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–  Denna bearbetnings- och monteringsanvisning måste läsas i sin helhet 
innan arbetet påbörjas och sedan förvaras för senare återanvändning.

–  Bearbetning och montering samt ändring eller eftermontering av 
skyddslister och idrifttagning av säkerhetslister får endast utföras av 
därför specialutbildade och auktoriserade personer.

–  Beroende av säkerhetslisternas användningsplats är dessutom känne-
dom om produktspecifika direktiv och standarder nödvändig för att ett 

säkert funktionssätt för skyddsanordningen ska kunna garanteras. Som 
exempel kan standarden EN 12978 – Säkerhetsanordningar för 
maskindrivna portar – nämnas.

–  Åsidosättande av dessa säkerhetsanvisningar kan leda till dödsfall, 
allvarliga personskador och stora materiella skador.

Skyddslist

   Ändstycke
   Kontaktändstycke
   Kopplingsprofil
   Aluprofil
    Anslutningskabel (finns i 

olika utföranden och 
längder)

    Motståndskontakt  
8,2 kOhm

Signalbearbetning

–  Säkerhetslister är tryckkänsliga skyddsanordningar som är specifice-
rade enligt standarden EN ISO 13856-2 och uppfyller dess krav (se 
försäkringar om överensstämmelse).

–  Säkerhetslister består av en skyddslist (signalgivare) och en 
signalbehandling. Skyddslister är kopplingsaktiva profiler av 
flexibelt gummi som är monterade på metalliska aluprofiler.

–  Föreliggande installationsanvisning beskriver bearbetning och 
montering av skyddslister ur serien ExpertLine.

Total längd färdig skyddslist  = L tot 

Längd kopplingsprofil och aluprofil:
total längd minus 24 mm
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3.2  Leveransform och lagring av kopplingsprofilkomponenterna

3.3  Verktyg och tillbehör

Kopplingsprofilspole i kartong

ExpertLine kopplingsprofiler

ExpertLine kopplingsprofiler levereras ihoprullade i stabila lådor av 
kartong på pallar. Långtidslagring av kopplingsprofilerna måste ske i de 
plant och jämnt liggande lådorna.
Kontaktändstycken, anslutningskablar och motståndskontakter är 
separat förpackade och ska lagras i originalförpackningen fram till att de 
ska användas.

Komponenternas lagringsplats måste vara torr. Lagring ska helst ske vid 
temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.  
Lagringstemperaturer på – 30 °C till + 60 °C är dock kortvarigt möjlig 
utan problem, t.ex. under transport.

3 Bearbetning av ExpertLine kopplingsprofiler

3.1  Översikt över de enskilda komponenterna

ExpertLine signalgivare finns att få i olika leveransutföranden.
1.  Som sats med kopplings- och aluprofil exakt tillskurna till nödvändig 

längd – lika väl lämpad för enskilda tillämpningar som för industriell 
serieproduktion av portar.

2.  Som sats i olika standardlängder för egen tillskärning och för själv-
montering av en signalgivare – idealisk för snabb reparation av portar 
på fältet i servicefall.

  
Anslutningskabel (finns 
i olika utföranden och 
längder)

Gummiprofilsax «XL-Cut»

Risk för personskador!  
Observera säkerhetsanvisningarna för saxen!

3.  Som enstaka komponenter i större förpackningsenheter – lämpade för 
självmontering av ExpertLine signalgivare i industriell porttillverkning.

Bearbetningen av signalgivare beskrivs i följande kapitel 3, monte-
ringen i kapitel 4.

Kontaktändstycke

Motståndskontakt  
8,2 kOhm

Aluprofil
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L kopplingsprofil  = L tot  – 24 mm

 L tot  = signalgivarens totala längd

3.4  Bearbetning av kopplingsprofiler

1. Tillskärning ExpertLine kopplingsprofil

2. Montering av kontaktändstyckena

Tätningsmaterialet har kraftig vidhäftning, damm och smuts-
partiklar fastnar genast vid kontakt. Därför måste man arbeta 
med särskild omsorg och renlighet efter uppackning och 
avlägsnande av skyddshöljet till ett kontaktändstycke tills 
detta är påpressat!

Håll profilbygeln i spetsig vinkel och tänk på den 
axiella anpassningen vid inpressningen!

Tätningsmedlet måste kunna tränga ut ur tätningsytan runt om.

Kontaktändstycken kan endast monteras och användas en gång. Tillförlitlig kontakt och tätning garanteras inte vid demontering och 
montering!

Aluprofil
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Kapa aluprofil

3.5  Förberedelse AP-G1 aluprofil

3.  Mellankontroll/motståndsmätning

Anslut motståndskontakten och kabeln, aktivera signalgivaren på flera 
punkter.

Aktiverad signalgivare: ≤ 500 ohm
Ej aktiverad signalgivare med motståndskontakt XL-RP8: mellan 8,0 och 9,0 kOhm
Ej aktiverad signalgivare med motståndskontakt XL-RPI: ∞ ohm

 L tot  = signalgivarens totala längd

L aluprofil  = L tot  – 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  Översikt

4.2  Montering AP-G1 aluprofil

Aluprofilen måste monteras på en 
plan yta. 

Vid behov: Borrning av hål för kabel

4 Montering av ExpertLine signalgivare

  Förbearbetad kopplingsprofil enligt kapitel 3
  Ändstycken inkl. monteringsklämma
  AP-G1 aluprofil
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4.3  Montering av kopplingsprofilen på aluprofilen

4.4  Montering av ändstyckena

Låt kopplingsprofilens första 
sida haka in jäms med i 
aluprofilens bägge ändar och 
tryck in den jämnt mot mitten 
i aluprofilen.

Förbered det nedre ändstycket: 
ta bort dräneringsknoppen

Gummikammarna måste haka i fullständigt i alu- 
profilen. 
Tips: använd skeninstyrningshjälpmedel

Manövrera profilen kraftigt framifrån för att 
kontrollera att den sitter rätt i skenan. Kopplings-
profilen får inte spåra ur från alukenan på något 
ställe.

Vänd ut och in på ändstycket upptill

Tips: Vid begränsad tillgänglighet kan intryckningen av undersidan av kopplingsprofilen i aluskenan även utföras innan aluskenan är skruvad på. 
Detta kan vara praktiskt vid horisontella säkerhetslister som ligger nära golvet, t.ex. på vik- eller svängportar.
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3 4Dra hålet över kammen på  
kontaktändstycket

Kontrollera fastsättningen utifrån

Vräng tillbaka ändstycket Positionera ändstycket så det passar

Tryck in monteringsklämman till anslagPositionera monteringsklämman

Korrekt slutposition
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4.5 Kontroll av signalgivarens installation

När signalgivaren har monterats ska dess funktion kontrolleras genom mätning av 
resistanserna på flera punkter:

Aktiverad signalgivare: ≤ 500 ohm
Ej aktiverad signalgivare med motståndskontakt XL-RP8: mellan 8,0 och 9,0 kOhm
Ej aktiverad signalgivare med motståndskontakt XL-RPI: ∞ ohm

5 Idrifttagande

Efter installation av signalgivaren ska denna förbindas med signalbehandlingen. 

För anslutning och fortsatt installation och idrifttagning måste 
bruksanvisningen för motsvarande befintlig signalbehandling 
ovillkorligen iakttas.

6 Kontakt


