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PRESTANDADEKLARATION 

Modell: Snabbgående rullport i aluminium 
 

För användning som snabbgående industriport för gång- och fordonstrafik. 

System för bedömning och verifiering av konstant prestanda. 

System 3. Enligt europeisk standard 13241-1:2003 Anmält 

organ: Cidemco nr 1239 

Utfärdat dokument och datum: Certifikat 12707 utfärdat 9/3 

2006 Angiven prestanda: 

 
 

Vattentäthet Ej angiven 

Utsläpp av farliga ämnen Uppfyller 

Luftprestanda Klass 2 

Värmebeständighet Ej angiven 

Luftgenomsläpplighet Ej angiven 

Öppningssäkerhet Uppfyller 

Mekanisk beständighet Uppfyller 

Stängningskraft Uppfyller 

Hållbarhet 100 000 cykler 

 

 

För närvarande deklarerar tillverkaren på eget ansvar att den snabbgående porten inte 
innehåller farliga produkter som ingår i listan som offentliggjorts av Europeiska unionen 
och därför överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven i följande direktiv: 

 

• Förordning (EU) 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 

byggprodukter. 

 

• Direktiv 2006/42/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner. 

 

• Direktiv 2006/95/EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk 

utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser. 

 

• Direktiv 2004/108/EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om 

elektromagnetisk kompatibilitet. 



 

För de specifika kraven på denna utrustning har följande harmoniserade standarder 

tillämpats: 

 
• SS-EN 13241-1:2004 + A1:2011. Portar. Del 1: Produkter utan specificerat brandmotstånd 

eller rökskydd. 
 

• SS-EN 12453:2000. Portar. Säkerhet vid användning av maskindrivna portar. Krav. 
 

• SS-EN 12604:2000. Portar. Mekaniska aspekter. Krav. 
 

• SS-EN 12424:2000. Portar. Motstånd mot vindlaster. Klassificering. 
 

• SS-EN 12635:2000. Portar. Installation och användning. 

 

• SS-EN 1037:1996 + A1:2008. Maskinsäkerhet. Förhindrande av oväntad start. 
 

• SS-EN 60204-1:2007 + A1:2009. Maskinsäkerhet. Maskiners elutrustning. Del 1. 

Allmänna krav. 
 

• SS-EN 61000-6-2: 2006. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 6. Generella 

fordringar. Avsnitt 2. Immunitet för industriella miljöer. 
 

• SS-EN 61000-6-3:2007. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 6. Generella 

fordringar. Avsnitt 3. Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande 

miljöer. 

 

 
 

De beskrivna produkterna är uteslutande avsedda för montering med en kontrollbox som 

motsvarar klass 2 enligt standarden DIN 954. Idrifttagning är förbjuden om hela installationen, 

inklusive montering, inte har verifierats med avseende på överensstämmelse med tillämpliga 

anvisningar som nämns i ovanstående europeiska direktiv. 
 

Deklarationen annulleras automatiskt om någon ändring görs på installationen av 

användaren eller någon annan part. 
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1. Produktbeskrivning 

· 1.1. Portens funktionsprincip 

Rullporten i aluminium är en vertikal snabbgående port med toppmonterad mekanism. 

Sidoramar används för att leda det flexibla bladet. Bladet öppnas vertikalt och rullas upp på den 

övre delen. Rullaxeln rullar upp bladet med hjälp av drivmotorn. 

Vid stängning går bladet ner tack vare den nedre delens vikt, vilket garanterar 

lufttäthet. 

· 1.1.1. Beskrivning 

Porten består av två sidoramar, ett PVC-blad och en rullaxel. 
Porten går upp och ner tack vare drivmotorns dragkraft som möjliggör rörelsen. Motorn 

verkar genom en axel vilket gör det möjligt att omedelbart ändra riktningen. 

 

På bladets nedre del finns det en säkerhetskontaktor som gör det möjligt att ändra portens 

riktning så fort ett minsta motstånd detekteras och därmed öppna porten på ett säkert 

sätt. På portens nedre del finns det dessutom en säkerhetsfotocell för att öppna porten om 

det finns något hinder. 

· 1.1.2. Elektrisk kontrollbox 

Den elektriska kontrollboxen har beteckningen MATRIX 6. Denna kontrollbox har 

konstruerats för att användas med motorer som levereras av tillverkaren och har en 

mekanisk gränslägesbrytare. Dess bruksanvisning levereras tillsammans med den här 

monterings- och bruksanvisningen. Typgodkänd enligt standarden SS-EN 12453. 

· Tekniska uppgifter 

För alla MATRIX 6-kretskort. För motorer upp till 3,0 kW. Matningsspänning: 3x230 

V/PE; 3x400 V/PE. Styrspänning: 24 V DC. Mått: 220 x 305 x 140 mm. IP56. 

Vid dåliga väderförhållanden eller kontinuerlig vattenbesprutning rekommenderas ett 

extra skyddshölje. 

Elektroniskt kretskort skyddat med ett hölje. Mall och fästelement medföljer. 

Box med integrerade tryckknappar (ÖPPNA-STÄNG-NÖDSTOPP-KONTROLLJUS FÖR 

SPÄNNING). 

Ingång med korrugerade rörkopplingsdelar. 
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· Funktioner 

Val av driftläge: Närvarande person eller automatiskt. 

Automatisk detektering och bedömning av säkerhetskantens status. 

Justerbar väntetid upp till 90 sekunder. Porten stängs när den förprogrammerade  

tiden har löpt ut. 

Ingång för draglina eller fjärrkontroll. 

Ingång för blinkande signallampa eller trafikljus. 

Anslutning för magnetisk detektor. 

Justering av inkopplingstid för motorbroms. 

