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1. GENERELL INFORMATION
Denna elektromekaniska garageportsöppnare är avsedd att automatisera utbalanserade garageportar
av typen takskjutport. Enheten består av en mekanisk växellåda och en elektrisk motor med
kontrollenhet. Motor, växellåda och kontrollenhet är placerade i gemensam kapsling. Den självlåsande
växellådan utgör ett mekaniskt lås när motorn inte går eller är strömlös. Vid strömbortfall kan
motordriften frigöras och porten kan öppnas och stängas manuellt.
1.1. Microprocessor - Precis positionering för övre och nedre gränsläge och aktivering av klämskydd
(motorn stoppar och reverserar vid möte av hinder),
Elektrisk motor - Låg ljudnivå, mjukstart/mjukstopp garanterar lång livslängd.
Kodning - Unik radiokodning ser till att porten inte öppnas av obehöriga.
Nödurkoppling - Vid strömbortfall kan motordriften frigöras och porten kan köras manuallt.
Extra säkerhet - Infraröda fotoceller kan kopplas till (som tillval och säljs separat).
Automatisk stängning - Stäng porten automatisk efter angiven tidsintervall, 30 - 90 sekinder. Denna
funktion får bara aktiveras och användas med fotoceller installerade.
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1.2 SPECIFIAKTIONER
Motorenhet
Modell
DIY-500

Volt
180-240

Portstorlek m²
Upp till 8

Temperaturomfång
minus 20 till plus 55°C

Motorskena
Modell
PK-3000

Längd mm
3000

Arbetsområde mm
2800

Öppningshöjd mm
2300

Strömförbrukning max
Standbyförbrukning
Styrka
Kontroll
Motor
Lampa
Hastighet
Säkring
Radiofrekvens
Transmission
IP-klass

150W
6W
500Nm
Stegad (puls).
24V DC
LED
Upp till 14cm/s
2,5 A
433 MHz
Bältdrift
IP20 - för torra utrymmen.

1.3 Paketets innehåll

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Motorenhet + fjärrkontroller
Manual
Motorskena
Motorarm
Fästbygel
Mittfäste, motorskena
Vägg/Takfäste motorskena
Fäste, motorarm
Axeladapter
Monteringssats
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2: Säkerhetsföreskrifter
VIKTIGT! Läs igenom säkerhetsföreskrifterna noggrant för att försäkra att montering,
driftsättning och användning föregår enligt föreskrifter. Felaktig montering, driftsättning
eller felaktigt användning kan leda till skador på både material, egendom och person.
• DIY-500 garageportsöppnare är konstruerad för automatisering av takskjutportar för privat bruk och bör endast användas för det
avsedda ändamålet. All annan användning är förbjuden!
• DoorHan eller dess återförsäljare är inte ansvarig för skador på person eller material om produkten används för andra ändamål
än avsett.
• Se till att porten är välbalanserade och fungerar korrekt innan du installerar garageportsöppnaren.
• Installationen SKALL utföras i enlighet med standarderna EN 12453 och EN 12445.
• Du bör kontrollera att garageportarna uppfyller normerna EN 12604 och EN 12605
• Mekaniska dörrmonteringsenheter måste uppfylla bestämmelserna enligt standard EN 12604 och EN 12605.
• Innan du installerar garageportsöppnaren, se till att monteringsplatsen uppfyller klimatförhållanden för garageportsöppnaren.
• Du bör inte installera utrustningen i rum med mycket brandfarliga ämnen eller andra farliga ämnen, eftersom detta kan resultera
i explosion eller brand.
• Du bör använda de verktyg, som anges i manualen.
• Du bör använda säkerhetsutrustning när arbete sker på hög höjd.
• Du bör använda skyddsutrustning när du borrar hål.
• Du bör använda de fästen som ingår i paketet med garageportsöppnaren, eller andra varor som motsvarar dessa, för att fästa
produkten.
• Bryt strömmen när du utför installationen, rengöring eller underhåll av garageportsöppnaren.
• Vid montering av operatören på portar med inbyggd gångdörr, är det nödvändigt att installera en extra säkerhetsanordning
vilken förhindrar att motorn startas om gångdörren är öppen.
• Se till att inget fastnar mellan porten och motorns rörliga delar. Detta kan orsaka stor skada.
• Du bör endast använda tillbehör från DoorHan, eftersom tillbehör från tredjepartstillverkare kan skada systemet.
• DoorHan ansvarar inte för problemfri drift om du använder säkerhetsanordningar och tillbehör, som produceras av andra
tillverkare utan att säkra godkännande av DoorHan eller dess återförsäljare.
• Du bör inte lämna garageportsöppnaren i ett frigjort tillstånd. Detta kan leda till okontrollerade rörelser av dörrbladen som kan
leda till skador.
• Du bör inte använda garageportsöppnaren om det är nödvändigt att reparera eller att justera porten. Defekter under
monteringen av garageportsöppnaren eller felaktigt installerade portar kan leda till skador.
• DoorHan eller dess återförsäljare är inte ansvariga, om produkten inte är korrekt installerad eller tas ur drift vid skada på
garageportsöppnaren.
• Se till att det inte finns några främmande föremål inom driftområdet för den elektriska garageportsöppnare innan driftsättning.
• Du får inte införa ändringar på garageportsöppnaren.
• Du bör ta bort produktförpackningen och kassera den. Du bör inte lämna förpackningsmaterial inom räckhåll för barn.
• Barn eller djur får inte vistas inom portens och garageportsöppnarens arbetsområde eftersom det kan skada dem. Alla
fjärrkontroller och manöverknappar skall hållas utom räckvidd för barn.
• Passering genom garageport får endast ske när porten och garageportsöppnaren står stilla.
• Tillverkaren förbehåller sig rätten att införa ändringar i strukturen och att förbättra det utan förvarning.
VIKTIGT! För säker och korrekt drift är det nödvändigt att installera ett mekaniskt stopp för att begränsa garageportens rörelse.

