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Kort oversigt til erfarne installatører

TIndstilling af porttype

Sektionsport Vippeport Port med kort vandring fri programmering

Efter ændringen af DIP-kontaktens stilling skal der gennemføres en indlæringskørsel: Tryk på 
LERN-tasten og hold den nede i 3 sekunder, slip den og tryk kort på den igen�

Se side 13 for yderligere oplys-
ninger om fri programmering�

Krafttilførsel før endestoppet LUKKET

Ingen krafttilførsel Krafttilførsel aktiveret Ændringen af DIP-kontaktens stilling skal bekræftes ved at tryk-
ke kort på LERN-tasten�

Forvarsel (altid aktiv til kørselsretning LUK, hvis lukkeautomatik anvendes, se side 14)

Slukket Tændt Ændringen af DIP-kontaktens stilling skal bekræftes ved at tryk-
ke kort på LERN-tasten�

Lukkeautomatik

Ingen efter 30 sek� efter 90 sek� efter 120 sek�

Ændringen af DIP-kontaktens stilling skal bekræftes ved at trykke kort på LERN-tasten�

Tilslutningsbelægninger

Trykknapper, potentialfrie A + B

Fotocelleanlæg/integreret dør med 8,2 
kOhm, fjern modstanden og slib den i en af 
impulsledningerne på fotocelleanlægssiden

C + D

24V AC udgang, maks� 200mAmp� 24 V

Programmering

Indlæring af vandring og kraft Tryk på LERN-tasten og hold den nede i 3 sekunder, slip den (automatikbelysningen 
blinker) og tryk kort på den igen

Indlæring af radiokomponenter (trådløs 
fjernbetjening, kodelås, radio-vægkontakt)

Tryk på LERN-tasten og hold den nede i 3 sekunder, slip den (automatikbelysningen 
blinker) og tryk på den ønskede tast på fjernbetjeningen

Ændring af den integrerede belysningstid Tryk på LERN-tasten, hold den nede i 6 sekunder og slip den når den grønne LED lyser� 
Tryk kort på LERN-tasten igen -> den grønne LED begynder at blinke� Hvert blink øger 
belysningstiden med 10 sekunder� Tryk kort på LERN-tasten (f�eks� efter 6x blink til en 
belysningstid på 60 sekunder), når den ønskede tid er nået

LED-indikatorer

Vp (gul) lyser, når der er driftsspænding

TEST/FUNK (grøn) lyser, så længe der modtages en impuls via radio eller tastindgang A+B

8k2/Diag (rød) lyser, hvis der er opstået en fejl på en sikkerhedsanordning tilsluttet C+D�
Blinker i intervaller for at vise fejlmeldinger (se side 19)

Henvisninger og informationerWEB-Version
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Anvisninger og informationer

Anvendelse af en Seip-portåbner er ubegrænset mulig og 
i overensstemmelse med CE-kravene i forbindelse med 
porte, som er forberedt til anvendelse med andre portåb-
nere i henhold til normerne!

Normer og direktiver
Portåbnerne TM udfærdiges i henhold til de nyeste europæiske 
normer og opfylder alle krav – den pågældende overensstem-
melseserklæring med henvisning til normerne findes bagerst i 
denne installationsvejledning�

Formålsbestemt anvendelse
Portåbnerne er konstrueret til brug i forbindelse med vippe- og 
ledhejseporte, men kan også anvendes til tofløjede porte ved 
hjælp af en tilpasning�
Garageporte skal serviceres før montering af en portåbner – ser-
viceringen skal ske således, at porten uden problemer kan åbnes 
og lukkes manuelt� En port må under ingen omstændigheder 
automatiseres, hvis manuel betjening ikke er mulig!

