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GENERELLE INSTRUKTIONER

1. GENERELLE INSTRUKTIONER

1.1  DET OPTIMALE ANTAL AF PERSONER TIL MONTERINGEN

Det optimale antal personer til montering er 3. Ved port-montering med el-drev, bør der være 
en montør i besætningen.

En gennemsnitlig norm for montering er på 4 timer for en port. 

1.2  ANBEFALET BRUG AF VÆRKTØJ M.M.

Værktøjsnavn Antal.

Elektrisk slagboremaskine 2

Elektrisk boremaskine 1

Batteridrevet boremaskine 1

Elektrisk hjørne-afskæringsmaskine 1

SDS adapter med hurtig-nøgle 2

Nitnings pistol 1

Vaterpas (1,5 og 0,5m) 1 af hver

Værktøjskasse 2

Montørs hammer (400 g) 2

Slaganordnings værktøjs sæt (mejsel, stiftning mejsel, punch, piercer) 1

Multiformåls sav med udskiftelige klinger 1

Metalsaks 1

Forbidetænger af mellem størrelse 1

Store kombinations tænger 1

Sæt af file 1

Hårdmetal skruetrækker sæt 1

Magnet skruetrækker med dyser 1

Elektromekanisk-angivet skruetrækker 1

Unbrakonøglesæt 2

Bits og hætte-sæt 1

Skruenøglesæt 1

SDS magnethovede sæt 1

Sæt af bor 1

Boremaskine til beton Ø 6 mm L=160-200 mm 2

Boremaskine til beton Ø 8 mm L=200-260 mm 2

Boremaskine til beton Ø 10 mm L=550 mm 2 

Boremaskine til beton Ø 12 mm L=550 mm 2

Boremaskine til beton Ø 14 mm L=750 mm 2

Gevindsnittappe sæt 1 

Multifunktions gevind holder 1

Mejsel sæt 1

Siliconepistol 1

Test-udstyr 1
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Værktøjsnavn Antal.

Elektrisk loddekolbe 60 W 1

Strip 30 m minimum 1

Multiformåls 4-folds trappestige 1

Multiformåls trappestige af tre afsnit (mere end 6m) 2

Trammel 125 mm 1

Målebånd 5m 1 

Målebånd 10m 1

Sikkerhedsbriller 2

Åndedrætsværn 2

Sikkerhedshjelm 3

Beskyttende sæt handsker 3

Førstehjælpskasse 1

2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Kun kvalificeret personale bør montere porten og som er fortrolig med konstruktionen og 
portens tekniske montage proces, der er uddannet og instrueret om sikkerhedsforanstaltninger. 
Sikkerhedsforanstaltningernes beskrivelse er givet i appendiks.
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3. MONTERING OG FASTSÆTTELSEREGLER FOR 
PORTENS BÆRENDE KONSTRUKTION

3.1  KRAV TIL MONTERING

Porten bør være placeret symmetrisk i forhold til passagen.

Ved montering af porten skal jorden udjævnes i lodrette planer.

Bærestænger skal placeres tæt ved passagens indramning langs den fulde længe. Huller på 
maksimum 5mm accepteres. Forskellen af bias længden bør ikke være længere end 2mm..

Elementers montering og udjævning på væggen, før deres fastsættelse, kan udføres med hjælp 
af metal skiver, monteret i området med fastgøringspunkter.

Nøjagtigheden for montering af produktet er kontrolleret af værftets niveau dimension УС6-1 
/ УС6-4 første gruppe af nøjagtighed, statens standard 9416-83 og tape-foranstaltning 8 m 2. 
Gruppen af nøjagtighed stat Standard 7502-89. Det er accepteret at bruge værftets niveauer 
og tape-foranstaltninger af andre typer, men ikke mindre end den anbefalede nøjagtighed. 

3.2  REGLER FOR BÆRENDE KONSTRUKTION I EN PORT

Porten skal være ordentligt fastsat for ikke at udgøre en potentiel fare for liv eller sundhed for 
mennesker. Fastgøringspunkter af elementerne skal sikre en regelmæssig fordeling af kræfter 
på produktet og sikre deres transmission på bygningen.

Valget af fastsættelseelementer er lavet med henhold i til fordelingen af belastningen og holdbar-
heden af et byggeri. Bygningskonstruktioner skal stå modstå kraften, der vises, mens stramningen 
og fastsættelsen af elementer foregår.

Træ kork, skum til byggeri forbudt at bruge som fastsættelse af elementer.

Når passagen er lavet af solid masse materialer, som beton, natursten, hele mursten, kan fastsæt-
telsen af portens bærende elementer laves direkte til passagen (fig. 1). 

Fig. 1.
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Når passagen er lavet af hule materialer, som økonomi mursten (kaviterede keramik og kalk-sand 
mursten), keramiske og silikat sten, og også af let- og cellebeton, gas silikat blokke og andre 
byggematerialer med lav trykstyrke modstand, er det anbefalet at ramme byggeripassagen 
med en stål formet skinne (fig.2).

Det er tilladt at fastsætte port bærende elementer direkte til passagen ved hjælp af fastsættelse 
elementer med øget længde.

Fig. 2.

Når port monteringen er lavet på metalkonstruktioner det er nødvendigt at bruge selvskærende 
skruer eller bolte med møtrikker.

Hvis det er umuligt at fastsætte metalrammer af passagen anbefales det at fastsætte dørene 
ved hjælp af trækstænger.

Bærestangens styrke er lavet med brug af hjørne beslag, der er fastgjort til passage og stangen. 
Fastgørelse til stangen er lavet af to bolte (М6 × 16) med rundt hoved og møtrikker med en 
skulder. Boltene er opført fra beslaget siden gennem klar par i stangen (Fig.3).

Med en afstand mindre end 125 mm fra enden af passagen til sidevæggen, kan hjørne beslag 
kun installeres i bærestangen (fig. 3.1).

 

Fig. 3.1.                                                                       Fig. 3.2.
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3.3  FASTGØRELSESELEMENTER FOR FASTSÆTTELSE AF 
PORTELEMENTER TIL BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Forskellige fastgørelses elementer kan anvendes i en ports montering, valget afhænger af pas-
sagens materiale.

Alle fastsættelses dele skal være modstandsdygtige over for korrosion. 

Metallisk rammebinder (anker) dyvler (fig.4.1), nylon dyvler med skruer (fig.4.2) bruges til at 
fastsætte porten på en væg af beton, hele mursten, ceramsite beton, natursten og andre lig-
nende materialer.

 

    Fig. 4.1.                                                                                            Fig. 4.2.

Aflange plastic dyvler med skruer (160 mm lang) bruges til at fastsætte porten på vægge lavet 
af lys- og cellulære beton, mursten med lodrette fordybninger, kalk-og gas blokke, kalksten.

Anker og dyvel ydre diameter - 10 mm.

Til montage af en port til metalkonstruktioner, er det nødvendigt at bruge selvskærende skruer 
med ydre gevind på 8mm i diameter (fig. 4.3).

Fig. 4.3.

Til at yde sikker port byggeri, for at bygningskonstruktionerne under skruehovederne og møtrik-
ker er sikre, er det nødvendigt at installere en fladståls spændeskive med en ydre diameter - 24 
... 30 mm, tykkelse - 1,6 ... 2,0 mm.

Skruer skal være lavet af stål med korrosionsbestandig belægning med en tykkelse på ikke 
mindre end 9 mikron. Skrue styrkens kvalitet skal ikke være mindre end 5,6.

