt.
Trykkontakt 2 udfører kun den delvise åbning, hvis porten er lukket. Hvis
porten skulle være helt åbnet med trykkontakt 1 eller delvis åbnet med trykkontakt 2, lukker et gentaget tryk på trykkontakt 2 porten.
Forløb
1. Luk porten
2. DIP-kontakt 8 ON: Aktiverer delvis åbning.
- Lad altid DIP-kontakt 8 stå på ON, OFF-stillingen sletter straks den
indstillede delvise åbning.
3. Tryk på trykkontakt 2 (porten åbner fra yderstillingen "LUKKET").
- Porten åbner, indtil der trykkes én gang til på trykkontakt 2, eller porten
når yderstillingen "Port ÅBEN".
4. Tryk på trykkontakt 2 trykkes, når porten har nået den ønskede stilling.
5. Luk porten med trykkontakt 2.
Den delvise åbning er lagret, og aktivering af trykkontakt 2 åbner porten
indtil indstillingen.
Sletning af indstillingen for den delvise åbning: DIP-kontakt 8 stilles på OFF.

Delvis åbning med håndsender (2-kanaldrift)
2 taster på håndsenderen indlæres:
F.eks. tast 1 på radiokanal 1 og tast 2 på radiokanal 2
Radiokanal 1 har altid den samme funktion som trykkontakt 1.
Radiokanal 2 har altid den samme funktion som trykkontakt 2.

Interface TorMinal
Se betjeningsanvisningen TorMinal
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Tilbehør
Slupportsikring
Slupdørkontakt skal altid tilsluttes som åbner.
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Vedligeholdelse og pleje
Vigtige bemærkninger

Glødelampe, udskiftning
sprint/marathon

Portåbneren eller styringshuset må aldrig sprøjtevaskes med en
vandslange eller højtryksrenser.

• Træk stikket ud af stikkontakten/stikdåsen.

• Netstikket skal altid trækkes ud, inden der arbejdes med portåbneren.

A/B/C

• Der må ikke benyttes nogen lud eller syre til rensningen.

3

• Portåbneren aftørres ved behov med en tør klud.
• Grib aldrig fat i en kørende port eller i dele, der bevæger sig.

3

• Der kan være fare ved mekanismen eller portens lukkekanter p.g.a.
klemme- og skæresteder.
• Kontrollér, at alle portåbnerens monteringsskruer sidder solidt fast. Om
nødvendigt efterspændes de.

2

• Kontrollér porten i henhold til producentens vejledning.

2
• Tag lysvindue (2) af.

Rengøring af kæde og køreskinne

• Skru glødelampen (3) til venstre og tag den af.
• Sæt en ny glødelampe i (32,5 volt, 34 watt, betegnelse BA 15s eller
24 Volt, 21 Watt, betegnelse BA 15s) og drej den helt til højre.

Sikringer, skift duo
• Træk stikket ud af stikkontakten/stikdåsen.

• Kæde (7) eller køreskinne (8) er stærkt tilsmudset - rengøres med en
ren klud.
• Kæden smøres efter behov med "ledende" olie.
Anvend aldrig fedt!
Foreskrevet olietype: Ballistol, Kontaktspray WD40

• Skruen (1) løsnes.
• Tag lysvindue (2) af.

Skift pære duo

• Træk styringen (3) ud.
• skift defekt sikring.

• Træk stikket ud af stikkontakten/stikdåsen.

1. Sikring for tilslutning advarselslys, klemme 5 + 6
Sikring 1A træg

• Skruen (1) løsnes.
• Tag lysvindue (2) af.

Giv agt kun duo 500 S !

• Skru glødelampen (3) til venstre og tag den af.

2. Sikring for tilslutning 24 V/DC, klemme 3 + 4
Sikring 1A træg

• Sæt en ny glødelampe i (32,5 volt, 34 watt, betegnelse BA 15s eller
24 Volt, 21 Watt, betegnelse BA 15s) og drej den helt til højre.

30

Vedligeholdelse og pleje
Skift sikringer sprint

Skift sikringer marathon

• Træk stikket ud af stikkontakten/stikdåsen.

• Træk stikket ud af stikkontakten/stikdåsen.

• Skruen (1) fjernes. Tag dækslet til styringen (2) af.

• Tag dækslet til styringen (1) af. Fjern skruerne (2).

• Træk styringen (3) ud.

• Træk styringen (3) ud.

• skift defekt sikring

• Udskift defekt sikring, alle sikringer 1 A træg.

