Monterings og brugervejledning
Portautomatik

S 66
samt tilbehør

www.nordiskportimport.com
50 250 260

Brugervejledning
En Eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu
og kun hvis der er fuldt overblik over porten.
Anvend ikke porten hvis der er børn eller husdyr nær porten
uden at der er fuld kontrol således at ingen kan skades
ved brugen.
Fjernbetjeningen har 2 taster, grøn til op / stop og rød til ned/stop
Når porten skal betjenes med fjernbetjeningen, tryk på
tasten og slip denne når lysdiode lyser hvorefter motoren
vil aktiveres.
Er der problemer med at fjernbetjeningen virker kan det skyldes
svagt batteri. Lysdiode kan godt lyse selv om batteriet er svagt.
Udskift batteriet 12 v 27A.
Andre årsager til svigt ved brug af fjernbetjeningen kan være
manglende kontakt til antenne på motor. Dette kan i nogle
tilfælde afhjælpes ved at forlænge den tynde sorte ledning,
som findes uden for motor, så ledningen føres uden for
bygningen.
Der kan i visse områder være andre forstyrrende signaler
fra f.eks. mobiltelefoner, amatørradioer mv. som kan
forstyrre signalet fra fjernbetjeningen; men dette er meget
sjællendt.
HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde strøm til motor
inden motorhuset fjernes.

Det anbefales kraftigt at der, ved montering af automatik
under tag som kondenserer, monteres en plade over
motor således at vand fra tag ikke kan trænge ind i motor.

Montering af Automatik S 66
Dansk tydeliggørelse af engelsk vejledning
Saml stålprofil og motor
som illustreret i vedlagte
vejledning.
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Monter trækbeslag på
port og kobling i skinne.

Brug samme procedure 7
med " Opening force "

Kør porten op manuelt
og flyt stopbeslag i
stangen efter ønsker
stoppunkt.

Monter beslag over port
og portbeslag.
Monter stangen i beslag
og ophæng i loft.

Nu er det tid til at sætte
strøm til motor.
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Tryk på " SET " til diode
" Closing force " lyser
tryk på " + " eller " - " til
der står " 6 " i display.
(Justering af lukkekraften )
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(Justering af åbningskraft)

Nu er der klar til at bede
motor om at finde åbne
og lukke punkter.

Tryk på " SET " til diode
" Autodetect " lyser.

Tryk så på " + " og lampen
vil blinke for at fortælle at
Motor vil starte procedure
og køre port op/ned 2 gange.
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Når porten stopper og
diode slukker er porten
automatisk justeret ved
stoppunkter.
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Juster lukkepunktet
ved at trykke på " SET "
til diode " Closing Lacune "
lyser. tryk på " + " eller " - "
derefter " SET "
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Kør porten lidt op og
derefter helt ned og
kontroller lukkepunktet.
Juster igen om nødvendigt
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Hvis motor har svært ved
at køre porten, juster
træk /trykkekraft med
" SET " og vælg " opening"
eller " Closing force " 14

Juster kraften ved + eller til porten kører optimalt.

Åbnings-kraft

Lukke-kraft

Fotoceller

15

Fejlmeddelelser i Display
1. Foregående indstilling fejlede

Justering lukket
port

Auto Lukning

2. Beskyttelse mod hindring under åbning
3. Beskyttelse mod hindring under lukning

Automatisk
indstilling af åbne/lukke
stoppunkter

Port

+

Lys
-

Indkodning
fjernbetjeninger

SET

4. Stråle fra fotocelle er spærret eller
fotocelle er beskadiget
5. Transmitter fejl periode for indkodning
eller kodning af fjernbetjening
6. Den løbende tid overskrider 100 sekunder

Fortsættes næste side

Montering af Fotoceller.

Fotoceller forhindrer porten i at køre, hvis der er forhindring
ved porten og straks køre op hvis der kommer f.eks. et barn
eller husdyr ind i portåbning under nedkørsel af port.
Endvidere kan porten ikke lukkes ned hvis f.eks. en bil eller
anden forhindring er placeret i portåbning.
Bemærk ! Hvis man vælger at indstille motor til
at lukke automatisk, træder denne funktion ud af
drift hvis fotoceller har været blokeret i den indstillede
lukketid og træder først i funktion igen efter næste kørsel
af porten.

HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde
strøm til motor inden motorhuset fjernes.
2
Fotoceller bør monteres i en højde
på mellem 150 og 350 mm. over gulv
men ikke så højt at de aktiveres
af portens hjulbeslag.
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Monter beslag til fotoceller
i begge sider af porte og
placer disse på væg ved
bæreskinner

3
Monter ledninger på fotoceller
henholdsvis "emitter" og "reciever"
og før ledning til motor.
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Nu skal motor have besked
om montering af fotoceller
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12 V
- ALSPK +
(Alarmhorn)
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0 V 12 V
ALSW
(Alarmkontakt)

5

Fotoceller

SW - WALL
(Trykkontakt)

6
Tryk på " SET " til diode ved
Tryk på " SET " til alle dioder
"Fotoceller" lyser, tryk på
er slukket og indstillen er
" + " eller " - " til der står " 1 " gemt, motor vil nu reagere
på fotoceller.