Ingång för gränslägesbrytarens 3 mikrobrytare. 

Ingång för drift via frekvensomriktare. 

Lysdioder för statusinformation. 

Kapsling med motorkretsskydd, omformare och moderkort. 
 

 
Det är omöjligt att driva porten utan original drivmotor och elektrisk 

kontrollbox. 

· 1.2. Elektriska säkerhetsanordningar 

En intern test genomförs på fotocellen och den elektriska kontrollboxen före varje 

stängningsrörelse (säkerhetsklass 2 enligt standarden DIN EN-954-1). Vid ett tekniskt fel rullas 

porten automatiskt upp av säkerhetsskäl. Om kontakten i säkerhetskanten är skadad rullas 

porten automatiskt upp av säkerhetsskäl. 

 

Fotocellen och säkerhetskanten måste kontrolleras av behörig personal en gång om året. 
 

· 1.3. Motor 

Rullporten aktiveras elektriskt med hjälp av en drivmotor som är placerad vid portens övre 

del och kan installeras på höger eller vänster sida beroende på installationsförhållandena. 

Om det inte finns tillräckligt med utrymme för drivmotorn är det alltid möjligt att placera 

den i fronten med en kedja. Den elektriska kontrollboxen innehåller ett motorskydd som 

kopplar bort motorns strömförsörjning vid överhettning. 
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· 1.4. Tekniska uppgifter 
 
 

Beskrivning Snabbgående rullport 

Öppningsriktning Vertikal 

Användningsområde Port för utomhus- och inomhusmontage. 

Mått* Max bredd: 4000 mm / Max höjd: 4000 mm 

 *Det är möjligt att tillverka andra dimensioner på begäran 

Öppningshastighet 0,9 m/s 

Stängningshastighet 0,9 m/s 

Montering Inom- eller utomhus. 

Motor Elektrisk 

Strömförsörjning 230/400 V, tre faser med neutral 

Motoreffekt 0,75 hk (beroende på portens mått) 

Elektrisk kontrollbox MATRIX 6 

Motorns skyddsnivå Motorkretsskydd upp till 4 A 

Sidoramar Aluminium 

Blad Polyester PVC med en densitet på 900 g/m
2
 

 och brandmotståndsklass M2 

Mått Se bifogad ritning 

Raminfästning Se bifogad ritning på infästning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillverkaren kan införa tekniska ändringar på porten såvida dessa ändringar 
inte bryter mot den obligatoriska europeiska standarden EN 13241-1:2003. 
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· 1.5. Principritning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· 1.6. Infästning 
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· 1.7. Tillsyn  

Kontroll Rullport 

 i aluminium 
METALLRAM:  
Infästning  
Dra åt skruvarna. En gång om året

Kontrollera svetsfogarna. En gång om året

Drivmotor  
Kontrollera tillstånd och slitage på bromsen samt korrekt 

En gång om året
funktion på bromsspaken. 

Kontrollera motorns fästskruvar. En gång om året

Rullaxel  
Dra åt infästningarna och lagren. En gång om året

Portblad  
Kontrollera hela bladet så att det inte finns sprickor eller ränder. En gång om året

Kontrollera bladets infästning på rullaxeln och förstärkningsstängerna. En gång om året

Kontrollera den elektriska säkerhetskantens funktion. En gång om året

Säkerhetskant  
Kontrollera WIFI-systemet. En gång om året

Kontrollera bladets infästning samt tillstånd på gejderna, kabelrännorna och  
friktionsstyckena. Byt ut alla deformerade friktionsstycken. En gång om året

Kontrollera tillstånd och kontakt på kontaktstyckena, kablarna och den 
elektriska säkerhetskanten. 

En gång om året

Sidoramar  
Kontrollera infästning och tillstånd på de vertikala gejderna. En gång om året

Kontrollera kabelvägen och kedjan som leder strömmen. En gång om året

Kontrollera montering och funktion på fotocellen. En gång om året

Rengör den fotoelektriska spärren och strålen. En gång om året

Elektrisk kontrollbox och extra kretskort  
Kontrollera hela elinstallationen. En gång om året
Kontrollera huvudströmbrytaren och kontrollboxens kapsling. En gång om året

Kontrollera infästning. En gång om året

ELEKTRISKA FUNKTIONER:  
Portens gång  
Kontrollera öppnings- och stängningsläge på gejderna. En gång om året
Kontrollera infästning och funktion på gränslägesbrytarna. En gång om året

Säkerhetsanordningar och drivning  
Rengör den fotoelektriska säkerhetsspärrens optiska delar. En gång om året

Kontrollera infästning och funktion på gränslägesbrytarna. En gång om året

Elkomponenter  
Kontrollera visuellt om det finns några mekaniska skador. En gång om året

Mekaniska funktioner  
Kontrollera funktion och tillstånd på de två stöden under drift. En gång om året
Kontrollera hur bladet rullas upp. En gång om året
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2. SÄKERHETSINFORMATION 
 

· 2.1. Användningsområde och lämplig användning 

Om det inte uttryckligen har nämnts annorlunda har våra snabbgående portar konstruerats 

för och testats under normala förhållanden. För användning under specifika förhållanden 

(höjd temperatur på ena sidan, över-/undertryck eller specifik miljöpåverkan osv.) måste 

en mer lämplig lösning väljas som är anpassad till den aktuella situationen. Vid behov 

kontakta oss gärna för råd. 
 

· 2.2. Användarens skyldigheter 

Den snabbgående porten har konstruerats och tillverkats baserande på en riskanalys, 

strikta gällande regler och andra tekniska specifikationer. Porten utnyttjar således den 

senaste tekniken och garanterar optimal säkerhet. Denna nivå av säkerhet kan dock endast 

erhållas i praktiken om alla nödvändiga åtgärder har vidtagits i detta syfte. Därför 

rekommenderar vi starkt att läsa dessa instruktioner och följa dem. 