Garageporte
I januar 2001 blev de europæiske normer EN12604 og EN12605 
for garageporte obligatoriske� Før en portåbner installeres, har 
man siden juni 2001 skullet kontrollere, om garageporten over-
holder de nævnte normer (informationer herom finder De i port-
producentens overensstemmelseserklæring)� Seip-portåbnerne 
kan installeres på alle porte, som overholder normerne� Over-
holder en port ikke normerne, bedes De iagttage nedenstående 
afsnit »Ældre garageporte«�

CE-overensstemmelseserklæring fra installatøren
Uanset om en portåbner købes sammen med en port eller 
separat, skal installatøren udfærdige en CE-overensstemmelseser-
klæring i forbindelse med installationen�
Med CE-overensstemmelseserklæringen erklærer installatøren, at 
han har monteret garageporten og installeret portåbneren i hen-
hold til producentens forskrifter (dvs� i henhold til installationsve-
jledningen)� Denne erklæring kan kun udfærdiges af installatøren 
og må ikke udstedes af producenten!
Principielt kan man gå ud fra, at den samlede installation overhol-
der CE-kravene, hvis der er blevet foretaget en sagkyndig monte-
ring af porten og portåbneren i overensstemmelse med CE�
Der medfølger en standardoverensstemmelseserklæring med 
denne portåbner, som skal færdiggøres af installatøren� Ove-
rensstemmelseserklæringen bliver hos slutkunden sammen med 
betjeningsvejledningen�

Ældre garageporte
Også ældre garageporte overholder eventuelt de nye normer – 
indtil januar 2001 var det ikke obligatorisk at referere til nor-
merne EN12604 og EN12605 i overensstemmelseserklæringen� 
De gældende normer og direktiver berører ikke emnet automati-
sering af ældre porte�
Hvad portåbneren angår, er automatisering intet problem – 
portåbneren overholder også i forbindelse med ældre porte de 
krævede grænseværdier for kraft og omstyring ved hjælp af den 
automatiske kraftmåler� 
Hvad garageporten angår, ser det anderledes ud – der kan 
forekomme skarpe kanter, hvor man kan få fingrene i klemme 
eller skære sig, hvilket ikke længere er i overensstemmelse med 
de gældende CE-normer� Dette gælder f�eks� ledhejseporte uden 
fingerbeskyttelse mellem lamellerne� Sådan en port overholder 
ikke CE-normerne� Den samlede installation er derfor – selvom 
portåbneren overholder CE-kravene – ikke i overensstemmelse 
med CE-normerne�

Anvisninger og informationer

Vigtige anvisninger til installatøren

Før en ældre port automatiseres, anbefaler vi derfor stærkt:
- Kontrollér alle samlinger mellem portens sektioner med henblik 
på fare pga� skarpe kanter og fare for at få fingrene i klemme� 
Træf så vidt muligt foranstaltninger til eliminering af farekilderne�
- Smør og juster eventuelt portens fjedre
- Smør eller oliér alle portens drejepunkter og løberuller
- Porten skal være let at betjene manuelt

Er det ikke muligt at eliminere farekilderne, anbefaler vi at aktivere 
den automatiske alarm på portåbneren – portåbnerens lampe blin-
ker da 5 sekunder, før den sættes i gang – dermed advares perso-
ner, som befinder sig i garagen, og de kan så gå væk fra porten�

Vejledning af brugeren
Vejled brugeren om følgende efter installationen:
- Betjening af håndsenderen
- Brug af nødåbneren i tilfælde af strømsvigt
- Overræk brugeren den separate BETJENINGSVEJLEDNING
- Henvis til BETJENINGSVEJLEDNINGENS sikkerhedsanvisninger

WEB-Version
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Vigtige sikkerhedsanvisninger

Vigtige sikkerhedsanvisninger til installationen
BEMÆRK: USAGKYNDIG INSTALLATION KAN MEDFØRE 
ALVORLIGE SKADER
Følg installationsvejledningen

- Fjern før installationen alle overflødige tov i portområdet og på 
porten�
- Installer så vidt muligt portåbneren i en højde af mindst 2,10 m, 
og sørg for, at nødåbneren ikke befinder sig højere oppe end  
1,80 m
- Placer trykknappen inden for synsfeltet af porten og i en højde af 
mindst 1,50 m
- Placer det medleverede gule advarselsmærke tydeligt synligt 
ovenover trykknappen� Informer alle brugere af garagen om 
risiciene ved brug af en garageportåbner (se nedenfor: SIKKERHE-
DSFORSKRIFTER)
- Fjern ikke båndet med anvisninger om brug af nødåbneren fra 
portåbneren
- Kontrollér efter installationen af portåbneren, om porten omsty-
rer automatisk (=åbner igen) under lukningen, hvis den støder på 
en 40 mm høj forhindring�

Vigtige sikkerhedsanvisninger til slutbrugeren
BEMÆRK: DISSE INSTRUKTIONER SKAL UNDER ALLE 
OMSTÆNDIGHEDER OVERHOLDES FOR AT UNDGÅ RISIKO 
FOR PERSONERS SIKKERHED!
Opbevar under alle omstændigheder denne installationsve-
jledning!

- En garageportåbner er ikke legetøj – lad ikke Deres børn lege 
hermed� Hold Deres børn væk fra fjernbetjeningen
- Overvåg garageporten, så længe portåbneren er i drift, og hold 
personer væk fra porten, indtil den er helt lukket
- Aktivér kun nødudløsningen ved åben port, hvis dette er uund-
gåeligt – porten smækker eventuelt uventet, hvis fjedrene er slidte 
eller sprunget
- Kontrollér regelmæssigt installationen med henblik på afbalance-
ring og beskadigelser
- Kontrollér én gang om måneden den automatiske omstyring ved 
berøring med en 40 mm høj forhindring, der er placeret på jorden� 
Kontrollér funktionen hver gang, der er blevet foretaget ændrin-
ger på installationen
- I forbindelse med radioforstyrrelser skal en fagmand kontaktes� 
Reparationer skal foretages af en fagmand

Pæren skiftes ved at fjerne den påsatte afdækning foran� Træk 
netstikket ud, før afdækningen til pæren fjernes�

Portåbneren må kun åbnes af en fagmand�

Iagttag sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i den sepa-
rate BETJENINGSVEJLEDNING til brugeren!

Sikkerhedsanvisninger til installationenWEB-Version
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Installationsbetingelser

Montering

Formontering af automatikken

Pas på, at kæden ikke fordrejes� Derfor må enkeltdele ikke 
løftes under formonteringen, men skal skubbes!

Skinnen består af tre dele á en længde på 1 m og to forbindel-
sesstykker, der skubbes over skinnens sammenføjninger�

1� Placer det tomme skinnestykke på 1 m ved siden af det skin-
nestykke, der er monteret på automatikhovedet og skub forbin-
delsesstykket over det til endestoppet

2� Skub den midterste skinnes forbindelsesstykke fremad og lad 
det rage ca� 1 cm ud

3� Sæt det sidste skinnestykke med kædestyrerullen fremad i 
forbindelsesstykket oven fra og tryk det nedad (kæden spændes)� 
Skub samtidigt forbindelsesstykket fremad til endestoppet

4� Vend automatikken om og skru de medfølgende gevindstifter i
til fiksering af forbindelsesstykkerne

Automatikken er formonteret og klar til færdigmontering�

Kæden er forspændt på fabrikken� Kædernes spænding må ikke 
ændres!

OBS: Før ibrugtagning skal endestoppene altid fikseres og 
programmeringen skal udføres; i modsat fald viser automa-
tikken en fejlmelding!

1   

2   

3   

Minimumsafstand til loftet
Mål afstanden mellem portens øverste kant og loftet� Minimumsafstanden til 
montering af automatikken er 35 mm

Porthøjde
Op til 2�250 mm kræves der intet værktøj�
Mellem 2�250 mm og 2�500 mm: I givet fald er en overliggerforlængelse nød-
vendig� Automatikken kan dermed skubbes ca� 300 mm bagud, og længden kan 
udnyttes fuldt ud til forreste styrerulle (maks� 2�500 mm)�
Højere end 2�500 mm: Der kræves en C-skinneforlængelse� Den fås i
længder på 500 mm og 1�000 mm� Automatikken kan forlænges
maks� 1�500 mm� Den maksimale porthøjde er 4�000 mm�

>35mm

Stødstangsforlængelse
Minimumsafstanden til loftet er under 35 mm: Der kræves en stødstangsforlængelse� Fås ikke som ekstraudstyr - en stabil 
metalstang kan købes i byggemarkedet� Stangen må ikke være kortere end porthøjden� Garagen skal være lang nok til at 
kunne montere automatikken længere bagud�

Automatikkens dimensioner

3.150 mm

800 mm

30 mm 35 mm

78 mm
2.500 mm max.

