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1 Sikkerhedshenvisninger

2 Komponentoversigt
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–   Venligst læs denne samle- og monteringsvejledning inden arbejdet 
påbegyndes og gem den til evt. senere brug.

–   Samlingen og monteringen samt ændringen eller eftermonteringen af 
sikkerhedslister og ibrugtagningen af sikkerhedslister må kun foreta-
ges af fagligt uddannede og autoriserede personer.

–   Afhængig af sikkerhedslisternes anvendelsessted kræves derudover 
kendskab til produktspecifikke direktiver og standarder for at kunne 
garantere en sikker funktion for sikkerhedsanordningerne. Eksempelvis 

kan nævnes standarden EN 12978 – Sikkerhedsanordninger til 
elstyrede porte.

–   Tilsidesættelsen af disse sikkerhedshenvisninger kan medføre død, 
alvorlige kvæstelser og store materielle skader.

Sikkerhedsliste

   Endekappe
   Kontaktendestykke
   Koblingsprofil
   Aluprofil
    Tilslutningskabel (fås i 

forskellige udførelser og 
længder)

    Modstandsstik 
8,2 kOhm

Styreenhed

–  Sikkerhedslister er trykfølsomme sikkerhedsanordninger, der er 
specificeret iht. standarden EN ISO 13856-2 og opfylder kravene i 
denne (se konformitetserklæringer).

–  Sikkerhedslister består af en sikkerhedsliste (signalgiver) og en 
styreenhed. Sikkerhedslister er koblingsaktive profiler af fleksibelt 
gummi, der er monteret på metalliske aluprofiler.

–  Den foreliggende installationsvejledning beskriver samlingen og 
monteringen af sikkerhedslister i serien ExpertLine.

Samlet længde på færdig sikkerhedsliste  = L I alt 

Længde koblingsprofil og aluprofil:
Samlet længde minus 24 mm
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3.2  Leveringsform og opbevaring af koblingsprofilkomponenter

3.3  Værktøjer og tilbehør

Koblingsprofilspole i karton

ExpertLine koblingsprofiler

ExpertLine koblingsprofilerne leveres opspolet i stabile kartonæsker på 
paller. Den fortsatte lagring af koblingsprofiler skal ske i de fladt- og 
plantliggende æsker.
Kontaktendestykkerne, forbindelseskablerne og modstandsstikkene er 
pakket separat og skal opbevares i deres originale emballage, indtil de 
skal anvendes.

Komponenternes opbevaringsplads skal være tør. Opbevaringen skal 
helst ske ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.  
Opbevaringstemperaturer fra – 30 °C til + 60 °C er dog kortvarigt ikke 
noget problem, f.eks. under transporten.

3 Samling af ExpertLine koblingsprofiler

3.1  Oversigt over enkeltkomponenter

ExpertLine signalgivere fås i forskellige leveringsformer.
1.  Som sæt med koblings- og aluprofiler, der er tilskåret nøjagtigt til den 

påkrævede længde – velegnet til både en enkelt anvendelse samt til 
industriel serieproduktion af porte.

2.  Som sæt i forskellige standardlængder, som man selv kan tilskære og 
samle til en signalgiver – ideelt til hurtig reparation af porte i service-
tilfælde i marken.

Tilslutningskabel (fås i 
forskellige udførelser og 
længder)

Gummiprofilsaks «XL-Cut»

Fare for kvæstelser!  
Overhold saksens sikkerhedshenvisninger!

3.  Som enkeltkomponenter i større emballageenheder - egnet til selv at 
samle ExpertLine signalgivere inden for den industrielle portproduk-
tion.

Samlingen af signalgivere er beskrevet i det følgende kapitel 3, 
monteringen i kapitel 4.