 

Användaren måste i synnerhet kontrollera följande: 

 
· Installation, uppstart, kontroll, underhåll, reparation och demontering måste endast 

göras av personal som godkänts av tillverkaren eller av kompetent personal. 

· Endast behörig och tillräckligt erfaren personal får aktivera den snabbgående porten. 

· Porten måste endast användas inom det avsedda användningsområdet (se ovan). 

· Porten får endast användas om den är i perfekt skick och dess säkerhetsanordningar 

måste kontrolleras regelbundet. 

· Denna bruksanvisning måste alltid finnas tillgänglig i närheten av porten, vara läsbar 

och komplett. 

· Personalen måste utbildas ifråga om alla viktiga punkter rörande porten och dess 

korrekta användning. 

· All säkerhetsinformation och varningsmeddelanden måste alltid finnas på produkten och 

vara läsbara. 

· Porten måste underhållas av kompetent och behörig personal. 
 
 

· 2.3. Förklaring av använda säkerhetssymboler 

Denna bruksanvisning innehåller följande säkerhetssymboler. Syftet med dessa symboler 

är främst att dra läsarens uppmärksamhet säkerhetstexterna: 

 

De anger risk för dödsfall, hälsorisker eller risk för maskinskada, försämrade egenskaper eller 

miljöskada. 
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 OBS! Fara för människor eller portinstallationen. 
 

 OBS! Elektrisk spänning. 
Denna symbol används för information och ger bättre förståelse om 
portens funktion. 

 

Viktig information 
 

All information som anges direkt på porten och den elektriska kontrollboxen 

måste följas obligatoriskt och i sin helhet samt måste hållas läsbar. 

 

· 2.4. Allmän säkerhetsinformation 

· Läs noga igenom denna bruksanvisning och behåll den. 

· Säkerhetsföreskrifter som beskrivs i denna bruksanvisning måste följas. 

· Använd porten endast på anvisat sätt. Om porten överlämnas till en tredje part måste 

denna bruksanvisning följa med. 

· Om det elektriska aktiveringssystemet skadas, kan portbladet låsas upp och rullas upp 

genom att frigöra motorn. Porten kan då rullas upp med den medföljande veven. 

· Rör inte vid sidodelarna när porten är i rörelse. 

· Inga personer får vistas i närheten av porten när den är i rörelse. Porten är avsedd för 

personaltrafik. 

· Spring inte genom portöppningen. Passera upprätt och med normal hastighet. 

· Håll området kring porten rent. Annars kan olyckor inträffa. 

· Klättra inte upp på den snabbgående porten. 

· Om något arbete utförs på porten, måste strömbrytaren stå på "OFF" eller "0" 

och vara säkrad mot oavsiktlig tillslagning av spänningen. 
· Porten måste omedelbart ställas i ordning vid skada (mekanisk eller elektrisk). 

· Porten får endast användas vid den angivna och godkända matningsspänningen. 

· Använd endast tillbehör eller kompletterande utrustning som har godkänts av 

tillverkaren. 

· Använd inte porten vid vindkastningar. Porten måste underhållas i öppet läge. 

 
Det är mycket viktigt att följa dessa allmänna säkerhetsinstruktioner samt punkter 

som har lagts till i andra kapitel. 
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3. Förvaring och hantering 
 

· 3.1. Förvaring 

Den snabbgående porten levereras delvis hopmonterad på en transportpalett och är 

förpackad i transparent skyddsplast. 

Förvara inte porten utomhus. 

 
Trälådan måste placeras på ett plant underlag. Den ska inte tas bort innan 

monteringen börjar. 
 

Trälådan måste skyddas mot alla slags mekaniska skador. 
 
 

· 3.2. Mått och vikt 

· 3.2.1. Mått på transportpaletten med porten 

Förpackningsmåtten är vanligtvis 450 mm (bredd) x 450 mm (höjd) x längsta måttet 

(vertikalt eller horisontellt) + 1000 mm 

· 3.2.2. Mått på installerad port 
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Portens vikt 

 
Portens vikt med paletten (kg) 

 

Mått 2x2 3x3 4x4 

Vikt 110 180 210 

· 3.3. Hantering 

Under transport till installationsplatsen måste de allmänna säkerhetsanvisningarna följas. 

Hantera porten försiktigt så att den inte glider av eller 

tippar. Porten måste lyftas på så sätt att den inte 

tippar åt sidan. 
 

· 3.4. Hantering på installationsplatsen 

Portens olika delar får endast tas ut ur trälådan då lådan finns på installationsplatsen. 

· 3.5. Tyngdpunkt 

Det är möjligt att interpolera mellanliggande värden. 
 

 

 

 

 

 

4. Montering och demontering 
 

· 4.1. Leveranskontroll 

Porten är förmonterad vid leveransen och består av 3 delar 

som finns i trälådan: 

· Den första delen består av 2 sidogejder. 

· Den andra delen består av den övre skyddsgejden med 

portbladet och säkerhetskanten samt drivmotorn. 

· Den tredje delen utgörs av en box med fästmaterial och 

de elektriska komponenterna. 



 

· 4.2. Förberedelse av installationen 

Man måste kontrollera på plats att måtten stämmer och fästpunkterna är tillgängliga. De 

övre plattorna som stödjer rullaxeln måste fästas på kraftig armerad betong eller svetsas 

till ett stålstöd. 

Flera fästplattor kan läggas till vid behov och fördelas jämnt över hela längden.