3.4  FORETAGNING AF FASTSÆTTELSE

Følgende borings ordninger for fastsættelse af elementer anbefales afhængig af væg 
byggematerialer:

 • Ren borings ordning (uden slag). Denne ordning anbefales til huller i hule mursten, lys og 
cellulære beton, kalk-og gas blokke, shell kalksten og også i metalkonstruktioner;

 • Boring ordning med lette slag anbefales til hul boring i hele mursten;

 • Slag ordning anbefales til vægge af beton med densitet på mere end 700 kg/m3 og kon-
struktioner af natursten.

Dybden på hul boringen bør have en skrue diameter på mere end forankrings delen af dyvelen. 

Hul diameteren må ikke overstige dyvelens diameter; hullet skal være rent for bore affald.
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Minimal dyvel forankrings dybde er angivet i tabellen nedenfor.

Væg materiale Minimal dybde, mm

Beton 40
Hele mursten 40
Mursten med lodrette fordybninger 60
Blokke af cellulære natursten 50
Let beton 60

3.5  KRAV TIL PASSAGEN I LOKALET 

Vi er opmærksomme på vores partnere, at de er en afgørende forudsætning for portens monter-
ing med mindst udgifter og at kvalitets forberedelsen af   passagen for port installation. Det er 
meget vigtigt fra det første skridt, at omhyggeligt måle passagen med angivelse af materiale 
af vægge og deres tykkelse. 

Udarbejdet passager bør opfylde følgende krav:

 – passager bør være af en rektangulær form eller anden form, aftalt mellem kunden og 
producenten;

 – overfladen af rammens planer skal være lige og jævne, uden buler af gips eller revner.

 – afvigelsen af arbejds overflader fra lodrette og vandrette linjer bør ikke overstige 1,5 mm / 
m, men ikke mere end 5mm. 

 – området, der er nødvendig for port montering, bør være fri for byggeri, varme rør, og ven-
tilation mv.

Hvis passagen er udarbejdet af kunden med afvigelser fra de forelagte normer, er det kundens 
ansvar at fjerne dem, før port monteringen begynder.

3.6  FÆRDIGT PASSAGE CHECK 

Før du starter port montagen er det nødvendigt at sikre kvaliteten af   den tilberedte passage er 
tilfredsstillende (se del 3.5).

Det er nødvendigt at kontrollere, om de eksisterende rumdimensioner nødvendige for port 
montering svarer de krav, påpegede i dokumentet «Byggeri beskrivelse og tekniske data for 
garage og industrielle port montering”.



INSTALLATION MANUAL. GARAGE DOORS. HIGH MOUNTING8

PORTMONTERING

4. PORTMONTERING

4.1  FORBEREDELSE FØR MONTERING

Før montering er det nødvendigt at lave monterings mærker på begge sider af passagen (fig.5). 
Mærkerne er lavet i 1 m afstand fra et nul mærke (niveauet for de rene gulv) ved hjælp af fleksibelt 
flydende niveau eller kvadreret, der er anvendt med en målings profil (loftshøjde fra porten).

Fig. 5. Monteringsmærker

1 m

1 m
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4.2  MONTERING AF MÅLEPROFIL 

Montering af måleprofilen (fig. 6) gøres på følgende måde:

 • installer måleprofilens beslag på enderne af frihøjde

 • Fastgør beslag af to M8 × 25 rundhoved bolte og skulder møtrikker

Fig. 6. Montering af måleprofil

4.3  MONTERING AF FORSEGLINGER TIL BÆRE STÆNGER

Før montering af bære stænger skal de pakkes ud og forseglingerne skal monteres ind i dem.

Installation af et segl ind i bærende stang er vist på fig. 7

Bæres-
tang

Forsegling

Fig. 7. Montering af forsegling
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4.4  PORT BÆRENDE SKELET MONTERING

I garage porte med høj frihøjde bærer skelettet en lodret ramme som består af tre hovedele-
menter - to med stænger og en måle-profil (Fig.8)

Fig. 8. skelettets lodrette ramme i samling

Lodret ramme montage sker i følgende rækkefølge:

 • løsn møtrikkerne af bunden, M6x16 tryk-bolte, der fastgør det lodrette spor af bære stang, 
fjern tryk-bolte (fig. 9,1);

Fig. 9.1.

 • installer måle profilen mellem bære stænger;

 • installer tryk-bolte udefra på bære stang (fig. 9.2). Installer og fastgør møtrikker.
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Måleprofil Møtrik Bærestang Tryk-bolt

Fig. 9.2. Fastsættelse af måle profil på bære stang 

4.5  MONTERING AF BÆRENDE SKELET 

Port bære skelettet består af to bære stænger med lodrette spor (1) og forseglinger, to radius 
profiler (2), to horisontale spor (3) og bag frihøjde (4). Side beslag er fastgjort på bære stænger 
(5). Skelettet er vist i fig. 10.

1 – bærestang med lodret skinne; 2 – radius profil; 3 – vandret skinne; 4 – bag frihøjde; 5 – sidebeslag
Fig. 10. Skelet skema 
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4.5.1 PORTBÆRENDE SKELET -  LODRET RAMME MONTERING 

Fastsættelse af den samlede lodrette ramme af portens bære skelet til passagen er lavet i føl-
gende rækkefølge:

1) Sæt rammen til passage og vær sikker på at rammen er i symmetri til passagen;

2) Gør rammen plan og fastgør rammen i det lodrette plan, sørg for at mærker på bære stænger 
passer med måle mærker på passagen (Fig.8);

Fig. 11.

3) på stængerne, forstærk side beslag med M6 × 16 runde hoved bolte og møtrikker med skuldre. 
Styrkelse af side beslag uden bære stænger er vist i fig. 12.1, indvendig bære stænger - i fig. 12,2. 

1 m

1 m
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Fig. 12.1.
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Fig. 12.2.
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4) Marker de steder på væggen, hvor åbninger til monterings elementerne vil være (dyvler, 
skruer, etc.);

Ordningen af port bære skelettets lodrette rammes fastsættelse elementers placering er gengivet 
på fig. 13,1 og 13,2.

Når styrkelse af hjørne beslag er installeret på ydersiden af bærende stænger (fig. 13,1),er fast-
sættelse elementerne forskudt på stang og beslag.

Når styrkelse af hjørne beslag er monteret på indersiden af bærende stænger (fig.13.2), er fast-
sættelse elementers placeret i hvert perforerende hul boret i stangens hylde.

Det anbefales at udføre panel strimmel til fastsættelse af passage i hver andent perforerende hul.

 

Fig. 13.1. Fastsættelses elementers steder Fig. 13.2. Fastsættelses elementers steder

6) ifølge mærkningen udført i væggen af huller skal de være den nødvendige størrelse for 
fastsættelses elementerne;

7) placer fastsættelse elementerne, stram dem, kontroller fastgørelsespunktet vertikalt;

8) Fjern måle profilen, til dette formål løsn og udtræk møtrikker af tryk-bolte (fig. 14);

Fig. 14.

9) Placer tryk-boltene fra indersiden af bærende stang (fig.15). Placer og fastgør møtrikker med 
en skruenøgle.
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Fig. 15. 

4.5.2 MONTERING AF SIDEBESLAG

Montering af sidebeslag (fig. 16) er gjort på følgende måde:

 • Match rillerne i side beslaget og hullerne i de bærende stænger, fastsæt beslaget til stangen 
med to M8 × 25 bolte med rundt hoved og møtrikker med skulder. Sørg for fastsættelse af 
beslaget på væggen. Fastgør møtrikkerne med en lille indsats.