1. Sikring for tilslutning advarselslys, klemme 5 + 6
Sikring 1A træg
Giv agt kun sprint 550 S !
2. Sikring for tilslutning 24 V/DC, klemme 3 + 4
Sikring 1A træg
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1.

Sikring til tilslutning advarselslys-1, klemme 16 + 17

2.

Sikring til tilslutning advarselslys-2, klemme 18 + 19

Vedligeholdelse og pleje
Regelmæssig kontrol
Sikkerhedsindretningen skal kontrolleres regelmæssigt, men mindst 1 gang om året, om den fungerer korrekt (ZH 1/494).
Trykfølsomme sikkerhedsindretninger (f.eks. sikkerhedskontaktlisten) skal kontrolleres hver 4. uge, om de fungerer korrekt, se EN 60335-2-95.
Reaktion

Kontrol

Ja/nej

Mulige årsag

Afhjælpning

Kraftfrakobling
Portfløjen stoppes ved
Portåbneren går tilbage, når
lukning med en 50 mm høj den rammer genstanden.
genstand.

Ja

• Kraftfrakoblingen fungerer
uden begrænsninger.

Nej

• kun S-portåbnere
• Krafttolerancen reduceres; potentiometeret drejes så
Potentiometeret er drejet helt meget til venstre, at kontrollen er ok. Først åbnes og
til højre. Krafttolerancen
lukkes porten helt 2x under opsyn.
indstillet for højt.
Se kapitlet "Indstilling af maksimale kraft"
• Styringen defekt.

• Alle indstillinger forbliver, som de er.

• Indstilling af porten, en fagmand hentes !

Nødåbning
Fremgangsmåde som
beskrevet i kapitlet
"Nødoplukning".

Nødudløsningen er nem at
aktivere (1x træk slår automatikken fra).

Ja

• Alt i orden!

Nej

• Automatikken lukker porten.
Port og drevmekanik spænder

• Juster stopkontakt port LUKKET eller tilslut backjump
(dipswitch 6 ON)

• Nødoplukningen defekt

• Nødoplukningen repareres

• Porten klemmer.

• Kontrollér porten, se portens vedligeholdelsesvejledning.

Sikkerhedsafbryderliste, såfremt den forefindes
Porten åbnes/lukkes, og
samtidigt betjenes listen.

Portreaktion som indstillet
på DIP-kontakterne 1, 2
eller 3.
LED'en Safety lyser
(kun marathon)

Ja

• Alt i orden!

Nej

• Ledningsbrud, klemme løs.

• Kontrollér ledningsføringen, efterspænd klemmer.

• DIP-kontakter står forkert.

• Indstil DIP-kontakter.

• Liste defekt.

• Anlægget sættes ud af drift og sikres mod
genindkobling. Kundeservice tilkaldes!

Fotocelle, såfremt den forefindes
Porten åbnes/lukkes, og
samtidigt aktiveres
fotocellen
(lysstrålen brydes).

Portreaktion som indstillet
på DIP-kontakterne 1, 2
eller 3.
LED'en Safety lyser
(kun marathon)

Ja

• Alt i orden!

Nej

• Ledningsbrud, klemme løs.

• Kontrollér ledningsføringen, efterspænd klemmer.

• DIP-kontakter står forkert.

• Indstil DIP-kontakter.

• Fotocelle snavset.

• Rengør fotocellen.

• Fotocelle indstillet forkert
(bøjet holder?).

• Indstil fotocellen.

• Fotocelle defekt.

• Anlægget sættes ud af drift og sikres mod
genindkobling. Kundeservice tilkaldes!
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Andet
Demontering
Overhold sikkerhedshenvisningerne!
Arbejdsgangen er den samme som i afsnittet "Montering", blot i omvendt
rækkefølge. De beskrevne indstillingsarbejder falder bortfalder.

Bortskaffelse
Relevante landsforskrifter bemærkes!

