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Manual Doorhan SE750/1200/750 Fast /800 PRO

Paketets innehåll

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.

Nummer
Namn
1
Motorenhet
2
Fjärrkontroll
3
Motorarm
4
Fäste
5
U-fäste
6
Väggfäste
7
Fäste för skena
8
Axeladapter
9
10
Monteringsdetaljer

Antal
1 st
2 st
1 st
1 st
3 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 set

Säkerhetsföreskrifter
• SE750/1200/750 Fast / 800 PRO garageportsöppnare är konstruerade för automatisering av takskjutportar för privat bruk och bör endast användas
för det avsedda ändamålet. All annan användning är avrådes!
• 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 den utan förvarning.
VIKTIGT! För säker och korrekt drift är det nödvändigt att installera ett mekaniskt stopp för att begränsa garageportens rörelse.
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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Verktyg

1
2
3
4

Fasta nycklar eller hylsnyckelsats
Skruvmejslar
Betongborr / Träborr
Metallborr

5
6
7
8

Polygrip
Bågfil
Borrmaskin
Tumstock eller måttband

Denna garageportsöppnare uppfyller kraven i EU-direktiven 98/73/EU, 89/336/EU & 1999/5 /EU
Säkerhet vid installation och drift
1. VIKTIGT! Läs noga bruksanvisningen för att säkerställa säker installation och drift, felaktig installation och
felaktig användning kan orsaka personskador!
2. Före installation, läs noga denna manual.
3. Ta bort emballage och kassera det. Håll förpackningsmaterial borta från barn.
4. Spara bruksanvisningen för framtida referens vid underhåll under hela drifttiden för maskinen.
5. Denna produkt har utformats för automatisering av sektionsportar, felaktigt bruk kan orsaka skador och
hälsorisker.
6. DoorHan eller dess återförsäljare kan inte hållas ansvariga i händelse av skada på grund av felaktig
användning av produkten.
7. Installera inte utrustningen i lokaler som innehåller lättantändliga ämnen eller andra farliga miljöer, eftersom
det kan orsaka explosion eller brand.
8. Denna garageportsöppnare får endast monteras på portar som uppfyller EN 12604 och EN 12605.
9. DoorHan eller dess återförsäljare ska inte hållas ansvarig vid felaktig installation av produkten och skador på
drift.
10. Installation skall utföras i enlighet med standarderna EN 12453 och EN 12445.
11. Stäng av strömmen innan installation och underhåll.
12. Denna produkt är avsedd för privat bruk.
13. Garageportsöppnarens säkerhetssystem består av ett klämskydd och det skall kontrolleras att
garageportsöppnare reverserar vid möte av hinder.
14. DoorHan eller dess återförsäljare ska inte hållas ansvarig för instabil körning av det automatiska systemet vid
användning av säkerhetsanordningar och tillbehör, som produceras av andra tillverkare utan överenskommelse
med DoorHan.
15. Det rekommenderas att använda extrautrustning från DoorHan. Extrautrustning från andra fabrikat kan
skada det automatiska systemet.
16. Vid underhåll är det rekommenderat att använda originalreservdelar DoorHan.
17. Ändra inte komponenter i det automatiska systemet.
18. Var noga med att efter slutförandet av installationen, se till att användaren vet hur man frigör porten i en
nödsituation och har anvisningar om korrekt drift och underhåll av det automatiska systemet.
19. Låt inte människor, djur eller objekt vara i närheten av det automatiska systemet och dess rörelseområde
när det automatiska systemet är i rörelse.
20. Låt aldrig barn leka i området eller i närheten av porten eller garageportsöppnaren. Håll alla fjärrkontroller
och fastanslutna manöverdon utom räckhåll för barn.
21. Passage tillåts endast när porten är i fullt öppet läge och står still.
22. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal, som utbildats och certifierats av DoorHan.
23. Kontrollera månadsvis att garageportens säkerhetssensorer/klämskydd fungerar. Porten skall stoppa och
returnera vid möte av hinder.
24. Vid underhåll skall hela porten och dess tillbehör kontrolleras. Gör rent, smörj upp alla rörliga delar och
kontrollera att porten går lätt och är välbalanserad.
25. Det är förbjudet att utföra några åtgärder som inte är tillåtna i denna manual.
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Specifikationer
Modell

SE-750

Driftspänning
Hz
Driftspänning motor
Max. strömförbrukning
Styrka (H) max.
Motortyp
Ljuskälla (V/W)
Sockel
Tid ledbelysning
Hastighet (m/min)
Säkerhetstyp
Rek. maxbredd mm
Rek. maxhöjd
Rörelselängd
IP-klass
Arbetstemperatur
Säkring
Frekvens/Räckvidd
Drivning

150
750

SE-1200

SE-800 PRO

180 - 240 V
50Hz
24 V
300
1200
Korttidsdrift - 5 minuter
230V / 25W max.
E14
300 sekunder
6,6
Klass 2
6000
Beror på motorskenans längd
Beror på motorskenans längd
För torra utrymmen (IP20)
minus 20 till plus 55 grader celsius
2.5A
433MHz / Upp till 50 meter
Stålarmerad kuggrem

Dimensioner

Garageportsöppnare

Rek. portstorlek

SE-750 / 750 FAST
SE-1200
SE-800 PRO

Upp till 10m2
Upp till 16m2
Upp till 12m2

Motorskena
Modell

G - Längd

L - Rörelselängd

Max. porthöjd

SK-3000
SK-3300
SK-3600
SK-4600

3020mm
3320mm
3620mm
4620mm

2800mm
3100
3400mm
4400mm

2280mm
2500mm
2800mm
3800mm
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Beskrivning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plastkåpa
Sidokåpa
Knappsats
Kontrollkort
Motor
Transformator
Lampa
Microbrytare
Axeladapter
Täckkåpa