 • Placer to mærker på væggen for positionering af beslags fastsættelse elementer;

 • Bor hullerne af nødvendig størrelse i væggen af passagen i henhold til mærkerne;

 • Installer side beslags fastsættelse elementer og stram dem til .

Fig. 16.

4.5.3 FASTSÆTTELSE AF HORISONTALE SPOR TIL BÆRESTÆNGER

 • Montering og fastsættelse af horisontale spor på bære stænger er vist på fig. 17
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Fig. 17. 

Montering og fastsættelse af horisontale spor på bære stænger gøres på følgende måde:

1) Man skal samle det vandrette spor med en radius profil. Til montage af radius profil til tilslut-
ning af pladen på vandret skinne er det nødvendigt at installere to M616 tryk-bolte og møtrikker 
med skulder (fig. 17.1)

Boltene skal placeres fra indersiden af radius profilen.
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Fig. 17.1.

Kanterne af de rullende stier i det vandrette spor 
og radius profil bør følges op for at give blød val-
sning af rullerne.

2) løsn møtrikker og fastsættelse elementer i side beslaget på bære stænger;

3) flyt det vandrette spor i samlingen med radius profil tæt på væggen og installer den på af side 
beslagets bolte (fig. 17.2) Monter møtrikker og fastgør dem med en lille indsats.

Fig. 17.2. 

Bolte på 
sidebeslag



INSTALLATION MANUAL. GARAGE DOORS. HIGH MOUNTING 19

PORTMONTERING

4) Fastgør radius profil til pladen af de bærende stænger med en enkelt tryk-bolt M6 × 16 og en 
møtrik med en skulder (fig. 17.3) Sæt bolten fra indersiden af radius profil.

Fig. 17.3.

Kanterne af de rullende stier i det vandrette spor og radius profil bør følges op for at give blød 
valsning af rullerne.

5) Det andet spor er fastgjort på bære stænger på samme måde.

4.5.4 BAG FRIHØJDE

Måleprofilen bruges som den bageste frihøjde. Dens fiksering det vandrette spor sker ved M8 
× 25 bolte med rundt hoved og møtrikker med en skulder (fig. 18)

Fig. 18.



INSTALLATION MANUAL. GARAGE DOORS. HIGH MOUNTING20

PORTMONTERING

4.6  MONTERING AF HORIZONTALE SKINNER TIL LOFTET

4.6.1 Bøjleplacering

Bøjler er placeret langs vandrette skinner (fig. 15). Den forreste bøjle bør placeres i 900 mm 
afstand ud af garagens passage. Den bageste bøjle skal placeres 300 mm fra den vandrette 
skinnes kant.

Fig. 19.
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4.6.2 Bøjlekonstruktion

Ophængning af horisontale spor til loft konstruktioner i garage lokaler må udføres på bøjler. 
Bøjle konstruktion er vist i fig. 20.

Fig. 20. Bøjle.

 • Før bøjle montering er det nødvendigt at udføre sin undersamling (fig. 20.1). For at gøre 
det, gør følgende:

1) placer side beslaget til bøjlens C-profil, der tjener til bøjlens fastgørelse til loftet;

2) installer M8 × 25 rund-hoved bolt;

3) flyt slide beslaget ud af C-profil fast i bolt, installer og spænd møtrikken med skulder;

Fig. 20.1.

Hjørnebeslag

C-profil

Top 
monterings 
beslag

Horizontal skinne

Bund monterings 
beslag
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4.6.2.1 Bøjlemontering

Bøjle montering gøres på følgende måde:

1) Check diagonale rammer af vandrette skinner. Acceptabel forskel i størrelser er ikke mere end 
2 mm. Fastgør rammen i vater.

2) Installer bøjle undersamlingen (fig. 14.1) op til loftet, lav markeringer til dyvel montering.

3) Bor et hul i loftet, hammer en dyvel i hullet, og fastgør bøjlen til loftet.

4) Installer bundens støtte beslags til bøjlens C-profil og fastgør den med M8x16 bolt med et 
sekskants hoved (fig. 15,1);

5) Installer top monteringsbeslaget og fastgør den med M8x16 bolt med et sekskants hoved;

6) Check diagonaler til den vandrette skinnes ramme. Diagonaler skal være lige

7) Check møtrik fastsættelsen;

8) Hvis det er nødvendigt skæres overskydende bøjle C-profil del nedefra.

Fig. 20.2. Bøjlemontering

Bøjle under-
samling

Top 
monterings 
beslag

Horizontal skinne

Bund monterings 
beslag
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4.6.2.2 Montering af skinne på bøjlen 

De vandrette skinner på den bageste bøjle skal yderligere håndhæves med bøjle (fig.15.2).

Skinnen består af monterings profil og hjørne beslag, som er forbundet af   М8 × 25 Rundhoved 
bolt med en skulder møtrik. 

Skinnen er fastgjort til bøjle C-Profil med 8 × 25 selvskærende skruer. For at bruge skruen i 
profilen skal man lave et hul med 7mm i diameter i sidevæggen. 

Skinnen er fastgjort til lofts overdækning eller garagelokalers væg af en dyvel.

Fig. 21. Montering af skinne på bøjlen

Efter at porten er forsynet med skelettet til bygningskonstruktionen af garagens lokale er det 
nødvendigt at kontrollere bygningsinstallationen- og fastgørelses elementernes stramning.

Hjørnebe-
slag

Selvskærende 
skrue

M8×25 bolt

Montering-
sprofil
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4.7  TORSION AKSEL MONTERING

4.7.1 TORSION AKSEL KONSTRUKTIONS VARIANTER OG MONTAGE REGLER

 • Torsion aksler kan have forskellige varianter af konstruktion og montage.

 • Varianterne af installationen af en, to, tre eller fire fjedre er mulige. Fjedrene kan have samme 
samt omvendte spiral retninger. Hertil kommer, at installationer af helheden (kontinuerlig) 
aksel og aksel består af to dele er muligt.

 • Følgende betingelser skal udføres i samling og montering af skaft:

– I området, hvor koblings justering og kabeltromler er installeret, er det obligatorisk at have 
støtte skaft - fjedre svigts enhed eller mellemliggende beslag;

– For portene som er mere end 4100 mm i bredden er installation af to hjælpestrukturer  
nødvendigt.

 • Mulige varianter af torsion aksel monterings metoder præsenteres på fig. 22.

Hel aksel. En fjeder.

Hel aksel. To fjedre af omvendt spiral 
retning

Hel aksel. To fjedre af samme spiral retning

Opdelt aksel. En fjeder

Opdelt aksel. To fjedre af omvendt spiral 
retning
Opdelt aksel. To fjedre af omvendt spiral 
retning. Portbredde mere end 4100 mm

Opdelt aksel. To fjedre af samme spiral 
retning

Opdelt aksel. Tre fjedre

Opdelt aksel. Tre fjedre af samme spiral 
retning. 

Bærestang med støtte

Fjeder svigts-enhed med støtte

Fjeder med tip

Mellemliggende beslag

Kabeltrumle

Justerbar kobling

Opdelt aksel. Fire fjedre

Visuelt

Fig. 22.
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 • Fjeder svigt-enheder af model SBD-1 anvendes sammen med beslag. B-86 (fig. 23,1). M8 × 
25 bolte med møtrikker anvendes til montering.

Fig. 23.1.

Ved installation af mellemliggende beslag forlængelse af ved spændinger bør overvejes. Minimal 
plads A (fig. 23,2) mellem fjeder montering og mellemliggende beslag er talt ved overvejelsen 
af forlængelse af fjeder:

А = d • n + 5

A – afstanden fra fjeder montering på mellemliggende beslag, mm

d – fjedertrådens diameter, mm

n – Antallet af snoede sving på fjeder, mm

Fig. 23.2.