Mät öppningsdimensionerna (bredd och höjd) och bekräfta att de stämmer med 

leveranshandlingarna. 

Den snabbgående porten måste monteras av kvalificerad och behörig personal enligt 

monteringsanvisningarna. 

Området måste säkras och all trafik måste förbjudas. 
 

· 4.3. Montering 

Se till att det inte finns några hinder där ramen ska monteras och att ytan 

monteras är jämn, annars måste den jämnas ut. 

· 4.3.1. För att börja monteringen 
måste sidogejderna och det övre skyddshöljet 
packas upp först. Man ska bara ta bort 
förpackningen på de delar som behövs till att 
fästa sidogejderna med den övre ramen (de 
yttersta delarna). Övrig förpackning måste hållas 
kvar för att porten inte skadas under 
monteringen eller för att bladet inte faller. 

 

Placera den övre rulltrumman på golvet och 

skjut in de två sidogejderna i sidoplåtarna på den 

övre hyllan. Fäst de olika delarna med 6 

insexskruvar i storlek 8 x 10 med brickor. 

 

 

 

 

· 4.3.2. När sidogejderna är fasta 
placera drivmotorn på portens axel och fäst den 
med 2 skruvar i storlek 10 x 30 med brickor. 

15 

Man måste kontrollera på plats att måtten stämmer och fästpunkterna är tillgängliga. De 

ullaxeln måste fästas på kraftig armerad betong eller svetsas 

Flera fästplattor kan läggas till vid behov och fördelas jämnt över hela längden. 

Mät öppningsdimensionerna (bredd och höjd) och bekräfta att de stämmer med 

Den snabbgående porten måste monteras av kvalificerad och behörig personal enligt 

Se till att det inte finns några hinder där ramen ska monteras och att ytan där porten ska 
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· 4.3.3. Lyft sedan konstruktionen med en liten vagn eller gaffeltruck, flytta den 
till öppningen och stöd den mot väggen. Nivellera porten och fäst den nedre delen med två 
skruvar på varje gejd samt den övre delen och sidodelarna till väggen. Porten levereras 
med fyrkantiga fästplåtar som är svetsade på den övre delen och sidodelarna. Det 
rekommenderas att fästa porten till väggen med expanderpluggar i plast eller metall eller 
att svetsa fast den. 

 

· 4.3.4. Montera portbladet i 
sidogejderna. Rulla ner portbladet till halva 
höjden för att sedan kunna kontrollera motorns 
rotationsriktning. Montera den elektriska 
kontrollboxen vid gejden på drivmotorns sida 
på ca 1300 eller 1500 mm höjd från marken 
med 4,8 x 38 mm skruvar och M6 pluggar och 
placera kablarna i den medföljande rännan för 
korrekt installation och skydd. 

Vi föreslår att kontrollboxen installeras nära 

porten för att kunna aktivera nödstoppet om 

det behövs. 

Montera de nedre fotocellerna på den nedre delen 

av sidogejderna på minst 200 mm höjd från golvet och anslut fotocellerna enligt 

instruktionen. 

 

· 4.3.5. Fäst den externa tryckknappen på önskad plats med 4,8 x 38 mm skruv. 
Vi föreslår att den placeras nära porten på motsatt sida till kontrollboxen. Fäst den externa 
tryckknappen med M6 pluggar och 4,8 x 38 mm skruvar. 

 

· 4.3.6. Följande instruktioner måste läsas och följas för att ansluta den 
elektriska kontrollboxen: 
· Kontrollera motorns rotationsriktning och funktion. 

· Anslut alla säkerhetsanordningar till porten. 

· Justera portens max öppnings-och stängningsläge. 

· Kontrollera arbetslägen och programmering samt porten sänkningstid. 
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· 4.4. Elektrisk kontrollbox 
 

 

· 4.4.1. Egenskaper 
 

· MATRIX 6-kontrollbox för max 3 kW @ 400 V / 3~ 

med mekanisk gränslägesbrytare. 

· Statusindikering med lysdioder (LED) med en 
tvåsiffrig digital indikator: 
· Nätspänning 
- 400 V / 3~ 

- 230 V / 3~ 

- 230 V / 1~ (för enfasmotorer med 

frekvensomriktare) 

· Industriportens arbetslägen. 
- Öppning och stängning av närvarande person. 

- Automatisk öppning och stängning av närvarande person (utan säkerhetskant). 

- Automatisk öppning och stängning (automatisk stängning kombinerad med säkerhetskant). 

· Automatisk detektering och hantering av tre olika säkerhetskanttyper. 
- 8K2 Normalt aktiv kontakt. 

· Automatisk stängning. 
- Efter en väntetid (justerbar) från 1 till max 90 sekunder. 

- Tiden kan förkortas genom att bryta fotocellens ljusstråle. 

- Den kan avbrytas med en hjälpbrytare. 

· Anslutning för strömmatning av externa anordningar. 
· Kopplingsplint med märkning för anslutning av alla nödvändiga anordningar. 
· Tryckknappssats med 3 tryckknappar på höljet för ÖPPNING / STOPP / STÄNGNING. 
· Extra anslutningar för styranordningar. 

 

· 4.4.2. Förberedande åtgärder 

 
- Kontrollboxen består av en dosa med ett 

avtagbart frontlock. 

- Öppna frontlocket och skjut in kablarna genom de 

nedre hålen på boxen. 

Matrix 6-kontrollbox 
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· 4.4.3. Standardanslutningar för strömmatning 

MATRIX 6-kontrollboxen kan strömmatas beroende på den tillgängliga spänningen: 

 
· 400 V III + PE 
Anslut de 3 faserna till L1, L2, L3-kontakterna 

och jordledningen till motsvarande kontakt. 