Garanti og service
Garantien svarer til de lovmæssige bestemmelser. Kontaktpersonen ved
eventuel garantiydelse er specialforhandleren. Garantikravet gælder kun i
det land, hvor portåbneren er købt.
Batterier, sikringer og pærer er udelukket fra garantien.
Hvis de får brug for kundeservice, reservedele eller tilbehør, så kontakt
Deres forhandler.
Vi har forsøgt at gøre monterings- og betjeningsvejledningen (MBV) så
overskuelig som muligt. Hvis De har forbedringsforslag til udformningen
eller hvis der mangler der nogle oplysninger i Deres MBV, så send venligst
Deres forslag til os:
Fax.: 0049 / 7021 / 8001-53
E-mail: doku@sommer-torantriebe.de
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Fejlafhjælpning
Yderligere tips om fejlsøgning
Mange fejl kan afhjælpes ved at resette styringen (slette kraftværdier), derefter programmere drevet på ny!
• Udfør en reset på styringen.
• Afklem tilsluttet udstyr (f.eks. fotocelle) og klem broerne igen ved en sikkerhedstilslutning.
• Sæt alle dipswitche til fabriksindstilling.
• Sæt potentiometer til fabriksindstilling.
• Hvis indstillinger er ændret med TorMinal skal der udføres en styringsreset med TorMinal.
• Kontroller alle tilslutninger på de direkte stiklister og klemmeliste (sprint/duo) og efterspænd efter behov.
Fejl ved portåbneren kan De afhjælpe efter nedenstående tabel. Hvis De ikke selv kan komme videre, så kontakt Deres forhandler for råd og vejledning
eller søg hjælp på Internettet under http://www.sommer-torantriebe.de og dér i "Forum".

Fejl

Mulig årsag

Fejlrettelse

Belysning blinker

Drevet ikke programmeret, ingen kraft- Programmer drevet. Se kap. Idriftsætning
værdier lagret.

Portåbner uden funktion og lys

Ingen netspænding

Netstikket isættes

Ingen styring monteret

Styringen monteres

Sikringen til garagens strømkreds er
sprunget!

Udskift sikringen
Kontrollér om der netspænding, f.eks. med boremaskine

Pæren er sprunget

Skift pæren. Se Kapitlet "Vedligeholdelse og pleje"

Sikring for pære defekt

Udskift sikring

Styringen ikke monteret rigtigt

Styringen isættes rigtigt i konnektoren

Lysbarrieren afbrudt, LED'en Safety
lyser (kun marathon)

Afbrydelsen udbedres

Ingen belysning ved lukning og åbning af
porten
Portåbneren uden funktion

Sikkerhedskonnektoren (8,2 kOhm)
Sikkerhedskonnektoren udskiftes, DIP-kontakt 2 stilles på ON
defekt eller DIP-kontakt 2 OFF, LED'en
Safety lyser (kun marathon)
Fraba-systemet tilkoblet, men lysbarri- Fraba-systemet afbrydes, se anvisningen TorMinal
eren eller sikkerhedskonnektoren
(8,2 kOhm) tilsluttet, LED'en Safety
lyser (kun marathon)
Portåbneren uden funktion ved betjening med Batteriet i håndsenderen er tomt
håndsenderen
Håndsenderen ikke indlært på
radiomodtageren.
Forkert radiofrekvens

Udskift batteriet med et nyt
Indprogrammér håndsenderen
Frekvensen kontrolleres
(40MHz med trådantenne, 868MHz uden ekstern antenne)

Kommandoen ligger konstant på, fordi Tasten løsnes, eller håndsenderen udskiftes
tasten er fastklemt. LED'en start lyser
(kun marathon)
Portåbneren uden funktion ved betjening med Trykkontakt ikke tilsluttet eller defekt
trykkontakt

Trykkontakten tilsluttes eller udskiftes

Porten stopper ved lukning og kører ca. 10 cm Kraftafbryderen udløses af en
i den modsatte retning og stopper
forhindring

Hindringen fjernes, porten åbnes helt

Forkerte kraftværdier indlært eller
krafttolerancen for lav

Kraftværdierne slettes og genprogrammeres. Først hvis disse
forholdsregler ikke hjælper, forøges krafttolerancen
(kun S-portåbnere). Se kapitlet "Maksimalkraft, indstilling"

Kontaktglideren forkert indstillet

Kontaktglideren justeres, se kapitlet "Endestopkontakt, indstilling"

Porten forkert indstillet eller defekt
(f.eks. fjederakslen)

Porten indstilles af en fagmand eller lades reparere

Porten stopper ved åbning og kører ca. 10 cm Kraftafbryderen udløses af en
i den modsatte retning og stopper
forhindring

Porten stopper ved åbning

Fjern forhindringen, kør porten helt „OP“ med trykkontakten

Forkerte kraftværdier indlært eller
krafttolerancen for lav

Kraftværdierne slettes og genprogrammeres. Først hvis disse
forholdsregler ikke hjælper, forøges krafttolerancen
(kun S-portåbnere). Se kapitlet "Maksimalkraft, indstilling"