Beslag.  
B-86
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4.7.2 FORBEREDELSE FØR MONTERING

 • Det er nødvendigt at gennemføre gevindstangs sammensætning før montering. Nedenfor 
er givet rækkefølgen af   torsion gevindstang (fig. 17). Ved montering skal følgende krav 
være opfyldt:

– Venstre fjeders montering og kabel tromle (kode LH), med røde mærker, skal installeres 
på venstre side af akslen, når man ser fra indersiden af lokalet. Højre fjeders montering 
og kabel tromle (kode RH), med sorte mærker, bør placeres på højre side af akslen;

– Venstre fjeder skal være markeret med en rød linje, højre - af enhver anden farve;

– Kabeltromler er indstillet på akslen på en sådan måde, at pladsen til kablet, den tykkeste 
ende af tromlen, blev placeret på ydersiden.

Kabeltrumle
Venstre fjeders montering

Fjeder svigts enhed

Aksel Halv-kobling Firkants 
nøgleVenstre fjeder

Fjeder svigts enhed

Mellemliggende beslag

Aksel

Firkants 
nøgle

Halv-kobling

Højre fjeder Kabel trumle

Højre fjeders montering

Fig. 24.

 • Montering sker i følgende rækkefølge:

 • Montér akslens højre del:

1) Afmonter den justerbare kobling;

2) Set halv koblingen på akslen, der forbinder aksel ende og bæreflade af halv-koblings 
flange. Sæt firkantnøgle i halv koblingens og akslens indstik. Spænd stilleskruen fast i 
akslen;
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3) Fjern halvdels-koblingen fra akslen. Ved det givne skrue mærke, bor akslen 0,5-1,0 
mm dyb.

4) Sæt halv-koblingen på akslen;

5) Fastsæt halv-koblingen på akslen, stram skruerne med en skruenøgle;

6) Sæt stoppe ringen på akslen;

7) Sæt mellemliggende beslag på akslen;

8) Sæt den anden stop ring på akslen;

9) Sæt klar-gjorte fjedre med tips fast;

10) Sæt fjedre svigts enheden på akslens skralde udstyr

11) Sæt fjedre svigts enheden på akslen (fig. 17.1) og fastgør det til fjedre spidsen ved 
hjælp af 2 bolte ud fra koblingen sæt (fig. 17.2);

12) Fastsæt tromlen ved at stramme sæt skruen med en lille indsats. 

.

 

Fig. 24.1. Fjeder fiksering til fjeder svigts enhed

 • Montér den venstre aksel del , indstil halv koblingen, fjeder, fjeder svigts-enheden og kabel 
tromle. For porte som er mere end 4100 mm brede er mellemliggende beslag også monteret 
på venstre akslen.

 • Efter akselkonstruktionen, eliminer eventuelle fejl ved montering anbefales det at placere 
akslerne på gulvet i de lokaler og definere den indbyrdes placering af kabeltrumler , fjeder 
svigt- enheden og mellemliggende beslag.

Kabeltrumlen skal placeres på en sådan måde, at ved portens funktion er reb berøring af dørblad 
helt umulig.

Fjeder svigt enhedens stilling bør give mulighed for at installere kabeltrumlens firkantnøgle.



INSTALLATION MANUAL. GARAGE DOORS. HIGH MOUNTING28

PORTMONTERING

4.7.3 AKSEL MONTERING PÅ PASSAGEN

Aksel montering på passagens frihøjde er vist i fig. 25

Fig. 25.

Akselmontering er gjort på følgende måde:

1) Monterings delen af akslen, monteres fra højre side af porte (fig.26):

Fig. 26.
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 • Placer akslen i side beslagets bærende del (fig 26.1)

Fig. 26.1.

 • Fastgør mellemliggende beslag på passagens frihøjde (fig. 26,2), derfor: 

 – hold akslen, marker 2 steder til huller for mellemliggende beslag bæringer. Mærkningen 
skal foretages, og give positionering af den horisontale del af akslen.

 – Bor 2 huller af nødvendig diameter for mellemliggende beslag fastgørelses elementer i 
passagens frihøjde. 

 – Installer fastgørelseselementer af mellemliggende beslag og spænd dem;

Fig. 26.2.

 • fastsæt yderligere beslag til fjeder svigts enhedens fastsættelse (fig. 26,3), derfor:

 – Marker 2 yderligere huller til beslags monteringens del af fjeder svigts enhed, der skal 
fastgøres til passagens frihøjde.
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 – løsn de møtrikker af ekstra beslags fikseringen af koblingen;

 – flyt fjeder i montage med fjeder svigts enhedens langs skaftet mod den mellemliggende 
beslags for at give mulighed for at bore ind i de huller til til fastsættelses elementernes 
montering i passagens frihøjde.

 – installer fastsættelse elementer til det supplerende fjeder svigt- enhedens beslag;

Fig. 26.3.

 • fastsæt fjeder svigts enheden til ekstra beslag (fig. 26,4), derfor:

 – flyt fjeder i montage med fjeder svigts enhedens langs akslen, mod de ekstra beslag;

 – fastsæt fjeder svigts enheden til yderligere beslag;
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Fig. 26.4.

 • Check at akslen er horisontal og foretag den endelige mellemliggende beslag og fjeder svigts 
enhedens fastgørelses elementernes stramning;

2) Monterings delen af akslen, installeret fra venstre side af porten (fig. 27). 

Fig. 27.
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 • Placer akslen, ind i bærende del af det side beslaget (fig. 27,1)

Fig. 27.1.

 • Tilslutte aksler med en kobling, installation af kobling bolte, foretage indledende møtrik 
stramning (fig. 27,2).

Nøgle rillerne i begge aksler skal placeres i en linje.

Fig. 27.2.

 • Fastgør yderligere beslag på passagens frihøjde for fjeder svigts enhedens fiksering (fig. 
27.3), derfor:

 – mærkning af 2 huller til fastsættelse af yderligere fjeder svigt-enheds beslag på passagens 
frihøjde;

 – løsn møtrikkerne af ekstra beslag fastgørelse til koblingen;
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 – flyt fjeder i montage med fjeder svigts enheden langs akslen, mod ekstra beslag for at 
give mulighed for at bore ind i passagens frihøjde, de huller til fastsættelse elementernes 
montering;

 – Bor 2 huller af nødvendig diameter for fjeder svigts enheden fastgørelses elementer i 
passagens frihøjde,. 

 – installer fastsættelse elementer til det supplerende fjeder svigt- enheden beslag;

Fig. 27.3.

 • fastsæt fjeder svigts enheden til ekstra beslag (fig. 27.4), derfor;

 – flyt fjeder i montage med fjeder svigts enheden langs akslen, mod ekstra beslag;

 – fastsæt fjeder svigts enheden til yderligere beslag;

Fig. 27.4.
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 • Check vandret placering af akslen og foretag den endelige fastgørelse af fastsættelse 
elementerne

3)Installer stopringe tæt på indre bur af trekantede plader (fig. 28), fastsæt dem, ved stramning 
af installations bolte.

 

Fig. 28.

4) Fjeder svigt enheden arbejds forberedelse foregår på følgende måde:

 – låsen skal være midlertidigt blokeret ved installation af en fastsættelse dyvel (fig. 29).

Fig. 29.

Bemærk! Måleprofilens dyvel skal først fjernes når den endelige port er monteret .
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Bemærk! Der bør være et hul mellem et fjeder montering og en fjeder svigt- enheden 
beslag, og også mellem beslaget og en tilslutning på fjeder svigt- enhedens plade der 
bør være en afstand på 1-2mm, der er leveret af afstands ringene.

