DALOC MK 88
BSAB 96 NCS.2
0705

MONTERINGSANVISNING
TIL SKYDEPORT S88
BRANDKLASSE BS-60
KONTROLLER FØRST LEVERANCEN
Denne leverance omfatter:
1. Portbladssektioner.
2. Karm bestående af forreste, bageste og øverste del.
3. Køreskinne.
4. Hængeruller.
5. Vægbeslag til køreskinne.
6. Konsoller til køreskinne.
7. Afskærmning til køreskinne.
8. Afskærmning til lod.
9. Gulvstyr.
10. Lod med wire, wirelås, kovs og wirehjul.
11. Skruer og rawlplugs.
12. Blindnitter.
13. Skruer (selvskærende).
14. Hydraulikbremse med vægbeslag og skruer.
15. Holder til elektromagnet.

DETTE SKAL BRUGES TIL MONTERINGEN
1. Vaterpas (langt).
2. Rettejern.
3. Boremaskine.
4. Slagboremaskine.
5. Skruetrækker.
6. Spændebånd til portsektionerne.
7. Målebånd.
8. Popnittetang.
9. Bor ø 4,1
10. Bor ø 16
11. Slagbor ø 10
12. Slagbor ø 11
13. Universalfedt af god kvalitet.

PRODUCENTGARANTI
Typegodkendte produkter er fremstillet i overensstemmelse med
godkendelsesbeviset samt de dokumenter, der ligger til grund for beviset.
Typegodkendelsens nummer fremgår af skiltet på produktet.

Sådan gør man!
GENERELT

113

Modulmål
MODUL B x H (dm)

F.eks.
MODUL 15 x 21
MODUL 30 x 30
•
•
•

Åbningsmål i
væggen
B x H i mm
+5		 +5
B		
H
–5		 –5
1500 x 2100
3000 x 3000
•
•
•

Karmens lysningshøjde (KLH)

Kontrollér først, at leverancen er komplet.
Leverancens indhold fremgår af ordrebekræftelsen
og følgesedlen.
Se derefter tabellen nedenfor. Her finder du målene til
vægåbningen. Hvis målene er større end tilladt ud fra
tolerancerne i tabellen, skal vægåbningen reduceres, så
de brandhæmmende egenskaber ikke påvirkes.
Når du har kontrolleret, at alt er korrekt, kan du begynde
at montere skydeporten.
Læs anvisningerne omhyggeligt. Før porten tages i drift,
skal hjulsporene i skinnen smøres med universalfedt af
god kvalitet.

PRINCIPTEGNINGER ÅBNINGSMÅL
OG PLADSKRAV
Alternativ udførelse
ved vægmontering
(lem)

Enkeltfløjet port)

Karmens lysningsbredde (KLB)

Dobbeltfløjet port

Karmens lysningsbredde (KLB)

1. Monter karmens sider og overdel (pos. 1) og den fo
reste karmdel (pos. 2). Hvis en af karmens dele er delt,
monteres den korte del nederst.

4. Monter hængerullen på portsektion 1, og juster den til
den rette højde mellem rullen og portbladets overkant.

Monteres med de medfølgende skruer og rawlplugs i de
forborede huller (hulafstand c/c 400 mm).
Se illustrationen af den forreste og bageste karmdel.
Den forreste karmdel kan se anderledes ud, f.eks. hvis
det er en karmdel til plan væg og lod i bagkanten. Dette
vises i så fald på den separate monteringsanvisning.
Bemærk! Til dobbeltfløjede porte leveres der 2 bageste
karmdele i stedet for forreste og bageste karmdel.
Placering, se målet på principtegningen.

5. Rejs portsektion 1 (den forreste) op, og sæt hængerullen ind i skinnen. Skub portdelen hen mod det forreste sidestykke.

Karmens lysningsbredde
Forreste karmdel
Bageste karmdel

2. Monter vægbeslaget til skinnen (pos. 3).
Bortset fra vægbeslaget midt over forbindelsesstedet,
se punkt 3. Det forreste og det bageste vægbeslag
monteres som vist nedenfor.
Afstanden mellem fastgørelsespunkterne må maks.
være 1.000 mm.