Kontaktglideren forkert indstillet

Kontaktglideren justeres, se kapitlet "Endestopkontakt, indstilling"

Tilsluttet lysbarriere afbrudt og
DIP-kontakt 1 på ON

Afbrydelsen udbedres eller DIP-kontakt 2 på OFF
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Fejlafhjælpning
Fejl
Portåbneren lukker ikke porten

Portåbneren åbner porten, derefter ingen

Mulig årsag

Fejlrettelse

Strømforsyning lysbarriere afbrudt

Tilslutningen kontrolleres
Sikringen udskiftes

Portåbner har været skilt fra nettet.

Ved første kommando efter genetablering af strømforsyningen
åbner portåbneren altid porten helt

Sikkerhedsindgangen udløst

- Fjern forhindring fra fotocellelysstrålen

reaktion på en kommando med trykknap eller (f.eks. fotocelle defekt)

- Reparér fotocellen

håndsender

LED'en Safety lyser (kun marathon)

- Klemrække ikke korrekt påsat (kun sprint og duo)

Automatisk lukning aktiveret kun ved

Port lukker automatisk efter den indstillede tid.

marathon

Deaktiver automatisk lukning

Sikring defekt.

Udskift sikring, se kapitlet "Vedligeholdelse og pleje"

Glødelampen defekt

Glødelampen udskiftes, se kapitlet "Vedligeholdelse og pleje"

Tilsluttede advarselslys lyser ikke
Hastigheden ændrer sig ved åbning eller
lukning

Portåbneren starter langsomt og bliver Softkørsel, helt normalt.
så hurtigere
Kædeskinnen snavset

Rens skinnen og smør den igen,
se Kapitlet "Vedligeholdelse og pleje"

Kædeskinnen smurt med forkert olie

Rens skinnen og smør den igen,
se Kapitlet "Vedligeholdelse og pleje"

Kæden forkert spændt

Kæden spændes, se kapitlet "Montering sprint/marathon eller duo"

Slutposition indstillet forkert

Indstil slutposition, se kap. Idriftsætning generelt

Porten kan kun betjenes, sålænge De holder
den eksterne trykkontakt, f.eks. den
indvendige trykkontakt, nøglekontakten
aktiveret - samtidig blinker den indvendige
belysning (dødmandsdrift).

Dødmandsdrift tilkoblet

Dødmandsdrift deaktiveres

LED "Start" lyser konstant

Konstant signal på tastetilslutningen 1 Kontroller tilsluttet taste (nøgletaste, hvis tilsluttet).
eller 2.

Automatikken afslutter ikke indlæringen
Kun marathon !!

Konstant signal fra radiomodtager, LED - Tag batteri ud af håndsender
3.1 eller 3.2 på radiomodtager lyser.
- Vent til det fremmede signal falder af.
Radiosignalet modtages, der er evt. en
defekt taste på en håndsender eller et
fremmed signal.
Kun sprint 550 S eller duo 500 S !!
Portåbneren kører kun, så længe tasten
trykkes - glødelampen blinker.

Kraftafbrydelse, først i port ÅBN og så Portåbneren adskilles fra lysnettet og tændes igen. Glødelampen
i port LUK.
skal herefter lyse.
Portåbneren i dødmandsdrift

Kun radiomodtager !!
Alle LED blinker
LED 3.1 eller 3.2 lyser konstant

Alle hukommelsespladser belagt,

- Slet håndsender, som ikke længere behøves.

maks. 112.

- Installer yderligere radiomodtagere

Radiosignal modtages, der er evt. en

- Tag batteri ud af håndsender

defekt taste på en håndsender eller et - Vent til det fremmede signal falder af.
fremmed signal.
LED 3.1 eller 3.2 lyser

Radiomodtager i programmeringsmodus, venter på en radiokode fra en
håndsender.
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Tryk den ønskede håndsendertaste

Portdrev

Drev for rullejalousi og markiser

Drejeportdrev twist 200 ...

... Rørmotorer
(elektronisk og
mekanisk) ...

... Styring ...

... Væganker, kan springe af ...

... Skydeportdrev starglider 300 ...

Tilbehør
Radioteknik
... Fotoceller ...

... Funkcody ...

... Radiosignalmodtager ...

... Sektionsportbeslag ...
... Advarselslys 24 V ...

... Radiostikdåsesensor ...

... og meget mere.
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