360 mm

WEB-Version
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Montering

Montering af portåbneren

Vinkeljernet til portåbneren kan enten monteres i loftet (2a) eller 
på overliggeren�

1� Udmål garageportens midterste punkt, og marker midten på 
overliggeren og på portens overkant�

2� Fastgør vinkeljernet midt på overliggeren eller i loftet (vi anbe-
faler overliggeren, såfremt det er muligt)�

3� Fastgør portåbnerens C-skinne på vinkeljernet� Læg et stykke 
pap under portåbnerens motorhus for at undgå beskadigelse�

4� Montér det medleverede vinkeljern, hvormed portåbneren fast-
gøres til loftet� Vinkeljernet trykkes ned over C-skinnen fra oven 
af tæt på motorhuset� (Skruerne stikkes igennem loftophængets 
huller indefra og ud – møtrikker og spændeskiver stikkes i udefra)�

5� Ved fastgørelse af motorhuset i loftet anbefaler vi at stille en 
stige nedenunder� Derefter kan De åbne porten og justere skinnen 
ved hjælp af markeringen på portens overkant� Fastgør først nu 
motorhuset i loftet med de medleverede vinkeljern� 

6� Fastgør nu føringsarmen på portpladens ramme� Sørg for at 
placere armen i højest 45 graders vinkel i forhold til portåbneren� 
Vinklen må under ingen omstændigheder være større�

7� Før portåbneren sættes i drift, skal endeblokkene indstilles og 
fikseres! Skudriglerne skal tages af porten – ellers beskadiges 
porten og portåbneren!

Portåbnerens selvlåsende mekanisme forhindrer, at porten kan 
åbnes manuelt� Ønsker De en ekstra aflåsning af porten vha� rigler 
forneden, kan De købe vort låsesæt som ekstratilbehør�

WEB-Version
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Montering

Indstilling af endestop

Endestoppene skal indstilles, før afstand og kraft indprogram-
meres! Programmering uden indstilling af endestoppene kan føre 
til beskadigelse af garageporten eller portåbneren!

Fremgangsmåde:

1� Portåbneren er monteret, og føringsarmen er fastgjort til 
garageporten� Føringsslæden skal være i indgreb mellem de to en-
destop� Er dette ikke tilfældet, kan De flytte portåbneren en smule 
med TEST/RUN-tasten�

2� Frigør føringsslæden (fig� 1), og luk garageporten manuelt�

3� Endestoppet LUK befinder sig nu umiddelbart foran transports-
læden (fig� 2); hvis dette ikke er tilfældet, skal endestoppet flyttes 
sådan, at den ligger op imod føringsslæden�

4� Spænd låseskruen i endestoppet – få skruninger er tilstrække-
ligt� Pas på med ikke at skrue skruen for stramt til, så C-skinnen 
deformeres�

5� Åbn nu porten helt – føringsslæden vil igen gå i indgreb un-
dervejs; frigør den igen for at kunne køre porten fuldstændigt i 
retning ÅBN (fig� 1)�

6� Endestoppet ÅBN ligger nu umiddelbart foran føringsslæden 
(fig� 3); hvis dette ikke er tilfældet, skal endestoppet flyttes sådan, 
at den ligger op imod føringsslæden�

7� Spænd låseskruen i endestoppet – få skruninger er tilstrække-
ligt� Pas på med ikke at skrue skruen for stramt til, så C-skinnen 
deformeres�

8� Glem ikke at bringe føringsslæden i indgreb igen! Herefter kan 
afstand og kraft indprogrammeres (side 12ff�)�

WEB-Version
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Montering

I tilfælde af strømsvigt kan De åbne Deres port manuelt� Portåb-
neren skal da først frikobles�

Garageporten er den eneste indgang til garagen
Nødåbneren skal forbindes med portens håndtag� Ellers kan De 
ikke åbne garageporten i tilfælde af strømsvigt eller fejl på portåb-
neren�
Følg følgende fremgangsmåde:
1� Undersøg i hvilken retning portens håndtag drejer, når porten 
åbnes�
2� Bor et hul i den side af håndtaget, som bevæger sig nedad, når 
porten åbnes�
3� Træk bowdenkablet gennem hullet, og fastgør det med de 
vedlagte klemmer� Pas på med ikke at spænde kablet for stramt; 
ellers frikobler nødudløsningen eventuelt også portåbneren under 
normal åbning�
4� Kontrollér nødåbningsfunktionen med en anden person� Bliv 
De i garagen, og luk porten med portåbneren� Bed den anden 
person, som står ude foran garagen, om at åbne porten manuelt 
med nøglen som sædvanligt� Hvis dette virker, er nødåbneren 
installeret korrekt�
Forlad og luk ikke garagen med portåbneren, inden De er sikker 
på, at nødåbneren fungerer problemfrit�

Nødåbneren

Der er en ekstra indgang til garagen
Anvend det medleverede håndtag til nødåbneren�
Træk først bowdenkablet gennem håndtaget�
Fastgør derefter de to medleverede kronemuffer i den højde, hvor 
håndtaget til nødudløsningen senere skal befinde sig�
Afkort bowdenkablet lidt under kronemufferne� Håndtaget holdes 
nu i position af kronemufferne�

I tilfælde af strømsvigt kan brugeren frikoble portåbneren ved at 
trække i håndtaget, så porten kan åbnes manuelt�

WEB-Version
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Betjeningselementer

Indstillinger og tilslutninger

TEST/RUN tast (sort)

Standardfunktion Ibrugtagning af automatikken: Et tastetryk bevirker, at automatikken igangsættes eller stop-
pes� De efterfølgende reaktioner afhænger af den pågældende aktive driftstilstand i rækkefølgen 
OP-STOP-LUK osv�

Funktion med aktiveret
lukkeautomatik

Åbningsimpuls: Et tastetryk bevirker en åbningsimpuls� Når porten er åben, bevirker et tastetryk 
en forlængelse af den indstillede åbningstid� Hvis der trykkes på tasten når porten er ved at luk-
ke, stoppes porten med et såkaldt soft-stop og derefter åbner porten�

Programmerings- 
funktioner

Indstilling af endestop: I programmeringstilstand kan automatikken aktiveres ved at trykke 
på testtasten, som skal holdes nede� Automatikken stopper, så snart tasten slippes og kører ved 
næste tastetryk i modsat retning�

Reducering af portens hastighed: I tilstanden „fri programmering“ bevirker et
tastetryk at hastigheden reduceres med et trin hver gang�

LERN/LEARN tast (rød)

Standardfunktion Sådan startes programmeringstilstanden: Tasten holdes nede i 3 sekunder og slippes de-
refter; automatikbelysningen begynder at blinke og automatikken er i programmeringstilstand� 
Automatikken kan aktiveres med TEST-tasten for at indstille endestoppene�

Start af kraft- og vandringsindlæring: Hvis automatikken allerede er i programmeringstil-
stand, indledes kraft- og vandringsindlæringen med et kort tryk�

Bekræftelse af DIP-kon-
taktens stilling

Ændring af DIP-kontaktens indstilling 3 til 6: Hvis en DIP-kontakts stilling ændres, skal 
ændringen bekræftes ved at trykke kort på LERN-tasten�

Ændring af DIP-kontaktens indstilling 1 og 2: LERN-tasten skal holdes nede i ca� 3 sekunder 
for at indlede kraft- og vandringsindlæringen� Slip tasten så snart automatikbelysningen blinker 
og tryk kort en gang til� Se det pågældende kapitel, hvis der vælges „fri programmering“�

Programmerings- 
funktioner

Indstilling af den integrerede belysningstid: Tasten holdes nede i 6 sekunder og slippes 
derefter� Den grønne LED begynder at blinke� Et kort tryk på tasten igen bevirker at den nye tid 
gemmes�

Øgning af portens hastighed: Ved indstillingen af lukke- og åbningshastigheden i tilstanden 
„fri programmering“, bevirker et tastetryk at hastigheden øges med et trin hver gang�

Kombineret funktion af TEST- og LERN-tast

Hastighedsindstilling 
når DIP-kontakten er 
indstillet på „fri pro-
grammering“

Tryk på LERN-tasten og hold den nede� Tryk samtidigt på TEST-knappen og hold den nede� Efter 
ca� 3 sekunder blinker automatikbelysningen og den røde LED viser en blinkesekvens� Begge 
taster kan slippes� Automatikken er nu i tilstanden til indstilling af lukke- og åbningshastigheden, 
se side 13�

DIP-kontakt

1+2
Standard: 1 OFF, 2 ON

Indstilling af porttype: Der kan vælges mellem sektionsport (standardindstilling), vippeport, 
port med kort vandring og fri programmering

3
Standard: OFF

Krafttilførsel før endestoppet LUKKET: Hvis der anvendes mekaniske låsesystemer, kan det 
være nødvendigt med mere kraft for at sikre, at porten lukkes korrekt� Hvis kontakten står på 
ON, øges kraften kort før endestoppet LUKKET nås�

4
Standard: OFF

Forvarsel: Hvis kontakten står på ON efterfølges dette af, at automatikbelysningen
blinker i 4 sekunder som forvarsel, før åbnings- eller lukkeproceduren indledes�
Ved automatisk lukning: Hvis kontakten står på OFF, vises en forvarsel før
porten lukkes, på ON vises en forvarsel før begge kørselsretninger�

5+6
Standard: OFF

Automatisk lukning: Porten kan holdes åben i 30, 90 eller 120 sekunder
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Indstillinger og tilslutninger

Tilslutninger

Trykknapper

A + B Indgang til en potentialfri trykknap pr� 2-året kabel

Standardfunktion Et tastetryk bevirker, afhængigt af den aktuelle driftstilstand, en åbnings-, stop- eller
lukkekommando

Funktion mit auto-
matischer Schließung

Reaktion ved tastetryk:
- når porten er lukket: Åbningskommando 
- når porten er ved at åbne: ingen virkning
- når porten er åben: Den tid porten er åben forlænges 
- når porten er ved at lukke: Åbningskommando

Hvis brugeren en gang imellem ønsker at forhindre automatisk lukning, kan der tilsluttes en almindelig
vippekontakt� Hvis den stilles på positionen TÆND, blokeres trykknapindgangen og porten kan ikke 

Lichtschranke / Schlupftürkontakt

C + D Indgang til et fotocelleanlægs eller en integreret dørkontakts impulsledninger
Modstanden på 8,2 kOhm er beregnet til ledningsovervågning� Den skal fjernes fra forbindelsesklem-
merne C+D og tilsluttes på sikkerhedsanordningssiden, se tegningerne nedenfor�

Når begge komponenter tilsluttes, skal der udføres en seriekobling� 

Fotocelleanlæg:

  

D
C

24V
24V

24 V

24 V

N.C.8,2 kW  

Integreret dørkontakt:

C
D

8,2 kW 

Standardfunktion Åbningsprocedure: Hvis sikkerhedsanordningen melder en forhindring inden for ca� 2 sekunder efter 
start, stopper automatikken� Efter starten kontrolleres tilslutningen ikke længere� 
Lukkeprocedure: Tilslutningen kontrolleres under hele lukkeproceduren� Hvis en
sikkerhedsanordning melder en forhindring, reverserer automatikken i retningen opad�

