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  Symboler 

 
Advarsel  risiko for at komme til skade eller livsfare! 

 
Advarsel - livsfare gennem elektrisk strøm! 

 
Bemærk - vigtige oplysninger! 

▶ Opfordring - nødvendig foranstaltning! 

Billederne viser produkteksempler.  
Afvigelser far det leverede produkt er mulig. 
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1 Generelle sikkerhedsoplysninger 

Korrekt brug 
Drivenheden er bestemt til ledhejseporte med fuldstændig vægtudligning, der bevæges 
vertikalt.  

 

Drivenheden skal beskyttes mod regn, fugtighed og aggressive omgivelsesbetingelser 
(f.eks. ætsende substanser). Drivenhederne er udelukket egnet til indendørs brug, der skal 
træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger ved udendørs montering. Drivenheden er ikke 
bestemt til eksplosionsfarlige områder. De i drivenhedens tekniske data opførte værdier 
må ikke overskrides. Driftssikkerheden er kun garanteret ved korrekt brug.  
 

 

Monteringsvejledningens målgruppe 
Denne monteringsvejledning henvender sig til fagkyndige personer, som er uddannet i 
håndtering af portsystemer. Fagkyndige personer kvalificerer sig gennem faglig viden, 
evner og praktiske erfaringer. De er i stand til sikkert at udføres montering, servic og 
modernisering efter instruktion. 
 

 

Driftssikkerhed 
Produktets driftssikkerhed er kun garanteret ved korrekt brug. Vær opmærksom på 
monteringsvejledningen. Alle angivelser, især advarslerne, skal iagttages ved montering af 
produktet i det samlede anlæg. For skader, som opstår ved tilsidesættelse af 
monteringsvejledningen, overtager GfA intet ansvar. Det opståede samlede anlæg skal 
efter de gældende standarder og direktiver (f.eks. CE-mærkning) nyvurderes mht. 
sikkerheden.  
Denne monteringsvejledning refererer udelukkende til en del af det samlede anlæg. Den 
er ikke tilstrækkelig som vejledning til det samlede anlæg. Vejledningen til det samlede 
anlæg skal skrives af anlæggets opstiller.  
Vi anbefaler kun at gå ind i anlæggets fareområde, når drivenheden står stille. 
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 Advarsel - Tilsidesættelse af denne monteringsvejledning kan medføre alvorlige kvæstelser 
eller døden! 

 
 Læs vejledningen, inden du benytter produktet. 
 Opbevar vejledningen inden for rækkevidde. 
 Lad vejledningen følge med, hvis du giver produktet videre til andre. 

 

 
Advarsel - Fare ved ufagkyndig brug af produktet! 

  Lad børn ikke betjene eller lege med produktet uden opsyn. 
 

 
Advarsel - Livsfare ved forkert montering! 

 

Ved ufagkyndigt udført arbejde er der livsfare eller risiko for alvorlige kvæstelser 
gennem elektrisk strøm eller nedstyrtende dele.  

 Lad arbejdet kun udføre af fagkyndigt personale. 
 Frakobl alle ledninger fra strømforsyningen. 
 Overhold de gældende forskrifter og standarder. 
 Brug egnet værktøj. 

 

 Advarsel! Livsfare i forbindelse med nedfaldende genstande ved ulovlig 
kraftpåvirkning på drivenheden! 
Ulovlige kraftpåvirkninger (eksempler: kollision med en gaffeltruck, drivenheden 
falder ned, der rives eller trækkes i motoren) fører til skader på drivenheden. Der er 
risiko for alvorlige kvæstelser eller død i forbindelse med nedfaldende genstande.  
 Sørg for, at der ikke kan ske ulovlige kraftpåvirkninger på drivenheden. 
 Kontroller drivenheden for beskadigelser, hvis der har været ulovlige 

kraftpåvirkninger. Vær også opmærksom på små beskadigelser. Afspær porten 
mens den undersøges nærmere. 