 – sæt og fastsæt et tandhjul-hjul på akslen, med montering bolte. Måleprofilens tandhjul- 
række bør være symmetrisk til den lange akse af låsen.

4.8  PORTBLADS INSTALLATION. PORTE UDEN EN GANGDØR 

4.8.1 INSTALLATION AF NEDERSTE SEKTION

Montering og installation af portbladets bundsektion er vist på fig. 30:

Fig. 30.

Montering og installation af portbladets bundsektion holdes i følgende rækkefølge:

1) Fastsæt panelet på monterings stedet. Brug, når der er behov for det, støtter, niveaugør 
panelet i vandret position ved hjælp af stangens niveau. Support højde bør ikke være mere end 
10 mm maksimal;
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2) Installer og fastsæt side hængsler til sektionen. Side beslag er lagt over den nederste del af 
hængslet. Fiksering er lavet med tre 6,3 x16 selvskærende skruer (fig. 30,1).

 

Fig. 30.1.

3) smør Litol-24 smøremiddel på valserne.

4)installer valser

5) placer valsen i den vandrette profil skinne og fastsætte et valse til siden beslag af to M6x16 
bolte med rundt hoved og møtrikker med en skulder (fig. 30,2).

Valse omgange reguleringen kan ske på en sådan måde, at valsen er ved siden af den lodrette 
skinne vej med minimal afstand mellem afsnit og en side segl af bære stang. Valsen bør let 
drejes med hånden.

 

Fig. 30.2.

Det er forbudt at frigøre rebet fra trommerne, der er sat af akslen for at undgå reb knæk, der 
kan føre til reb opsplitning.
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7) sæt reb hængsler på bundens beslag (fig. 30,4). Til montage af rebet, installer en skive på 
splitten.

 

Fig. 30.3.

8) installer og fastsæt bundens beslag på sektioner (fig. 30,4):

 • Litol-24 smøring på ruller

 • placer ruller i lodrette skinner og fastgør beslaget med fire 6,3 × 16 selvskærende skruer.

 

Fig. 30.4.
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4.8.2 MONTERING AF FØLGENDE BLAD SEKTIONER

 • Dørblad sektioner er installeret i overensstemmelse med den mærkning, der definerer deres 
antal. Afsnittet skal overføres lodret. Sektionernes sammenføjning sker ved side og mel-
lemliggende hængsler (fig. 31).

Fig. 31.

Dørbladets montage sker i følgende rækkefølge:

1) installer den anden sektion på den nederste. Panelets ender skal være i et plan.

2)installer og fastsæt side hængslerne til den anden sektion i henhold til fig. 30,1 30,2

3) fastsæt oversidens hængsel med et halvt loop, installeret på det tidligere panel, til panelet 
med to 6,3 x16 selvskærende skruer (fig.25.1). panelet bør være strengt lodret;
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Fig. 31.1.

4) installer mellemliggende hængsler, fastsæt hver med fire 6,3 x16 selvskærende skruer (fig. 31,2);

 

Fig. 31.2.

5) installer det næste afsnit og så videre.
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4.8.3 TOP BESLAGS MONTERING

Top beslag installation på panelet foregår i følgende rækkefølge (fig. 32):

 • Fastgør øverste beslag med tre 6,3 × 16 selvskærende skruer

 • installer afstands ringene på valser for at forhindre side bevægelse af dørblad. Afstands 
ringene er udarbejdet, for at give sammenfattende aksial af de øverste port paneler af 4-6 mm.

 • Brug Litol-24 smøremiddel på ruller.

 • installer valser ind i valse omgangene 

 • placer valser i lodret skinne og fastsæt valsen til beslaget med to M6 × 16 bolte med rundt 
hoved og møtrikker.

 

Fig. 32.

Når først side og det mellemliggende hængsels montering, kontroller og juster hvis nødvendigt. 
Rullen skal grænse på den lodrette skinnes vej og bør frit rotere manuelt. 

Kabeltrumlen skal placeres bag side hængsels valse.

4.8.4 LUKNINGS TILPASNING AF PORTENS TOP SEKTION TIL PASSAGENS FRIHØJDE

Luknings tilpasningen af portsektion til passagens frihøjde, er leveret af top valsens korrekte 
position justeringt.

Reguleringen kan ske i følgende rækkefølge:

1) Tryk på toppanelet indefra så det giver maksimal mulige presning af topforseglingens fleksible 
kant.

2) Juster placeringen af toppens valser ved at flytte valse omgang med yderligere skrue fast-
gørelses. Valsen skal ligge ved siden af profilens skinne .
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4.9  PORTBLADS MONTERING - PORTE MED EN GANGDØR

4.9.1 MONTERING AF BLAD MED EN GANGDØR

Montering af blad med en gangdør er vist på fig. 33.

Fig. 33.

Når et portblad med en gangdør er monteret top- og bund beslaget, side og det mellemliggende 
hængsel monteres på samme måde som i døre uden en gangdør.

Blad montering har sit eget særpræg og foregår på følgende måde:

 •  Installer nederste afsnit på monterings pladsen (fig. 33.1). Brug støtter om nødvendigt, placer 
sektionen vandret. De støtter er installeret under nederste sektions side stoppere. Nederste 
stoppunkts positionering skal matche nul mærket plan (gulvniveau). Maksimum support 
højde – ikke mere end 10mm.

 • Installer tagudhæng under nederste sektions slutnings profil på gangdørens centrale akse. 
Tremme højde fra nul-mærket skal være 40 mm.

 • Installer bære støtter 5-7 mm mellem gangdørens tærskel og fløj fra de centrale sider;

 • Check at sektionen er horisontalt monteret med vaterpas, placeret på panel hovedet og 
gangdørens vinger;
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Fig. 33.1.

 • Installer mellemliggende sektioner, sammenføjnings passage skal være plan med bunden 
og mellemliggende sektioner (fig. 33.2);

 

Fig. 33.2.

 • Løs de selvskærende skruer, og fjern transport bøjler (fig.33.3);

5-
7 

m
m

40
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m
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Fig. 33.3.

 • Placer hængsler på gangdørens passage indramning og gangdørens blad, ret dem med 6,3 
× 16 selvskærende skruer. Hængsel positionering er vist i fig. 33.4;

Fig. 33.4.
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 • Efter gangdørens assemblage skal man kontrollere gangdørens hængsel stramninger(fig. 
33.5).

Fig. 33.5.

4.9.2 CYLINDER NØGLEMEKANISME OG SKUBBEHÅNDTAGS INSTALLATION 

Cylinder nøgle installationen er vist på fig. 33.6

Fig. 33.6.
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Gangdørens håndtags installationen er vist i fig. 33.7. Håndtag, der har mindre overhæng er 
placeret udenfor gangdøren.

Udvendig håndtag

Indvendig håndtag

Fig. 33.7.

4.9.3 GANGDØRENS DØRLUKKER

Gangdørens dørlukker er installeret på gangdørens blad fra indersiden af lokalet.

Dørlukkeren er placeret på en sådan måde, at gangdørens lukke indsatsregulerings møtrik 
(fjederspænding) er placeret fra den modsatte side af afsatsen.