VIKTIGT! Risk för skada.
Se till att en certifierad elektriker gör elinstallation om sådan krävs.
Kablar som behövs för att ansluta garageportsöppnaren och tillbehör (tillbehör som tillval).
2x0,5mm₂ för sändare fotocell och impulsknapp.
4x0,5mm₂ för mottagare till fotocell.
2x1,5mm₂ för strömförsörjning.
Se till att alla kablar är av god kvalitet och har ordentlig isolering.
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3. MOTORENHET

4. Installation
4.1. Verktyg

1
2
3
4

Hylsnyckelsats
Stjärn- och spårmejsel
Metalborr set
Betongborr set
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4.2 Förutsättningar
• Se till att garageporten är hel och att den är välbalanserad.
• Säkerställ att det finns ett minsta utrymme mellan garageport i rörelse och tak på minst 45mm. Bild1
• Kontrollera att de övre löphjulen ligger i den horisontala delan av takskenan. Bild 2

Bild 1

Bild 2

4.3. Sammanfogning motorenhet och motorskena
1. Placera axeladapter (4) på utgående axel på motor (5).
2. För in axel och adapter i motorskena (3) enligt bild.
3. Fäst motorn (6) i motorskena (3) med fästbyglar (2) och skruv (1).
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4.4. Montering i tak
OBS! Maximal installationshöjd ber på motorskenans längd kombinerat med portens höjd.
Efter att förmontering av motor och motorskena är klar (punkt 4.3.):
1. Märk ut en lodrät linje på mitten ovanför portöppning.
2. Montera väggfästet för motorskenan (1.) så att det finns minst 10mm mellan motorskena och port i högsta position. Se bild
4.2.
3. Montera motorskenan (3) i väggfästet för motorskena (1). Fixera med bult och låsmutter (4). Se bild 4.3.
4. Montera fästbygeln (5) underifrån och upp. Fäst så nära motorn som möjligt och se till att det finns ordentligt att skruva i, i
taket. Se bild 4.4. Nedpendlingssatser säljs separat.
5. Montera motorskenans mittfäste (6) ca 1meter från vägg. Se bild 4.5. Nedpendlingssatser säljs separat.
6. Montera fästet för motorarmen (7) överst på portbladets mitt. Se bild 4.6.
7. Montera motorarmen (9) i fästet (7) och fixera med bult och sprint (10). Se bild 4.7.
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5. Elektriskt
OBS! Alla kablar skall skyddas mot vassa och skrpa föremål. All koppling skall ske med strömmen avslagen.

5.1 Specifikationer
Strömförsörjning V~/Hz
Strömförjning tillbehör V DC
Maximal last tillbehör, mA
Temperaturområde, ⁰C
Radiofrekvens MHz
Drift
Kopplingar
Lystid lampa, min
Säkringstyp

230/50
24
200
Från minus 20 till plus 55
433
Automatisk/Semiautomatisk
Impulsknapp, säkerhetsutrustning
3
Snabb, brytande, 230V ,2,5A,SR F2, 5A

5.2 Kopplingsschema
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6. Programmering
Ta bort lampglaset för att komma åt knappsatsen

R=Program för fjärrkontroll

P=Programmering Plus/Minus = Stega i menyn

6.1 Förberedelser
Se till att port och garageportsöppnare är sammankopplade. Om något går fel under inlärningsprocessen, bryt omedelbart
strömmen och börja om. Korrigera eller justera ev. hårdvara om detta behövs innan omstart.

6.2 Övre och nedre gränsläge

Tryck och håll inne "P" i Indikator "1" blinkar.
ca 5 sekunder.
Släpp "P". Tryck på
"Plus" och ställ porten i
önskat övre läge.

Tryck på "P" för att
fortsätta. Indikator "2"
blinkar. Tryck på
"Minus" för att ställa
porten i önskat nedre
läge.

Tryck på "P". Indikator Efter att porten öppnat
"1" blinkar. Garageports- börjar indikator 2 att
öppnaren gör en
blinka. Garageportssjälvtest och öppnar
öppnaren gör en
automatiskt.
självtest och stänger
automatiskt.