 Kontakt servicen, hvis du har problemer med at vurdere skaden. 
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2 Tekniske data 
 

Serie SG 50E 

Udgangsomdrejning 140 (120) 1) Nm 

Udgangshastighed åbn 10-80 min-1 

Udgangshastighed luk 10-30 min-1 

Udgangshastighed luk > 2,5m 10-30 min-1 

Udgangs- / hulaksel 25,40 mm 

Maks. holdemoment 600 Nm 

Maks. portvægt 6000 N 

Driftsspænding 1N~ 230 V 

Arbejdsstrøm 6,60 A 

Driftsfrekvens 50/60 Hz 

Effektfaktor cos φ 0,47  

Maks. koblinger pr. time 15 h-1 

Kapsling IP 65  

Endestopområde 
(maks. omdrejninger af udgangs- / hulaksel) 40  

Temperaturområde +5 / +40 (+60) 2) °C 

Konstant lydtryksniveau < 70 dB(A)  

  
 
 
 

1) Udgangsdrejningsmoment, der kan anvendes konstant over hele endestopområdet og det maksimale antal bevægelser pr. time. 
 
 
 

2) Ved brug af temperaturområdet +40°…+60° C skal maks. koblingerne pr. time halveres. 
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3 Mekanisk montering 

Forudsætninger 

De tilladte belastninger af vægge, befæstelser, forbindelses- og overførselselementer må 
heller ikke overskrides ved maksimale holde- eller fangmomenter (▶ Iagttag de tekniske 
data). 
 
Forbindelseselementer 

▶ Anvend selvlåsende 
forbindelseselementer 
med en min. styrke på 
800 N/mm2 (8.8). 

▶ Huldiameteren skal 
udnyttes maksimalt. 

▶ Ved langhuller skal der 
anvendes tilstrækkelig 
dimensionerede 
underlagsskiver. 

BAGAB00002_Z002 BAGAB00003_Z002

3 : 1

 
Tilladte monteringspositioner 

BAGAC01002_Z003
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Fastgørelser 

Der findes 8 gevind til fastgørelse. 
▶ Mindst to heraf skal anvendes til fastgørelse (①). 
Forbindelsen til portens akselbolt etableres via en pasfeder. 
▶ Pasfederen skal være mindst lige så lang som hulakslen (②). 
 

8 x (M8x16) 

BAGAD01001_Z002
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Montering 

De efterfølgende beskrivelser refererer til en ikke nærmere specificeret port. Ved montering 
skal desuden producentens angivelser iagttages. 
 

 
Advarsel  risiko for at komme til skade eller livsfare! 

  Til montering skal der anvendes en løfteanordning med tilstrækkelig bæreevne. 

 
▶ Smør portens akselbolt omhyggeligt.  

BAGAE01001_Z003

 
 
▶ Monter pasfederen. Vær opmærksom på 

de mulige varianter Ⓐ eller Ⓑ . 
 

BAGAE01002_Z003
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▶ Sæt drivanordningen på.  
BAGAE01003_Z003

 
 

 
Bemærk – Mulig blokade af gearkassen! 

 
 Undgå at slå med hammeren på gearkassen, når det sætter drivenheden på 

akslen. Hammerslag eller lignende kraftpåvirkninger i stød kan medføre en 
blokade af gearkassen.  

 
▶ Stram alle forbindelseselementer (M8) 

med 25 Nm. Alle øvrige 
forbindelseselementer monteres iht. 
portproducentens instruktioner. 

 
BAGAE01006_Z002

25 Nm
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▶ Sikr pasfederen (kun variant Ⓑ).  
BAGAE01007_Z002
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4 Elektrisk montering 

 
Advarsel - livsfare gennem elektrisk strøm! 

 

 Kobl kablerne spændingsfri og kontroller, at de er spændingsfri. 
 De gældende regler og standarder skal overholdes. 
 Den elektriske tilslutning skal gennemføres faglig korrekt. 
 Benyt egnet værktøj. 

 
Gennemførsel af den elektriske montering 

Afmonter afdækning. Sæt motorstikket i. Sæt endestopstikket i. 

BAHEB01_Z001 BAHEC01_Z001

 
Afslutning af den elektriske montering 

Monter kabelgennemføringer og/eller kabelforskruninger. 
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5 Indstilling endestop 

Indstilling af yderstillingerne ÅBEN og LUKKET beskrives i brugsanvisningen til portstyringen.  
 

  

 
 

Portstyringen skal opfylde Performance Level c! 

 
Anvend kun en portstyring, som fortolker endestoppet iht. EN 12543 og opfylder 
Performance Level c. 
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6 Tilslutning motor 

 

 M1 motor 
 X13 motorstik 
 

 
 
 

7 Tilslutning endestop 
 X12 tilslutning DES 
 1 sikkerhedskreds 
 2 kanal B (RS485) 
 3 ground 
 4 kanal A (RS485) 
 5 sikkerhedskreds 
 6 forsyningsspænding 
 W3 forbindelseskabel frekvensomformer 

(FO) 
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8 Manuel nødbetjening ER (åbne) 

Den manuelle nødbetjening er bestemt til at åbne eller lukke en port uden elektrisk 
strømforsyning. 
 