Dørlukkerens installation (fig. 33.8) gøres på følgende måde:

 • Fjern det beskyttende dørlukker dække;

 • Fastgør dørlukker boksen på gangdøren med fire selvskærende skruer, der følger med dørluk-
keren. Skruer er skruet ind i åbninger, foreløbigt udført i anlægbetingelser;

 • Installer stang på dørlukkerens aksel monterings skaft og fastgør den med en skrue;

 • Placer dørlukkerens stang rulle ind i ledende hak i gangdørens passage indramnings profil;

 • Foretag dørlukker justering, hvis nødvendigt;

 • Installer dørlukkerens beskyttende dæksel og fastgør det med to skruer..
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Fig. 33.8.
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DØRLUKKER JUSTERING

I dørlukkerens byggeri er følgende justeringer planlagt:

 • Gangdørens lukkehastighed;

 • Gangdørens trykke hastighed

 • Intensitet, når gangdøren åbner;

 • Gangdørens luknings indsats.

Dørens blad Portens blad

Bagsidekontrol møtrik Lukkehastigheds møtrik Låsens hastigheds møtrik

Fjeder effekt 
justeringsmøtrikken

Dørlukker

Fig. 33.9.

Når alle justeringer er foretaget og opfylder kravene nedenfor, også de krav i manualen vedlagt 
dørlukkerens af fabrikanten.

Gangdørens lukke og trykke hastighedsjustering

Lukning cyklus består af to følgende faser: gangdørens foreløbige luknings og komprimering 
(fastsættelse).

Dørlukkeren har følgende fabriksindstillinger:

 • Gangdørens lukke cyklus starter, når åbningsvinklen er ca 70 grader.

 • Gangdørens komprimering starter, når åbningsvinklen er ca 10 grader.

Hastigheden på komprimerings fasen er etableret meget lavere end den foreløbige luknings fase.
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Gangdørens luknings og komprimerings hastigheds forandring sker ved at dreje to bestemte 
skruer (ventiler) placeret i den tætteste krop.

Først juster gangdørens lukkehastighed og derefter dens komprimerings hastighed.

For gangdørens luknings DEACCELERATION drej lukkehastigheds skruen MED uret.

For gangdørens luknings ACCELERATION drej lukkehastigheds skruen MOD uret.

Gangdørens komprimerings hastigheds justering er udført med en lukkehastigheds skrue.

Bremse intensiteten ved lukning af gangdøren

Dørlukkeren er fra fabrikken justeret på en sådan måde, at når gærdets åbningsvinkel er mere 
end 70 grader opbremser gangdøren . 

For at øge gangdørens opbremse intensitet drej kontrol skruen MED uret.

For at mindske gangdørens opbremse intensitets drej kontrol skruen MOD uret.

ADVARSEL!

1. Det er forbudt at dreje gangdørens lukkehastigheds skrue, komprimerings hastigheds skrue, 
bag-kontrol skrue mere end 2 omgange imod uret fra fabrik justeringer. Flere end 2 kan føre til, 
at den hydrauliske væske siver ud.

2. Det er forbudt at skære justerings ventilen væk

Gangdørens lukke justering

Gangdørens luknings indsats er fra fabrikken korrigeret på en sådan måde, at for en normal 
udnyttelse behøver du ikke at ændre det.

is en eller anden grund er det nødvendigt for dig at justere gangdørens luknings indsats, kan 
det gøres på følgende måde.

For STIGNING af gangdørens luknings indsats  drej fjederens justeringsmøtrik MED uret.

For REDUCERING af gangdørens luknings indsats drej fjederens justeringsmøtrik MOD uret.

Gangdørens luknings justering område er ± 9 omgange fra fabrikken .

Det er forbudt at foretage ændringer mere end det fastsatte interval.

4.10  REBSPÆNINGSJUSTERING

Trommerne på akslen skal placeres på en sådan måde, at reb ikke rører dørens elementer ved 
sit løfte.
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Justeringen af tromlens position til akslen, i aksial position sker på følgende måde:

 • løsn installations skruen i midten af tromlen på værdien nødvendig for nem aksial bevægelse 
af tromlen over akslen;

 • placer tromlen i de nødvendige aksiale position;

 •  installer firkantnøglen og fastsæt tromlens stilling med monterings skrue.

Til normal udnyttelse af porte skal reb strammes. Hængning er ikke tilladt.

Justering af rebspænding

 • efter at bundens beslag er fastsat på et dørblads afsnit, drej akslen indtil rebet ikke hænger .

 • For stramning af rebet, sno fjederen 1,5-2 omgange (fig. 22.2) og fastgør den i denne position 
ved at stramme montering bolte.

Hvis en af rebene stadig hænger, kan det fjernes ved samtidig at akslen dreje (fig. 23), som er 
leveret af en kobling konstruktion (det har plads huller til stramme skruerne).

For at løsne koblingens stramme bolte, drej akslen, siden hvor der hænger, mens man holder 
den anden aksel i udgangsposition. Efter fjernelse af rebets hængning, stram koblingens bolte 

Når dørene er udfyldt med kontinuerlig aksel til afskafning af   de reb der hænger, gør følgende:

 • Løft et panel til at løsne rebet og fastsæt panelet i en sådan position ved hjælp af støtter;

 • Løsn fikserings skruen af rebet i en tromle;

 • Juster rebets arbejds længde efter behov; 

 • Spænd fikserings skruen af rebet i en tromle;

 • Træk panelet nedad i den oprindelige position, og kontroller jævnhed af reb spændinger.

4.11  FJEDERSPÆNDING

4.11.1 Før fjeder spænding er det nødvendigt at træffe 
foranstaltninger til forebyggelse af portbladets løft.

Vær forsigtig med stramme fjedre, brug spændings værktøj af passende størrelse.

4.11.2 Fjeder spænding sker i følgende rækkefølge: 

 • Løsn fjederens monterings bolte;

 • Indsæt drev i fjeder monteringspladsen (fig.34). 

 • Mens du drejer drevet, vendes tip til en fjerdedel af drejningen.
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 • Mens man holder det første drev, installer det andet drev i den næste fjeder monteringsplads.

 • Mens man holder det andet drev, skal du fjerne det første drev ud af fjederens monteringsplads.

 • Gentag trin 2-4 for at have det korrekte antal af fjeder spændinger. Den korrekte antal om-
gange til opstramning af hver fjeder er præsenteret i portens tabel.

 • Kontroller antallet af fjederspændings omgange med det antal omgange foretaget af en 
markerings linje.

 • Efter spænding, med henblik på drejning-til-drejning friktions reduktion, stræk fjedrene i 
aksens retning for 5-10 mm, indtil der er huller mellem svingene. Installer firkants nøglen i 
aksel og af fjeder monterings plads;

 • Fastsæt denne position, fastsæt tips bolte;

 • Udtræk drevet fra spidsens plads.

Fig. 34.

4.11.3 Kontroller port balancering.

Til dette formål løft portbladets for omkring halvdelen af passagens højde. Dørbladet bør holdes 
i denne position. Hvis bladet er oppe eller nede , er det nødvendigt at foretage yderligere juster-
ing af fjederspændingen. Stigning eller fald af fjeder spænding tilladt indenfor 1-2 omgange.

4.12  MONTERING AF PORTBLADSBEGRÆNSER

Montering af portbladsbegrænser – gummi stoppere - er gjort på følgende måde:

 • Løft portbladet fuldt, mærk af på sektionens top position, sænk bladet.
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 • Mærk af og bor huller med en diameter på 6,5 mm i den vandrette skinnes nederste del for 
gummi stopper montering.