Kontrollera i den centrala delen på moderkortet 

att strömförsörjningsledningarna är anslutna till 

400 V och 0 V-kontakterna. 

· 230 V III + PE 
Anslut de 3 faserna till L1, L2, L3-

kontakterna och jordledningen till 

motsvarande kontakt. Kontrollera i den 

centrala delen på moderkortet att 

strömförsörjningsledningarna är anslutna 

till 230 V och 0 V-kontakterna. 

 

 
Motor och broms 
För att ansluta motorn till moderkortet anslut 

motorns 3 faser till U, V och W-kontakterna och 

jordledningen till motsvarande kontakt. 

Ledningarna till motorbromsens likriktare måste 

anslutas till kontakten som är markerad med 

"FRENO" på kopplingsplinten. 

 

 
 

· 4.4.4. Nedre säkerhetsfotocell 

Anslut ledningarna till motsvarande kontakter enligt nedanstående bild. 

 
Sändare  Strömmatning med batterier (medföljer). 

 
Mottagare  Kontakt 1 – 24 V 
 Kontakt 2 – JORD 
 Kontakt 3 – UTGÅNG 
 Kontakt 4 – UTGÅNG 
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Extern tryckknapp 

GU
L 

G
RÖ

N
 

   Justering av nedre fotocell  

 

För att rikta in fotocellen korrekt 

använd fästskruven i fotocellens bas 

för att ändra vinkeln på ljusstrålen så 

att den reflekteras i spegeln och 

skickas tillbaka till fotocellen. När så 

sker kommer de 2 lysdioderna på fotocellens 

kretskort att tändas. 

För att bekräfta att fotocellen fungerar 

korrekt bryt ljusstrålen med handen. 

Signallysdioden kommer att tändas 

omedelbart 

och ett tyst klickljud kommer att höras när kontakten ändrar sitt läge. 

 
     ANSLUTNING I KONTROLLBOXEN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslutning till kontakter 11 och 12. (Extra tryckknapp) 

 

RÖD ledning 5 (AC) kontakt 
SVART ledning 6 (AC) kontakt 
GRÖN ledning 10 (fotocell) kontakt 

GUL ledning 9 (fotocell) kontakt 

 
 
     RED 

Extern tryckknapp 
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C och S från mottagaren 

· 4.4.5. Trådlöst band 

Trådlös sändare: Anslut den gummibeklädda utgångskabeln till kontakterna 1 och 2 på 

sändaren och aktivera brytaren nr 1 för att starta testet. 

Trådlös mottagare: Anslut mottagarens strömmatning, kontakterna +0 och 12/24 V till 

kontakterna 5 och 6. Anslut kontakterna C och S från mottagaren till "Banda Palpadora" 

kontakterna i kontrollboxen. 
 

 KONTROLLBOX 

SÄNDARE MOTTAGARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslutning av sändaren och mottagaren 

 
1- Anslut mottagarens matning. (Se till att polariteten är korrekt om likströmsmatning 

används.) 2- Kontrollera sändarens och mottagarens inställningsmöjligheter. 

3- Matcha sändaren och mottagaren enligt programmeringsproceduren. 4- Montera 

sändaren på porten. 5- Dra ledningar från den resistiva säkerhetskanten till sändaren och 

anslut den. 6- Montera mottagaren på en lämplig plats. 7- Dra ledningar från strömkällan, 

testingången och mottagarens utgång till kontrollboxen. 8- Aktivera strömmatningen. 

9- Gör ett test med ansluten säkerhetskant med porten i olika lägen, framför allt nära öppet 

och stängt läge. Vi rekommenderar att utföra steg 1 till 4 innan anordningen installeras. 

Lämna ett minimiavstånd på 1 m mellan sändaren och mottagaren för att få optimal 

funktion. 11- Efter att ha monterat och matchat sändaren och mottagaren måste sändarens 

mikrobrytare lämnas i läge 1. 

 

Sändaren och mottagaren är redan från fabriken 

konfigurerade till att arbeta tillsammans. 

Om programmeringen inte är korrekt kan de 

omprogrammeras enligt följande: 

 

A- Alla brytare i sändaren och mottagaren måste vara sitt nedre läge (OFF) utom 

sändarens brytare nr 1. 

B- Tryck på mottagarens programmeringsknapp, en "pip" kommer att ljuda som 

bekräftelse. C- Programmeringsläget är aktivt och lysdioden "Program" tänds för att 

indikera det. 
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D- Tryck på sändarens programmeringsknapp, en "pip" kommer att ljuda igen som 

bekräftelse. 

E- Programmeringen börjar och när proceduren är avslutad kommer 2 "pip" att ljuda 

som bekräftelse. 

F- I driftläget måste sändarens brytare nr 1 anslutas för att göra ett säkerhetstest och undvika 

situationen då porten kan användas även om säkerhetskanten inte fungerar. 

· 4.4.6. Gränslägesbrytare 

Den vridbara gränslägesbrytaren levereras monterad 

på motorn med färdig elinstallation. 

Den innehåller 3 mikrobrytare men bara två av dem 

används vid standarddrift. Vid specialdrift eller extra 

signaler är det nödvändigt att ansluta 3 mikrobrytare 

och anpassa dem till de aktuella behoven. 

I kontrollboxen måste de 3 ledningarna anslutas till 

kontakterna "Up", "Down" och "Common" (13 – brun 

/ 14 – blå / 15 – röd). 

 

För att justera gränslägesbrytaren till det önskade 

måttet måste följande steg utföras. När 

kontrollboxen, drivmotorn och gränslägesbrytaren är 

anslutna gör följande: 

· Justera mikrobrytarna genom att vrida på skruven 

med kammen och ställa den enligt bilden (horisontellt 

läge). 