 
Advarsel - Risiko for at komme til skade pga. betjeningsfejl! 

 
 Sluk for strømmen. 
 Det er muligt at bevæge porten efter åbning. 

 
 

Advarsel - Fare ved nedstyrtning af porten! 

 

Hvis du er nødt til at bruge mere end den tilladte kraft på 390 N (iht. DIN EN 
12604/DIN EN 12453) til at bevæge porten med manuel nødbetjening, tyder det på 
en blokade på drivenheden eller porten. Løsning af blokaden kan medføre, at porten 
styrter ned.  
 Find et sikkert sted at stå. 
 På drivenheder med bremse skal den manuelle nødbetjening udføres mod den 

lukkede bremse. 
 

 
Forsigtig! 

 
 Skader på komponenter på drivenheden fordi porten evt. sætter på i nederste 

slutstilling. 
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Nødåbning ved at trække i det røde håndtag. 
Åbn eller luk porten manuelt. Sluk ved at 
trække i det grønne håndtag. 
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9 Afslutning ibrugtagning / kontrol 

Kontroller de efterfølgende opførte komponenter og monter derefter alle afdækninger. 
 
Gearkasse 

Kontroller, om drivanordningen taber olie (få dråber er ubetænkelige). Drivakslen skal varig 
beskyttes mod korrosion. 
 
Fastgørelser 

Kontroller, om alle fastgørelseselementer (konsoller, drejemomentstøtter, skruer, 
sikringsringe osv.) sidder godt fast og er i fejlfri stand. 
 
Elektrisk ledningsføring 

Kontroller forbindelseskabler og kabler for skader eller klemskader. Kontroller, at skrue- og 
stikforbindelser sidder korrekt og har elektrisk kontakt. 
 
Endestop 

Kontrol af yderstillingerne ved at åbne og lukke helt. Der må ikke køres ind i 
sikkerhedsområdet. 
 
Hele drivanordningen 

 
Bemærk! 

 
 Drivanordningen skal en gang om året kontrolleres af en fagmand 
 Kortere kontrolinterval, når porten benyttes hyppigt. 
 De gældende regler og standarder skal overholdes. 
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10 Indkorporeringserklæring / Overensstemmelseserklæring 

Indkorporeringserklæring 
i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF 
for en ufuldstændig maskine bilag II del B 
 

Overensstemmelseserklæring 
i henhold til EMC-direktiv 2014/30/EU, 
i henhold til RoHS direktiv 2011/65/EU 

Vi, 
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG  
erklærer under eneansvar, at efterfølgende 
opførte produkt svarer til de ovenfor opførte 
direktiver og kun er bestemt til indbygning i et 
portsystem. 
 
Drivenhed 

SE 14.80 FU-25,40 ER 
Art-nr.: 10004013 10012 
 
 
Vi forpligter os, på begrundet begæring af 
tilsynsmyndighederne at tilsende de specielle 
dokumenter til denne ufuldstændige maskine. 
 
Dette produkt må derfor først tages i brug, hvis 
det er blevet konstateret, at den/det fuldstændige 
maskine/anlæg, som den blev bygget ind i, 
svarer til reglerne i de ovenfor opførte direktiver. 
 
Ansvarlig for sammenstilling af de tekniske 
dokumenter er undertegnede. 
 
Düsseldorf, 10.08.2018 
 
Stephan Kleine 
Direktør 
 

 
Underskrift 
 
 

 Følgende krav i bilag I til maskindirektivet 
2006/42/EF opfyldes:  
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.7, 
1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.4, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4.3. 
 
Anvendte standarder: 
EN 12453:2001 
Porte – Sikkerhed ved brug af automatiske døre 
og porte 
 
EN 12604:2017 
Porte – Mekaniske aspekter- Krav 
 
EN 60335-1:2012 
Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - 
Sikkerhed - Del 1: Generelle krav 
 
EN 61000-6-2:2005 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: 
Generiske standarder - Immunitetsstandard for 
industrielle miljøer 
 
EN 61000-6-3:2007 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: 
Generiske standarder - Emissionsstandard for 
bolig, erhverv og letindustrimiljøer 
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