Hvis porten ikke er udstyret med det elektriske drev - afstanden fra valse ekstreme position og 
gummiproppen når dørene er helt åbne bør udgøre 100 mm;

Hvis dørene er udstyret med Spider eller Comfort el-drevet - afstanden fra valse ekstreme posi-
tion og gummiproppen når dørene er helt åbne bør udgøre 0;

Hvis dørene er udstyret med Spin elektrisk drevet - afstanden fra valse ekstreme position og 
gummiproppen når dørene er helt åbne bør udgøre 40 mm;

 •  Installer gummiprop og fastgør den med M6 × 16 Roundhead bolt og møtrik (fig.35). Be-
grænsere er installeret på venstre og højre spor.

Fig. 35.

4.13  MONTAGE AF PORTKONTROL (STANDARD)

 • På porte med standard bundtning er der installeret følgende kontrol metoder:

 – håndtag;

 – fjeder stang;

 – trækreb.

 • Dobbeltsidet håndtag er installeret i fire åbninger i af portbladets sektion. Håndtaget består af 
to dele (fig. 36), at, når den er monteret, er strammet med 4 selvskærende skruer, der kommer 
med håndtags sættet. Skruer er installeret fra indersiden af portene (fig. 36,1).
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Fig. 36. Undersænket håndtag Fig. 36.1. Håndtagsmontering

Undersænket håndtag (fig. 40) er installeret i huller i af portbladets sektion. Hullernes dimensioner 
er - 170x170 mm. håndtaget består af to dele, som, når den er monteret, er strammet med 4 
selvskærende skruer, der kommer med håndtags sættet. Efter skrue montering placer propper, 
som ville dække skruehoveder.

 

Fig. 37. Undersænket håndtag

Lukkestang (fig. 38) er installeret i fire åbninger i af portbladets sektion. Lukkestangn er sat fast 
med fire 6,3 x16 selvskærende skruer.

Når lukkestangen er installeret, lav huller med diameter på 16 mm i den bærende stang.
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Fig. 38.

Stramning af træktov er vist i fig. 39.1 og 39.2. Den øvre ende af rebet er fastgjort til den vandrette 
skinnes fælles plade, er den nedre ende sat fast til bund beslagets øre

 

Fig. 39.1. Fig. 39.2.
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4.14  MONTAGE AF PORTKONTROL (EKSTRA)

4.14.1 INSTALLATION AF EN LÅSEANORDNING

Montering af lås (fig.40.1, 40.2) bør ske i overensstemmelse med de krav, der præsenteres i 
“Håndbog i montering af ledhejseportenes låseanordning”.

 

Fig. 40.1. Låseanordning                                         Fig. 40.2. Låseanordning.
Set indefra                                                                    Set udefra

4.14.2 HKU001 MANUEL LØFTEBLOKS MONTERING

Reb for manuel løft / træk ned af portbladet kan leveres med HKU001 blok og et reb.

Figur 41.1 viser opbygningen af blokkens montering på den vandrette skinne. Før blok monter-
ing er det nødvendigt at lave fire huller på 6,5 mm i diameter i skinnen.

Blokken er fastgjort med fire M6 × 16 tryk-bolte og møtrikker.

Fig. 41.1. HKU001 blok fastgjort på en vandret skinne.
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Fig. 41.2. Fastsættelse af reb.

4.14.3 MONTERING AF ELEKTRISK MOTOR

Installation, tilslutning og justering af el-motor og automatisk mekanisme bør ske i overens-
stemmelse med kravene i tilsvarende montering og justerings manualer.

El-motor skinnen skulle passe med passagens akse. 



INSTALLATION MANUAL. GARAGE DOORS. HIGH MOUNTING56

AFSLUTTENDE ARBEJDE

5. AFSLUTTENDE ARBEJDE
Ved tætning af led og huller er det nødvendigt at anvende kompressorer i rør (silicone-, polyure-
than-, akryl-baseret). Fyldning skumtyper bør ikke poppe-op. Ved at bruge polyurethanskum er 
det vigtigt at tjekke om port elementer ikke ændrer deres form.

Efter konsolidering af tætningsmateriale, der kommer ud af bærende stængers plan, er de slettet, 
og om nødvendigt kan de dekorative forseglinger af led udføres.

Ved forseglinger af separate samlinger og huller, der er mere end 3 mm i størrelse, bør der bruges 
plastre, kompatibel med passagens materiale tilladt af kunden.

Før begyndelse af gipsarbejde er det nødvendigt at beskytte døre fra indtrængen af sprøjt af 
mørtel, beton, gips osv.

Efter endt montering fjern beskyttelsesfilmen fra paneler. Rengør snavsede pletter på døre. 
Dør rengøring foretages med rent vand og mild vaskevæske med en svamp eller en blød klud. 

For vinduespudsning, hvis det er nødvendigt, brug væsker til rengøring af plast. Anvendte 
væsker skal være neutral til akryl og polycarbonat. Brug ikke slibende vaskevæske eller vindue 
vaskemidler, der indeholder alkohol.

6. JUSTERING, AFPRØVNING OG KONTROL AF PRODUKTET
Efter at port montagen er udført kontroller nøgle-enheder og det elektriske drevs programmering.

Portens funktionsdygtighed bør kontrolleres med fem gange «løfte-sænke»-cyklus af bladet.

For porte med elektriske drev kontroller yderligere automatisering på hver programmerede 
modus. 

7. HÅNDTERING OVER FOR MONTEREDE PRODUKTER
Installeret produktsoverføring til kunden er udført i følgende rækkefølge:

 • Fuld port operationel demonstration er udført af repræsentanten for den organisation, som 
udførte port montagen;

 • Opfyldelse af «Montering Certifikat» udføres:

– Produkt implementerings dato er registreret;

– Underskrift af en person (med afklaring) med ansvar for montagen er indstillet;

– Data fra organisationen (navn, adresse, tel.nummer), der udføres port montagen er givet;

– Stempel af den organisation, som udførte port montagen sættes.

«Montering Certifikatet «er underskrevet af kunden med stempling (hvis kunden har et).
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APPENDIKS A.  
FJEDER SVIGT ENHEDENS FUNKTIONER
 • Sikkerhed funktionen af fjeder svigts enheden er realiseret ved torsionsfjeder fejl. Driften er 

baseret på mekanisk blokering af port aksel.

 • Ved normale betingelser for brug, på grund af port fjederen torsion øjeblik tilslutning på (1) 
nummerplade er vendt på en sådan væk, at låsen (2), påvirket af fjederen på en fjeder svigts 
enhed, presser sig til tilslutning på pladen LUG (A) . Tandhjul (3) monteret på akslen (4) på 
firkants nøgle så den kan frit vende sammen med akslen med portens åbning og lukning.

 • Ved brud på portens torsionsfjeder er der en tendens til at snoer ud, så den drejer tilslutningen 
på pladen (1). Ved at pladen drejer låsen (2) som kommer fra LUG (A), er påvirket af fjederen 
på en fjeder svigts enhed, kommer ind i rillen i tandhjul ved at dreje med akslen, (3). I dette 
tilfælde er akslen blokeret ved at dreje og det forhindrer dørbladet i at falde.
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APPENDIKS B. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1  GENERELLE KRAV

  Portens montage må kun udføres af kvalificerede specialister, der kender til port konstruktion og 
port monteringens tekniske proces, der er uddannet og instrueret om sikkerhedsforanstaltninger. 

Montering bør kun ske i arbejdstøj, der ikke begrænser bevægelse, og også i en sikkerhedshjelm . 

På materiale boring, som kastet stykker af metal er det nødvendigt at bruge beskyttelsesbriller. 
Et åndedrætsværn skal anvendes til at beskytte luftvejene fra byggestøv.