Förutsättningar
Se till att garageporten är hel och att den är välbalanserad.
Säkerställ att det finns ett utrymme mellan garageport i rörelse och tak på minst 35mm. Bild1
Kontrollera att de övre löphjulen ligger i den horisontala delan av takskenan. Bild 2

Bild 1

Bild 2

Bild 1

Bild 2
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Montering av motor på motorskena
Standarinstallation

1
2
3
4

Alternativ installation

6x15 skruv
U-fäste
Motorskena
Microbrytare

1 6x15 skruv
2 U-fäste
3 Motorskena
4 Axeladapter
5 Microbrytare
OBS! Vid alternativ installation måste microbrytaren flyttas!

Installation
Läs igenom manualen för att undvika misstag.
Säkerställ maximal säkerhet. Porten skall vara stängd när motorn installeras.
Alla fästen för installtion skall användas och skall fästas ordentligt.
Använd handskar och skyddsglasögon vid borrning.
Markera portöppningens mitt, ovanför öppningen.
Mät ut portbladens högsta punkt i öppet läge.
Montera motorskenan minst 5mm ovan portblad i öppet läge. Ett kortare avstånd (min.
5mm)mellan port och motor ger bättre en jämnare drift. Längre avstånd kan korta
Motorskenan skall monteras vågrätt ovan port.
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Manuell frikoppling av drift

Dra snöret nedåt. Motorn frikopplas. Porten
kan nu öppnas och stängas för hand.
Dra i snöret igen för att återställa koppling
och för att göra den klar för drift. Se till att
släde och medbringare kopplar samman.

OBS! Var vaksam på att porten kan vara obalanserad när motorn frigörs, annars detta kan
medföra att porten öppnas eller stängs mycket hastigt. Om detta sker måste fjäderspänning
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Kopplingar

Kontrollera att tillbehör är kompatibla innan installation. Felaktiga tillbehör eller installationer
kan skada motorns eller tillbehörets elektronik.
Om valmöjlighet finns på fotocell skall fotocell kopplas som NO (Normally open). Om inte detta
görs kommer fotocellen att vara aktiverad även om inget hinder finns mellan sändare och
mottagare. Porten kommer att gå upp men kommer inte att stänga.
För att använda funktionen "Automatstängning" skall fotoceller installeras!
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Programmering

1. Radiokodning [R] 2. Val / justering ["+", "-"] 3. Spara [P] 4. Display 5. Processindikator
Innan programmering påbörjas är det viktigt att säkerställa att porten går lätt och fint utan oljud,
ryck eller andra driftstörningar. Smörj alla rörliga delar och säkerställ att allt är fastskruvat.
Övre gränsläge

Håll inne "P" i ca 5 sekunder. Displayen visar "1". Tryck "P", "1" blinkar. Tryck på "+" eller "-" för att
ställa porten i önskat öppet läge. Tryck på "P" för att spara informationen.
Nedre gränsläge

Tryck "+" eller "-" så att "2" visas i displayen. Tryck "P", "2" blinkar. Tryck på "+" eller "-" och ställ
porten i önskat nedre läge. Tryck på "P" för att spara informationen.
Kraftinlärning

Tryck "+" eller "-" så att "3" visas i displayen. Tryck "P", "3" blinkar. Porten öppnar automatiskt.
Tryck på "P och porten stängs automatiskt. Tryck på "P" för att spara informationen.
Manuell kraftjustering
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Alarm för öppen port

Tryck på "+" eller "-" för att visa "6". Tryck på "P", "6" blinkar. Tryck på "+" eller "-". 0= inaktiv,
1=aktiv. Vid aktiv ger motorn ifrån sig en ljudsignal efter att porten stått öppen i 10 minuter.
Tryck på "P för att spara.
Automatisk stängning

Tryck på "+" eller "-" för att visa "7". Tryck på "P", "7" blinkar. Tryck på "+" eller "-" för att justera
öppettiden. 0=inaktiv, 1=30sek, 2=60sek, 3=90sek, 4=120sek, 5=150sek, 6=180sek osv. t.o.m. 8.
Tryck på "P för att spara.
Servicealarm

Tryck på "+" eller "-" för att visa "8". Tryck på "P", "8" blinkar. Tryck på "+" eller "-". 0=inaktiv
1=aktiv. Porten larmar om service efter 2000 öppningscyklar. Tryck på "P för att spara.
Snabböppning (endast 750 Fast & 800 Pro)

Tryck på "+" eller "-" för att visa "9". Tryck på "P", "9" blinkar. Tryck på "+" eller "-". 0=inaktiv
1=aktiv. Tryck på "P för att spara.
Snabbstängning (endast för 750 Fast & 800 Pro)

Tryck på "+" eller "-" för att visa "A". Tryck på "P", "A" blinkar. Tryck på "+" eller "-". 0=inaktiv
1=aktiv. Tryck på "P för att spara.

Slutprogrammering

Tryck på "+" eller "-" för att visa "1". Tryck på "P", "1" går tillbaka till "0" och datan har sparats.
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Fjärrkontroller

Tryck på"R". "0" blinkar i displayen. Tryck på önskad knapp på fjärrkontrollen och bekräfta med
densamma. Programmeringen är slutförd.
Radera alla fjärrkontroller i kodminnet

Tryck och håll inne "R" i 8 sekunder. "0" visas i displayen. Raderingen är slutförd.
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Noteringar
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Noteringar
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Noteringar
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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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