Anbefalet indstilling af motor:
1. Justering lukket port...
2. Åbningskraft ...............
3. Lukkekraft ...................
4. Fotoceller ....................
5. Auto lukning................

7 ( justeres slutteligt )
6 max.
6 max.
0 ( 1 hvis disse er monteret )
0 ( 1 - 9 min. Må kun bruges
sammen med fotoceller )

Alle instillinger afsluttes med " SET " for at være gemt.

Indkodning af ekstra fjernbetjeninger
Tryk på " SET " til der er lys i
" Remote control learning "
Slette:
Tryk på " - " " E " blinker i display, når
diode slukker, er alle fjernbetjeninger slettet.

Indkode:
Tryk på " SET " til " Remote control learning " til der
er lys i diode.
Tryk på " + " " L " blinker langsomt
Tryk på fjernbetjening grøn 2 gange eller mere, " L "
blinker hurtigt og indkodning er fuldført.
Bemærk, indstillinger er først gemt når der er trykket på " SET " til alle dioder
er slukket.
Hvis flere skal indkodes , tryk på " + " og gentag
som ovenfor.
Max 8 fjernbetjeninger kan indkodes, hvis der
indkodes flere end 8 vil første kode blive slettet.
Batteri til S 66:
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Åbnings-kraft

12 Volt 27A Mn27

3

Lukke-kraft

4

Fotoceller

1

5

Justering lukket
port

Auto Lukning

Automatisk
indstilling af åbne/lukke
stoppunkter

Port

+

Lys
-

Indkodning
fjernbetjeninger

SET

Bemærk !
Hvis lyset i motor tændes
med " LAMP " så slukker
det ikke før du trykker
på tasten igen.
(Kan blive ret varm, bør
bruges med
omhu)

Tilslutning af Kodetastatur ST-120 / indv. kontakt
til Portautomatik Super Lift S66
HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde
strøm til motor inden motorhuset fjernes.

Hvis Indvendig kontakt ønskes
monteres denne sådan

Op / Stop / ned
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3

4

12 V
- ALSPK +
(Alarmhorn)

5

Gul
Lilla
6

7

Blå
Grøn

1

BRUN til 0 V

BRUN til 0 V

RØD til + 12 V

RØD til + 12 V

8

6 pin

0 V 12 V
ALSW

Fotoceller

(Alarmkontakt)

SW - WALL

5 pin

Relæprint

(Trykkontakt)

Motor Super Lift S66
Relæprint monteres i dåse på væg indvendig.

Opsætning af kodetastauret
se næste sider
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*

0

#

Impulsstrøm til start af motor indkodes som følger:
Tast:
" * # " "System
kodeord" " # "
(se engelsk vejl.)

Statuslys tændes
og der kommer en
Beep-lyd

Sæt impulstid Tast
" 01"

Fuldført

Tast 4
efterfulgt af Beeplyd

Opsætning af identifikation:
Tast:
" * # " "System
kodeord" " # "
(se engelsk vejl.)

Statuslys tændes
og der kommer en
Beep-lyd

Tast 5
efterfulgt af Beeplyd

Tast "1"
Fuldført
efterfulgt af beeplyd

Opsætte kode: (op til 8 mulige koder)
Tast:
" * # " "System
kodeord" " # "
(se engelsk vejl.)

Tast kodeplads
( 1 - 8)

Statuslys tændes
og der kommer en
Beep-lyd

Tast 3
efterfulgt af Beeplyd

Tast 4 cifret kode
Fuldført
efterfulgt af Beeplyd

Opsætte flere koder start forfra

Ændring af System kodeord.
Husk at ændre System Kodeordet for at forhindre
uvedkommende i at gribe ind og ændre andre koder.
System Kodeordet findes i den engelske vejledning som
fulgte med tastaturet

Tast:
" * # " "System
kodeord" " # "
(se engelsk vejl.)

Tast nyt 4 cifret
System kodeord
(Bør noteres ned
og gemmes)

Statuslys tændes
og der kommer en
Beep-lyd

Tast " # "
Efterfulgt af Beeplyd

Tast 8
efterfulgt af Beeplyd

Gentag det nye
Kodeord

Tast " # "

2 Beeplyde
høres

Fuldført

Ved 2 forkerte
Kodeord

Beeplyde gentages

Start igen ved

Har du husket at notere det nye System Kodeord ?
Der gøres opmærksom på at det IKKE vil være muligt at
ændre koder mv. hvis System kodeordet ikke er til stede
idet alle indstillinger forudsætter kodeordet.

Ledningstilslutning
Kodetastatur / Motor

Motor

NPI Montør

Kode
Tastatur

12V

Brun

Rød

0V

gul / grøn

Brun

SW

Sort

Lilla

Wall

Grå

Gul

Valgfri

HUSK ! ved montering af ekstraudstyr at afbryde
strøm til motor inden motorhuset fjernes.
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