Hamre og muggerter burde have jævne, en lille smule konvekse flader, uden buler, skråninger,  
hak og splittelser. Længden af hammerens håndtag bør ikke være mere end 250 mm, og mug-
gertens håndtag længde bør ikke være mere end 700 mm, hamre og muggerter bør have en 
fast greb på håndtag og fastsættes af kiler.

Alle de værktøjer, der har skarpe ender til håndtag (filer, skruetrækkere osv.), bør have en længde 
af håndtag på højst 150 mm. Trægreb skal strammes ved forbindings ringe.

Slagtøjs enheder (mejsler, stiftning mejsler, dorne, slag), bør ikke have skæve og voldsramte skaf-
ter, spalter, hak. Længde af mejsel, stifte mejsel ikke være mere end 150 mm, herunder koniske 
del af en mejsel, bør det ikke mere end 60-70 mm, skærekant - lige eller en lille smule konveks.

Skruenøgler må ikke have revner eller hak, og bør matche størrelser af møtrikker og bolt hoveder; 
skruenøglens kæber skal være parallelle, men ikke slidte eller skæve.

Hvis du vil flytte arbejdsredskab til arbejdspladsen er det nødvendigt at bruge speciel taske 
eller kasse. Når du arbejder med værktøjet er det nødvendigt at anvende særlige bælter. Det er 
forbudt at sætte redskaber i lommerne på arbejdstøj..

2  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED AT ARBEJDE I HØJDEN
Arbejde i højder på 1,5 m og mere fra gulvets overflade anses for arbejde, udført i højde.

Arbejdeshøjde på 5 m fra jordoverfladen, overlapninger eller arbejdsplatforme og etaper, be-
tragtes hængestols værker. Sundheds tilstand af mennesker der bruger hængestol , skal opfylde 
sundhedsmæssige krav, der er sat for arbejdstagere der laver denne type arbejde.

 Sikkerheds bælte skal anvendes ved arbejde i højden. I tilfælde er det umuligt at fastsætte 
sikkerhedssele til de elementer i byggeriet, er det nødvendigt at bruge sikkerhedsline, der er 
blevet sat bag opførelsens elementer på forhånd. Det arbejde, i dette tilfælde, skal opfyldes af to 
arbejdere. Enheder og værktøjer bør være fast (strammet) for at forhindre dem i at falde under 
arbejde på konstruktioner, hvorunder der er strømførende dele .

Det er forbudt at bruge sikkerhedsseler med metalkæde slynger ved at arbejde med 
konstruktioner, hvor der er strømførende dele .

  Endeløse kabler skal bruges for opadgående levering af port elementer, værktøjer og montage 
enheder. Arbejdstageren stående nedenfor skal holde kabel for at forhindre belastnings svingn-
inger og at det kommer tæt på strømførende dele.

DET ER FORBUDT AT:

 • stå under stigen, hvor der arbejdes;

 • kaste noget op til arbejdstageren ovenfor. Forsyningen skal ske ved hjælp af et stærkt reb.
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3  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED ARBEJDE MED BRUG AT STIGER 
OG TRIN
Stiger og trin skal forsynes med en anordning, der forhindrer muligheden for at forskyde og 
vendes ved arbejdet. Nederste ender af stiger og trin skal have bindende skarpe ender for 
montering på jord, og for brug af stiger på glatte overflader (metal, fliser, beton), er sko med 
gummi eller andet materiale nødvendigt.

DET ER FORBUDT AT:

 • arbejde med en stige som står på trin, der ligger i afstand af 1m fra øverste ende;

 • arbejde med el-værktøj på stiger;

 • arbejde på to sidste trin af stiger, der ikke har rækværk og stopper;

 • stå på trin stiger eller trappestige til mere end én person;

 • stå under stigen, hvor der arbejdes;

 • lægge værktøj på stigens trin.

4  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED ARBEJDE MED EL-VÆRKTØJ
Arbejde med elektriske værktøjer er tilladt for folk, som er specielt uddannede og instrueres på 
arbejdspladsen, og har også god viden om elektrisk sikkerhed.

Elektriske instrumenter der arbejder med spænding på højst 380/220 V skal anvendes ved 
monterings arbejde. Valget af det elektriske instruments klasse sker i henhold til den kategori 
af lokaler på graden af fare ved   elektrisk stød.

  Metal elværktøjet som arbejder på spænding med mere end 42 V AC strøm og mere end 
110 V jævnstrøm i lokalerne med øget fare, specielt farlige og uden beslag, skal være jordet. 
Skifter gaffel skal være med jordkontakt. Værktøj skift er til jordet net. Anvendte forlængere 
skal have et stik og en stikkontakt med jordkontakt. Ved at arbejde med et sådant værktøj 
er det nødvendigt at bruge sikkerhed (gummihandsker, kalosker). Og det bør være testet i 
henhold til etablerede legitime procedurer.

Inden du starter arbejdet skal følgende udføres:

 • kontroller fuldstændigheden og pålideligheden til fastgørelse af dele;

 • udvendig undersøgelse om kabler er intakte (ledning), dets beskyttende rør og stik, integritet 
af isolerede dele, håndtag og børste holder hætter, tilgængeligheden af   beskyttende betræk 
og deres vedligeholdelse, jordbaseret net service check (jordkontaktmellem krop og stik;

 • omskifter funktionskontrol;

 • funktionskontrol af det elektriske instruments ud-af-kædetalje.

Ved arbejde brug kun værktøj, som er testet og forseglet.

Undgå brud, bøjning af el-kabel, og også om det, på de steder forskellige materialer hober sig. 
Ved arbejde i regnvejr (eller snevejr) skal der på de steder med kabellægning og de steder, hvor 
arbejde med elektrisk værktøj bliver udført være omfattet af telte.
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Ved arbejde med elektrisk værktøj er det forbudt at:

 • holde et værktøj i kablet;

 • fjernelse af spåner og savsmuld fra et skærende værktøj, samt at ændre på et skærende 
værktøj, før det helt er stoppet. Fastsættelse af et omskifteligt arbejdsredskab bør ske med 
en passende instrument;

 • skifte til el-værktøj med egenskaber, der ikke opfylder de krav angivet i den tekniske manual;

 • flytte el-værktøj fra en arbejdsplads til et andet med motoren tændt;

 • efterlade instrumentet uden opsyn eller et værktøj med en arbejdende motor;

 • efterlade elektrificeret redskab uden opsyn til at undgå at det bliver brugt af fremmede.

Hvis elværktøjet bliver varmt det er nødvendigt at foretage rutine pauser. Hvis der er en lugt 
eller røg, høj lyd eller vibrationer, skal du straks slukke for instrumentet indtil fejlen håndteres.

Ved at udføre arbejdet, er det nødvendigt at undgå direkte kontakt mellem kabel eller ledning, 
kraftoverførsel på et elektrificeret redskab , og metalgenstande, varmt, vådt eller oliedækkede 
overflader for at undgå elektrisk stød ved isoleringsmateriale . Det er nødvendigt at kontrollere 
de steder, ledning peger på kontakterne af manuelle elektrificeret redskab , bør de ikke have 
nogen spænding, og ledninger bør ikke have nogen brud.

Krydsning af elektriske ledninger (kabel) med elektrisk svejsnings ledninger, slange af ilt, acetylen 
og andre gasser er forbudt. 

5  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED AT FORETAGE OG ARBEJDE 
MED MONTERING OG KABELFØRING
Installation og ledningsføring skal ske i henhold til «Procedure for elektrisk monterings design» 
(PEID) med at opfylde kravene i «Sikkerhedsforskrifter ved elektrisk installations drift» (SR ved 
el-installation drift).
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