6.3 Motståndstolerans
Håll inne "P" och "R" samtidigt. Indikator "3" böejar blinka. Använd "Plus" och "Minus" för att justera
upp eller ner. 1 blink = nivå 1, 2 blink = nivå 2 och 3 blink = nivå 3. Tryck på "P" för att spara och gå ur
menyn.

6.4 Automatisk stängning

Öppna porten. Tryck
och håll inne "Plus" tills
indikatorer 1,2 och 3
blinkar. Automatisk
stängning är här
inaktiverad. Släpp
"Plus".

Tryck på "Plus" för att Fast sken på indikator Fast sken på indikator
välja tidsintervall. Fast 2=porten är öppen i 60 3=porten är öppen i 90
sken på indikator
sekunder.
sekunder.
1=porten är öppen i 30
sekunder.

Efter att du valt tidsintervall, vänta till indikatorlamporna har slocknat. Valt program ärnu sparat.
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7. Programmera fjärrkontroll
7.1 Para ihop fjärrkontroll med garageportsöppnare
För att para ihop en fjärrkontroll med garageportsöppnaren, tryck
och håll inne "R" i 3 sekunder. Indikator "3" lyser fast. Släpp "R".
Tryck två gånger på den knapp på fjärrkontrollen du önskar
programmera, indikator "3" slocknar. Upprepa för programmering
av fler fjärrkontroller.
7.2 Radera fjärrkontroller
När stömmen är tillkopplad, tryck och håll inne "R" i 10 sekunder.
Indikator "3" lyser fast i 10 sekunder för att bekräfta att alla
fjärrkontrollers data raderats ur minnet.

8. Driftsättning
Via fjärrkontroll, tryck på den knapp som programmerats att styra porten. Porten öppnar, stoppar eller stänger vid tryck på
fjärrkontrollen.
Via manuell drift, eller vid strömbortfall dra i snöret för att frigöra motordriften.

9 Manuell drift
9.1 Frigöra motordrift

Vid strömbortfall, kontrollera om motordriften är frigjord eller inte. Om den inte är frigjort, dra försiktigt i snöret rakt nedåt
för att frigöra motordriften. För att koppla in motordriften igen, släpp snöret och se till att släden i motorskenan hakar i
medbringaren på remmen.

9.2 Extern urkoppling av motordrift.
Se manualen för "Nödöppning". Säljs separat.
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10. Underhåll
• DIY-500 kräver inget speciellt underhåll.
• Reparationer skall endast ske i samråd med Doorhan eller dess återförsäljare.
• Efter installation, försäkra dig om att du tagit del av all information i
monteringsanvisningen.
• Vid underhåll och byte av delar är det rekommenderat att endast använda oroginaldelar.
• Se över garageportsöppnare och port minst var 6:e månad. Smörj rörliga delar.
• Kontrollera regelbundet att porten är väl avbalancerad.
• Kontrollera regelbundet att säkerhetsutrustning fungerar.
• Vid strömbortfall kan utrustningen behövas programmeras på nytt. Spara därför denna
driftsättningsmanual. Efter programmering bör du kontrollera att allt fungerar som det
ska.

11. Felsökning
Symptom

Möjlig orsak

Lösning

Garageportsöppnaren fungerar inte.

1, Strömbortfall. 2, Säkring trasig.

Fjärrkontroll fungerar inte.

1, Fjärrkontrollen är inte ihopparad med 1, Para ihop fjärrkontroll med motor. 2,
öppnaren. 2, Batteriet är slut.
Byt batteri.

Fjärrkontrollen räckvidd är kort.

Batteriet i fjärrkontrollen är slut.

Byt batteri.

Garageportsöppnaren går, men porten
står stilla.

Släde och medbringare är inte
sammankopplade i motorskenan.

Sammankoppla släde och medbringare i
motorskenan.

Porten öppnar/stänger inte helt.

Programmeirngsfel.

Gör en ny gränslägesprogrammering.

Remmen hänger ut ur motorskenan.

Remmen är för slak.

Spänn remmen i motorskenan.
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Montering av motorskena
Packa upp skenan och inspektera den.

Placera ut delarna (1, 2 & 3) enligt bild.

Copyright: Krafer Sverige AB 2016

www.krafer.se

0570-21910

Sammanfoga skenan genom att skjuta ut mellanstycken (4) i position enligt bild.

Fixera mellanstycken (4) genom att böja upp de stansade flikarna (5) enligt bild.

Spänn remmen genom att skruva muttern på bältesspännaren (6) medsols. Det skall vara 0,5cm
mellan remmarna när de trycks samman enligt bild.
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Doorhan och Krafer tackar Er för att Ni köper våra produkter.
Vi hoppas att Ni blir nöjd med denna kvalitetsprodukt.
Om Ni behöver ytterligare information om inköp, underhåll eller reservdelar till våra produkter, vänligen
kontakta oss enligt nedan:
KRAFER SVERIGE AB
Erik Sundlings Väg 2
67160 ARVIKA
www.krafer.se
info@krafer.se
0570-21910
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