· Justera kammen genom att vrida på skruven enligt 

bilden. 

 

 

 
Anmärkning: För tester och inställning måste 

säkerhetskanten med trådlöst system kopplas bort 

och förbikopplas på kontakterna märkta som "Banda 

Palpadora" på moderkortets kopplingsplint. När alla 

inställningar är gjorda kan bryggan tas bort och 

säkerhetskanten aktiveras. 

 

Aktivera portens sänkning. Om portbladet når golvet 

och drivmotorn inte stannar måste kammen i 

gränslägesbrytaren justeras igen med skruv nr 7. 
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· 4.4.7. Programmering av MATRIX 6-kontrollbox 

Inställningar, konfigurationer och driftlägen väljs med brytare, bryggor och 

potentiometrar monterade på moderkortet. 

 

Potentiometrar: 
 

· P1: Justering av max gångtid: mellan 1 och 90 sekunder. 

· P2: Justering av väntetid till automatisk sänkning: mellan 1 och 

90 sekunder. 
· P3: Justering av tid från bromsaktivering till stopp: mellan 0 och 1 

sekund. 

 

 

 

 

 

 
 

Brytare: 

 

 

 
Anmärkning: Brytarens övre läge anses som "ON". 

1- Aktivering av trafikljus eller blinkande ljus 2- 

Aktivering av närvarande person-läge 

3- Aktivering av automatisk sänkning 

4- Aktivering av magnetisk slinga 

5- Aktivering av 3:e mikrobrytare i 

gränslägesbrytaren för att koppla bort föregående 

fotocell. 

I "OFF" läget är frekvensomriktarfunktionen 

aktiverad (den måste vara installerad). 
 

Bryggor: 
Anmärkning: Om brygga finns anses funktionen som aktiverad (ON). 

· J1: AUT/MAN: AUT = Öppningsknapp MAN = Alternativ tryckknapp  

· J2: Standardläge / Frekvensomriktarläge 

 



23 

 

För kännedom: kontrollboxen innehåller ett antal lysdioder för statusindikering av portens 

olika anordningar. När en lysdiod är tänd indikerar den att anordningen är aktiv. 

Moderkortet har också en lysdiod som indikerar att kontrollboxen får spänning. 

 

· 4.4.8. Tillvalskomponenter (externa) 

All extra öppningsanordningar måste kopplas parallellt med den alternativa 

tryckknappen. 
 

Draglina: Montera den på önskad plats och anslut de 2 ledningarna till kontakterna märkta 

som "Plusador Alternativo" i kontrollboxen samt till draglinans kontakter 23 och 24 

(slutkontakt). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mottagarkort för fjärrstyrning: Montera boxen på platsen märkt som X5 i kontrollboxen. 

Information om anslutning av sändaren och mottagaren finns i manualen som medföljer 

sändaren. 
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Magnetisk detektor: Montera boxen på platsen märkt som X6. 

Anslut den magnetiska slingan som finns i golvet till kontakterna märkta som "LOOP" i 

kontrollboxen. 

 

Mikrovågsradar: Montera radarn där det inte finns några hinder och på en höjd mellan 4 

och 4,9 m. Använd radarboxens skruvmall för att borra hål. Vid tvekan använd tillverkarens 

manual som medföljer boxen. 
 

 
Strömmatning 24 V: Vit och brun ledning till kontakterna 5 och 6. Kontakt för öppningssignal 

(slutkontakt). 

 
24 V blinkande ljus: Placera ljuset på önskad plats. Anslut ljusets kontakter till kontakterna 

1 och 6 i kontrollboxen. Montera en brygga mellan kontakterna 2 och 5 i kontrollboxen.

 

Anslut den magnetiska slingan som finns i golvet till kontakterna märkta som "LOOP" i 

 

Montera radarn där det inte finns några hinder och på en höjd mellan 4 

och 4,9 m. Använd radarboxens skruvmall för att borra hål. Vid tvekan använd tillverkarens 

5 och 6. Kontakt för öppningssignal 

Placera ljuset på önskad plats. Anslut ljusets kontakter till kontakterna 

1 och 6 i kontrollboxen. Montera en brygga mellan kontakterna 2 och 5 i kontrollboxen. 
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VIKTIGT TILLÄGG 
 

I enlighet med det europeiska lågspänningsdirektivet informeras om följande krav: 

- För utrustning som är permanent ansluten måste en lättillgänglig urkopplingsanordning 

vara inkopplad i elinstallationen. 

- Det är obligatoriskt att installera denna anordning i vertikal position och att fixa ramen 

ordentligt till byggnaden. 

- Anordningen får endast hanteras av en specialiserad installatör, underhållspersonal eller 

en välutbildad operatör. 

- Instruktionsmanualen för denna anordning måste alltid vara kvar i användarens besittning. 

 
"CE-märket som finns på denna utrustning betyder att den överensstämmer helt med 

kraven i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EEG och 

lågspänningsdirektivet 73/23/EEG som ändrats genom direktivet 93/68/EEG." 

 

· 4.5. Funktionstester 

När portens alla komponenter är anslutna måste alla säkerhets- och aktiveringssystem 

testas. Porten kan arbeta "närvarande person"- eller "timer"-läge. 

Anslutning för strömmatning av externa anordningar: 

· 230 V (400 V / med N anslutning), upp till 1 A (max förbrukning) 

· 24 V DC, upp till 150 mA 
 

Anmärkning: Funktionstester måste alltid utföras av kvalificerad personal och alltid efter 

att gränslägesbrytarna har justerats och säkerhetssystemen, som tidigare hade kopplats 

bort för justering av öppning och stängning, har anslutits. Monteringsområdet måste 

städas efter att porten har installerats. 