6. Bemærk! Dette punkt gælder kun for porte, der leveres
med fibertætning. Tryk fibertætningen fast i forbindelsesstedet langs portsektionens langside.
Fibertætning
Portsektion 1.
Portåbningens forkant

3. Skub konsollerne (pos. 4) på skinnen (pos. 5), og monter
skinnen med konsollerne i vægbeslaget.
Skinnen stikker 45 mm ud fra portåbningens forkant.
Kontrollér, at skinnen er i vater, ellers skal den justeres
med konsollens møtrikker.
Bemærk! Hvis skinnen er forlænget, skal den
medfølgende forlængede konsol placeres over
forbindelsesstedet.
Konsollen er udstyret med justerskruer, så man kan
justere og fastlåse skinnens ender i den rigtige position.
Som alternativ kan skinnernes ender svejses sammen.
Monter derefter det sidste vægbeslag til forlængerkonsollen.
Bemærk! På en dobbeltfløjet skydeport placeres skinnen
i midten af vægåbningen, dvs. at skinnen skal rage lige
meget ud på begge sider.
Se den separate monteringsanvisning til alternative
udførelser, f.eks. anslag mod plan væg.

7. Gentag punkt 4–5 (6) for portsektion 2. Kontrollér, at
portsektion 1 og 2 er korrekt justeret i forhold til
hinanden i højden, ellers skal de justeres med
møtrikkerne på hængerullen. Skyd portsektionerna
sammen. Sektionerna er i den rigtige position, når de
monterede profiler i over- og underkanten slutter tæt
mod hinanden.
Portsektion 1.

8.

Portsektion 2.

Monter selvskærende skruer i de præfabrikerede
huller.
Skrue

Portsektion 1.

9.

Portsektion 2.

Bor huller og monter blindnitter i hagefalsen, der
overlapper mellem portsektionerne i overkanten.
Bemærk! Blindnitter kan kun monteres fra ydersiden.

Vægbeslag

Konsol
Skinne

Blindnitte

Hagefals

10. Bor huller og monter blindnitter i U-profilen, der over
lapper mellem portsektionerne i underkanten.

Bemærk! Se den separate anvisning til enkeltfløjet port med
lod placeret i bagkanten. Alternativ tilslutning af wire til udveksling 1:3 anvendes ved bredde/højde >1,7. Anvend den
medfølgende kovs til fastgøring af wirens ende til loddet.

Blindnitte

11. Gentag punkt 4–10 for portsektion 3, 4, 5 osv.
12. Luk porten, og monter derefter gulvstyret på gulvet
ved portbladets bagkant.
Bemærk! Se nedenstående illustration ved væg		
montering af porte (lem). Her monteres gulvstyret på
de medfølgende vinkelbeslag.
Standardmontering

14. Monter stop mod afsporing på den bageste konsol.

Vægmontering

Stop mod afsporing

Gulvstyr

13. Monter vægbeslaget til bremsen med medfølgend rawl
plugs og skruer. Tilslut bremsen med de med følgende
skruer. Kontrollér bremseretningen: Hjulet skal bremse
mod uret i porte, der åbnes fra højre. Omvendt fo
venstregående. Bremseretningen ændres ved at vende
hjulet på akslen. Monter wiren i hjulene på bremsen
som vist på illustrationen. Tilslut loddet, så det ikke
når gulvet, når porten er lukket. Anvend den medføl
gende kovs til fastgøring af wiren i vægbeslaget.
Kontrollér den automatiske lukning, og juster den til
optimal hastighed med justerskruen på bremsen.
Anbefalet maks. hastighed = 0,2 m/sek.
Ved montering af dobbeltfløjede porte koblede venstre
lod til den højre porthalvdel, og hjulet på brem sen skal
bremse mod uret. Bremse og lod justeres ind mod
midten af lodafskærmningen I den ene porthalv del
forbores der til styretapperne: Afmærk midten, og bor
med ø 16 mm.
Skinne
Fig.
enkeltfløjet

15. Kil portbladet fast i helt åben position. Monter pladen
til elektromagneten i portens bagkant. Afmærk place
ringen af holderen til elektromagneten på væggen.
Monter vægbeslag og elektromagnet.
16. Monter afskærmningen til loddet med blindnitter i
den forreste kantprofil og med skruer og rawlplugs i
væggen. Hvis afskærmningen er delt, monteres den
lange del nederst. Lav udtag til låseriglerne (på porte
med lås).
Bemærk! 1. På en dobbeltfløjet skydeport monteres
der to afskærmninger til lodder, en på hver side af
porten. Afskærmningen monteres 150 mm fra portbla
dets bagkant (i åben position).

Skrue

Blindnitte

17. Hægt skinnens afskærmning på vægbeslagene. Bor
huller i afskærmningen, og fastgør den til vægbesla
gene med blindnitter. Bor huller til og monter blind nit
ter ved de eventuelle forbindelsessteder i afskærm
ningen.
Blindnitte

Afskærmning

Wire monteres i
bolten til det
forreste hjulbeslag
Portåbningens
overkant

18. Elektromagneten skal tilsluttes til et eksisterende 		
alarmsystem af en autoriseret elektriker.

Portåbningens
forkant

19. Hvis porten skal afmonteres, følges anvisningerne i
modsat rækkefølge.
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