Kontaktendestykke

Modstandsstik 
8,2 kOhm

Aluprofil
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L Koblingsprofil  = L I alt  – 24 mm

 L I alt  = Signalgiverens samlede længde

3.4  Samling af koblingsprofiler

1. Tilskæring ExpertLine koblingsprofil

2. Montering af kontaktendestykker

Tætningsmassen har en høj klæbeevne, støv og snavs sidder 
straks fast ved berøring. Derfor skal man efter udpakning og 
fjernelse af beskyttelsesafdækningen for et kontaktende-
stykke, indtil dette er presset på, arbejde med særlig omhu og 
renhed!

Hold profilbenene i en spids vinkel, og vær opmærk-
som på aksiale tilpasning ved inpresningen!

Tætningsmassen skal komme ud af tætningsfladen hele vejen 
rundt.

Kontaktendestykker kan kun monteres og bruges en gang. Pålidelig kontakt og tætning garanteres ikke ved demontering og  
genmontering!

Aluprofil
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Afkortning af aluprofil

3.5  Forberedelse af AP-G1 aluprofil

3.  Mellemkontrol / modstandsmåling

Tilslut modstandsstik og kabel, aktivér signalgiver på flere steder.

Signalgiver aktiveret: ≤ 500 ohm
Signalgiver ikke aktiveret med modstandsstik XL-RP8: mellem 8,0 og 9,0 kOhm
Signalgiver ikke aktiveret med modstandsstik XL-RPI: ∞ ohm

 L I alt  = Signalgiverens samlede længde

L Aluprofil  = L I alt  – 24 mm
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  max.  
80 mm

max.  
80 mm

max.  
350 mm

max.  
350 mm

max.  
350 mm
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4.1  Oversigt

4.2  Montering af AP-G1 aluprofil

Aluprofilet skal monteres på en 
plan flade. 

Om nødvendigt: Hulboring til kabel

4 Montering af ExpertLine signalgivere

  Forsamlet koblingsprofil iht. kapitel 3
  Endekapper inkl. fastgørelsesclips
  AP-G1 aluprofil
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4.3  Montering af koblingsprofilet på aluprofilet

4.4  Montering af endekapperne

Lad første side af koblings-
profilet gå vandret i indgreb 
ved begge ender på aluprofi-
let, og tryk det ensartet mod 
midten ind i aluprofilet.

Forberedelse af nederste endekappe: 
Fjern afvandingsduppen

Gummiknasterne skal gå helt i indgreb i aluprofilet. 
Tip: Anvend et hjælpeværktøj

Til kontrol af den korrekte placering på skinnen, 
aktiveres profilet kraftigt på forsiden. Koblings-
profilet må på intet sted på aluskinnen spore ud 
af skinnen.

Buk endekappen rundt foroven

Tips: Ved begrænset tilgængelighed kan indtrykningen af den nedre side af koblingsprofilen i aluskinnen også udføres, før aluprofilen skrues 
på. Dette kan være praktiskt med vandrette sikkerhedslister, som placeres tæt på gulvet, f.eks. på folde- eller svingporte.
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3 4Træk boringen på knasten ved kontakt- 
endestykket

Kontroller placering udefra

Buk endekappen rundt Positionér endekappen passende

Tryk fastgørelsesklipsen ind til anslagPlacer fastgørelsesklipsen

Korrekt endeposition
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4.5 Kontrol af signalgiver-installation

Efter montering af signalgiveren kontrolleres den korrekte funktion ved at måle 
modstandene på flere steder:

Signalgiver aktiveret: ≤ 500 ohm
Signalgiver ikke aktiveret med modstandsstik XL-RP8: mellem 8,0 og 9,0 kOhm
Signalgiver ikke aktiveret med modstandsstik XL-RPI: ∞ ohm

5 Ibrugtagning

Efter installation af signalgiveren skal denne forbindes med styreenheden. 

I forbindelse med tilslutning og videre installation og ibrugtag-
ning skal betjeningsvejledningen for den pågældende styreen-
hed altid overholdes.

6 Kontakt