· 4.6. Justering och uppstart 

Aktivera portens tryckknappar och verifiera att rörelseriktningarna är korrekta. Vid 

behov ändra rörelseriktningarna. Detta görs genom att ändra fasföljden på 

ledningarna före huvudströmbrytaren. 

Kontrollera att säkerhetsanordningen fungerar korrekt. Annars kan porten fungera fel. 

· 4.7. Demontering 

För att demontera porten måste stegen ingående i monteringsproceduren utföras i omvänd 

ordning. 

· 4.8. Efter montering 

Förpackningsmaterialet kan returneras till tillverkaren. Defekta delar måste återvinnas av 

kunden för att bevara miljön och uppfylla kraven i gällande lag. Defekta elektroniska delar måste 

hanteras separat enligt gällande lag. 
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ANNEX I 
 

· 1.1.1. Egenskaper 
 

· MATRIX 6-kontrollbox med frekvens-

omriktare med max 1 hk vid 230 V/3~ och 

mekanisk gränslägesbrytare. 

· Statusindikering med lysdioder (LED). 
· Nätspänning: 

- 230 V/3~ 

- 230 V/1~ (för enfasmotorer med 

frekvensomriktare). 

· Industriportens arbetslägen. 

Dödmansöppning och stängning. 

- Automatisk öppning och dödmansstängning (utan säkerhetskant). 

· Automatisk stängning. 
- Efter en väntetid som kan justeras mellan 1 och max 90 sekunder. 

- Väntetiden kan förkortas/avbrytas genom att bryta fotocellens ljusstråle. 

- Den kan avbrytas med en extra brytare. 

· Anslutning för strömmatning av externa anordningar. 
· Kopplingsplint med märkning för anslutning av alla anordningar. 
· Lock med 3 tryckknappar för UPP, NER och NÖDSTOPP. 
· Extra anslutningar för styranordningar. 

 

· 1.1.2. Förberedande åtgärder 

- Kontrollboxen består av en dosa 

med ett gångjärnslock. 

- Öppna gångjärnslocket och 

skjut in ledningarna genom 

genomföringshålen. 

 

 

· 1.1.3. Standardanslutning 

Följande anslutningar skiljer sig från anslutningarna i kontrollboxen utan 

frekvensomriktare. 

MATRIX 6-KONTROLLBOX MED FREKVENSOMRIKTARE 
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Strömmatning 
Matrix 6-kontrollbox från DASA med frekvensomriktare ska strömanslutas på följande sätt: 

230 V III + PE → Anslut de 3 faserna Qll L1, L2, L3-kontakterna och jordledningen till 

motsvarande kontakt. Kontrollera i den centrala delen på moderkortet att 

strömförsörjningsledningarna är anslutna till 230 V och 0 V-kontakterna. 

 

 

Motor och brytare 
För att ansluta motorn med frekvensomriktare anslut motorns 3 faser till U, V och W-

kontakterna och jordledningen till motsvarande kontakt. 

 

Ledningarna till bromsens likriktare måste anslutas till kontakten som är markerad med 

"FRENO". 
 

 

 

Innan porten tas i drift kontrollera att motorn är i 230 V III-läge. 

· 1.1.4. Inställning av frekvensomriktare Inställning av öppningshastighet 

Tryck på MENU-knappen på frekvensomriktaren. Tryck på knappens mittdel och vrid på 

den för att komma till följande parametrar: 

1 hk omriktare: RDY→CONF→HSP→65 (justerbar från 50 Qll 75) 

2 och 3 hk omriktare: RDY→SET→HSP→60 (justerbar från 50 Qll 60) 

 

Inställning av stängningshastighet 
Tryck på MENU-knappen på frekvensomriktaren. Tryck på knappens mittdel och vrid på 

den för att komma till följande parametrar: 

1 hk omriktare: RDY→CONF→FULL→FUN→P55→SP2→30 (justerbar från 15 Qll 50) 

2 och 3 hk omriktare: RDY→ FUN→P55→SP2→30 (justerbar från 15 till 45) 
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Frekvensomriktarens övriga parametrar får inte ändras eftersom de är 

inställda för portens korrekta funktion. 

 
 
 
 

 

ANNEX II 
 

· 1.1.1. Standardanslutning 

Följande anslutningar skiljer sig från anslutningarna i 

kontrollboxen utan frekvensomriktare. 
 

Strömmatning 
Matrix 6-kontrollbox från DASA med frekvensomriktare 

och UPS ska strömanslutas på följande sätt: 

230 V I + PE → Anslut de 2 faserna Qll L, N-kontakterna och jordledningen till motsvarande 

kontakt. Kontrollera i den centrala delen på moderkortet att strömförsörjningsledningarna 

är anslutna till 230 V och 0 V-kontakterna. 

 

Motor och broms 
För att ansluta motorn med frekvensomriktare anslut motorns 3 faser till U, V och W-

kontakterna och jordledningen till motsvarande kontakt. 

 

Ledningarna till bromsens likriktare måste anslutas till kontakterna 5 och 6. Det finns en gul 

markering på kontakterna. 

 

Avbrottsfri strömförsörjning (UPS) 
Avbrottsfri strömförsörjning kommer direkt från ett kontaktstycke som finns i 

kontrollboxen och är även ansluten till kontakterna 1 och 2. 

 

Kontrolboxmatning 
Strömförsörjning kommer från UPS som är ansluten 

invändigt från fabriken. Den enda anslutningen som 

måste göras för porten är ledningarna från kontakterna 

3 och 4 som går från UPS-skyddade utgångar och matar 

moderkortet internt. 

MATRIX 6-KONTROLLBOX MED FREKVENSOMRIKTARE OCH AVBROTTSFRI 
STRÖMFÖRSÖRJNING (UPS) 
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Innan porten tas i drift kontrollera att motorn är i 230 V III-läge. Anslutning av 
övriga port- och säkerhetskomponenter måste göras enligt kopplingsschemat 
som finns i bruksanvisningens standardversion. 

· 1.1.2. Inställning av frekvensomriktare 
 

Inställning av öppningshastighet 
Tryck på MENU-knappen på frekvensomriktaren. Tryck på knappens mittdel och vrid på 

den för att komma till följande parametrar: 

1 hk omriktare: RDY→CONF→HSP→65 (justerbar från 50 Qll 75) 

2 och 3 hk omriktare: RDY→SET→HSP→60 (justerbar från 50 Qll 60) 

 

Inställning av stängningshastighet 
Tryck på MENU-knappen på frekvensomriktaren. Tryck på knappens mittdel och vrid på 

den för att komma till följande parametrar: 

1 hk omriktare: RDY→CONF→FULL→FUN→P55→SP2→30 (justerbar från 15 Qll 50) 

2 och 3 hk omriktare: RDY→ FUN→P55→SP2→30 (justerbar från 15 Qll 45) 

 

Frekvensomriktarens övriga parametrar får inte ändras eftersom de är 

inställda för portens korrekta funktion. 
 
 
 
 

5. Felsökning 

För att undvika att skada på porten eller kroppsskada under reparation av porten är det mycket 

viktigt att iaktta följande punkter: 

 

· Felet måste åtgärdas av behörig personal. 

· Framför allt se till att porten är skyddad mot eventuell oavsiktlig aktivering genom att slå 

ifrån huvudströmbrytaren. 

· Förhindra huvudströmbrytarens oavsiktliga tillslagning genom att låsa den eller be en 

annan person att avaktivera utrustningen med hjälp av en låsbar säkerhetsbrytare. 

· Skydda portens arbetsområde. 

· Läs noga igenom avsnittet med säkerhetsinformation. 
 

· 5.1. Mekaniska fel 

Om felet inte kan åtgärdas, kontakta leverantörens eller tillverkarens serviceavdelning. 



30  

Fel Möjliga orsaker Nödvändiga åtgärder 

Den snabbgående porten är 

öppen 

Säkerhetssystemen är Kontrollera fotocellerna och 

och kan inte stängas aktiverade säkerhetskanten 

Det är inte möjligt att Motorbromsen är låst Kontakta service 

öppna porten manuellt 

Motorn fungerar inte 1. Det finns ingen ström 1. Anslut porten till 

2. Defekta elektriska elnätet 

anslutningar 2. Kontrollera alla anslutningar

3. Defekt säkring 3. Byt ut säkringen 

Bladet rullas upp snett Porten är felmonterad Kontakta service 
 

· 5.2. Elektriska fel 

Om felet inte kan åtgärdas, kontakta leverantörens eller tillverkarens serviceavdelning. 

· 5.3. Manuell drift vid strömavbrott 

Manuell drift: öppning och stängning vid strömavbrott utan UPS (avbrottsfri strömförsörjning) 

 
 

 Se till att det inte finns strömmatning till elboxen. 

 Ställ huvudströmbrytaren som finns i portens elbox i OFF-läget. 

  

2- 
Ta insexnyckeln som har levererats tillsammans med porten och sätt 

den i insexskruven i motorns nedre del. 

  

 

3-  Dra ner spaken för att låsa upp motorbromsen. 

 

 
 

4- Håll spaken nere och vrid på 

insexnyckeln i lämplig riktning för 
att öppna eller stänga portbladet. 

 

 

 

 
· När portbladet har nått önskat läge, dra upp spaken för att låsa motorbromsen igen 

och ta ut insexnyckeln. 
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6. Underhåll 

· 6.1. Service efter försäljning 

Kontakta leverantören eller tillverkaren för underhåll, akut reparation eller vanlig 

reparation. 

· 6.2. Kontroll och underhåll 

Underhåll och kontroll får endast utföras av personal som har utbildats och 

godkänts av tillverkaren. 
 

· Innan några tidigare nämnda reparationer påbörjas måste strömförsörjningen till den 

elektriska kontrollboxen brytas med en låsbar brytare. Använd en testanordning för att 

verifiera att kontrollboxen inte strömmatas. 

· Arbetsområdet måste vara avstängt. Glöm inte att avlägsna allt material efter avslutad reparation. 

· Intervaller, kontrollåtgärder och nödvändig information för deras utförande finns 

beskrivna och dokummenteras i kontrollplanen. 

· 6.3. Rengöring 

· Använd inte rengöringsmedel på fönstret (p.g.a. aggressiva komponenter). 

· Använd aldrig slipmedel, skrapor, rakblad, spacklar osv. 

· Använd varmt vatten med en liten mängd mild rengöringsmedel för plast 

och en ren, mjuk och luddfri trasa. 

· 6.3.1. Rengöring och underhåll av portbladet 

Rengör med varmt vatten och rengöringsmedel rekommenderat för plastytor. 

Använd en ren mopsduk. 
 

· 6.3.2. Rengöring och underhåll av portramen 

Damm kan tas bort med en mjuk trasa. Grov smuts kan avlägsnas med vatten och vanlig 

flytande rengöringsmedel. 
Metallytor kan rengöras med fett eller olja blandad med en produkt med lösningsmedel. 

Använd inte högtryckstvätt. 
 

· 6.3.3. Rengöring av omgivande områden 

Efter avslutat underhåll kan marken i direkt närhet av sidodelarna 

vara förorenad. Föroreningarna måste avlägsnas noggrant. 
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