Funktion mit auto-
matischer Schließung

Åbningsprocedure: Se „Standardfunktion“
Lukkeprocedure: Tilslutningen kontrolleres under hele lukkeproceduren� Hvis en sikkerhedsanordning 
melder en hindring, reverserer automatikken til positionen OPPE og den indstillede tid porten holdes 
åben, begynder at udløbe igen� Hvis hindringen først fjernes når den tid porten holdes åben er udlø-
bet, starter lukkeproceduren omgående når fotocelleanlægget har frigivet starten�

24V AC udgang (maks. 200mAmp)

24V Strømforsyning 24V AC (maks� 200mAmp�) til eksterne komponenter, som f�eks� et fotocelleanlæg 
eller en ekstern radiomodtager�
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Programmering

Standardprogrammering

Kraft- og vandringsmåling

1

Valg af porttype
Fabriksindstillingen er „sektionsport“� Hvis denne indstilling skal anvendes, fortsættes til punkt 2� Til andre porttyper skal 
DIP-kontakterne 1 og 2 først indstilles�

Sektionsport Vippeport Port med kort vandring Fri programmering

Når DIP-kontakterne er omstillet, begynder den røde LED at blinke i intervaller� Fortsæt
som beskrevet nedenfor�

Se side 13  
„Fri Programmering“

2

DTryk på den røde LERN-tast og hold den nede i ca� 3 sekunder�
Slip den, når den røde LED og automatikbelysningen begynder at blinke�

3

Tryk på LERN-tasten i 1 sekund igen og slip den�

4

Automatikken starter nu indlæringskørslerne:
- Igangsætning af endestoppet OP
- Langsom lukning indtil endestoppet LUKKET nås
- Hurtig åbning indtil endestoppet OPPE nås
- Hurtig lukning indtil endestoppet LUKKET nås
Automatikbelysningen blinker et par sekunder efter automatikken er slukket og slukker 
derefter� Programmeringen af vandringen og kræfterne er dermed afsluttet og automatik-
ken er driftsklar�

Indlæring af radiokomponenter

1

Tryk på den røde LERN-tast og hold den nede i ca� 3 sekunder�
Slip den, når den røde LED og automatikbelysningen begynder at blinke�

2

Tryk på den ønskede betjeningstast og hold den nede i 1 sekund� Automatikbelysningen stopper med at blinke, og radio-
komponenterne er blevet programmeret�
Gentag trin 1 og 2 for hver de radiokomponenter, der skal bruges�  
Se side 16 for yderligere informationer om emnet radiostyring�
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Programmering

Fri Programmering

!
OBS: En ændring af hastighederne kan, afhængigt af porttype og portvægt, medføre frakoblingskræfter, der 
ikke er i overensstemmelse med standarden. For at kontrollere overensstemmelsen med standarden, skal der
udføres en kraftmåling iht. til standarden EN 13241!

1
Fri programmering

 

I tilstanden „fri programmering“ kan åbnings- og lukkehastigheden, samt længden af 
LUKKE-soft-stoppet indstilles individuelt� Ved første aktivering er den hurtigste åbnings- 
og lukkehastighed indstillet�
Efter en ændring af DIP-kontaktens stilling, blinker den røde LED i intervaller (2x blink - 
pause - 2x blink) - fortsæt med punkt 2�

2

Start af hastighedsprogrammering
Tryk på LERN-tasten efterfulgt af TEST-tasten, hold begge taster 
nede i ca� 3 sekunder og slip dem�

Den røde LED blinker nu regelmæssigt op til 8 gange efterfulgt 
af en pause� Du er nu i tilstanden til programmering af lukke-
hastigheden�

3

Indstilling af lukkehastigheden
Antallet af den røde LED‘s blink kendetegner den indstillede 
hastighed:
8x blink = Maksimumshastighed
1x blink = Minimumshastighed

Med den sorte TEST-tast reduceres hastigheden med et trin for 
hvert tastetryk� Vent, indtil blinkpausen og tæl derefter med, 
for at kontrollere det aktuelt indstillede trin�
Hastigheden kan øges med den røde LERN-tast�

4

Bekræftelse af det valgte hastighedstrin
Tryk på LERN-tasten efterfulgt af TEST-tasten, hold begge taster
nede i ca� 2 sekund og slip dem� Derefter er du i tilstanden til 
indstilling af åbningshastigheden�

5

Indstilling af åbningshastigheden
Når lukkehastigheden er bekræftet, er programmet automatisk i tilstanden til indstilling af åbningshastigheden�  
Den røde LED blinker nu regelmæssigt op til 8 gange, efterfulgt af en pause� Indstil åbningshastighederne som beskrevet i 
punkt 3 og 4�
Derefter blinker den røde LED og automatikbelysningen regelmæssigt� Hastighederne er indstillet�

6

Start af indlæringskørsler
Tryk kort på LERN-tasten� Automatikken starter indlæringskørs-
lerne og kører først til endestoppet ØVERST� Hvis det fabrik-
sindstillede soft-stop NEDERST skal bibeholdes, skal afslut-
ningen af indlæringskørslerne afventes (porten står derefter i 
positionen LUKKET og automatikbelysningen stopper med at 
blinke)� Derefter er programmeringen afsluttet�

7

Ændring af soft-stoppets længde NEDERST
Når indlæringskørslerne er startet og der er kørt mod endestoppet ØVERST, kører automatikken i retningen LUKKET� 
Soft-stoppets længde NEDERST kan indstilles under denne lukkeprocedure� Hold LERN-tasten nede: Automatikken øger 
farten� Slip LERN-tasten der, hvor soft-stoppet skal begynde� Automatikkens hastighed reduceres og soft-stoppets position 
gemmes� Vent, indtil indlæringskørslerne er afsluttet� Derefter er programmeringen afsluttet�
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Programmering

Automatisk lukning

!
HVIS DER ANVENDES AUTOMATISK LUKNING, SKAL DER ALTID INSTALLERES ET FOTOCELLEANLÆG SOM 
BERØRINGSFRI SIKKERHEDSANORDNING FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ KØRETØJER ELLER PERSONSKADE! 
Porten lukkes automatisk efter udløbet af den tid, porten holdes åben og i givet fald uden opsyn: Uden fotocelleanlæg 
reverserer automatikken først når den støder på en genstand eller en person! Især på grund af, at køretøjer bevæger sig, 
kan der opstå alvorlige skader på køretøj og garageport! 

1 Valg af den tid, porten holdes åben
Den automatiske lukning er deaktiveret på fabrikken� Den aktiveres med DIP-kontakterne 5+6 ved at vælge den tid,
porten skal holdes åben:

deaktiveret 30 sekunder 90 sekunder 120 sekunder

Når DIP-kontaktens stilling er ændret, begynder den røde LED at blinke i intervaller: Tryk kort på den røde LERN-tast for at 
bekræfte ændringen� LED‘en slukkes og lukkeautomatikken er aktiveret�

2 Forvarsel via den integrerede automatikbelysning
Ved betjening med lukkeautomatik er forvarslen før lukningen altid aktiv: Automatikbelysningen blinker ca� 6 sekunder, før 
lukkeproceduren startes�
Forvarslen kan desuden aktiveres med DIP-kontakten 4 før åbningsproceduren:

Kun forvarsel før lukning Forvarsel før åbning og lukning

Det er muligt at tilslutte en eller flere ekstra eksterne 230V advarselslamper via automatikbelysningens forbindelsesklem-
mer (5+6) (i alt maks� 160 watt)� For at få adgang til klemmerne, skal automatikkens hus fjernes helt� Kabelføringerne 
og tilslutninger i 230V-området må kun udføres af elektrikere eller andre personer, der er autoriserede til dette 
arbejde.

3 Tilslutning af fotocelleanlæg
Ved betjening med automatisk lukning skal der tilsluttes et 
fotocelleanlæg som berøringsfri sikkerhedsanordning�
Hvis der er en hindring i fotocelleanlæggets område
efter den tid, porten holdes åben er udløbet, startes den 
automatiske lukning ikke, før fotocelleanlægget 
frigives igen�
Hvis fotocelleanlægget registrerer en hindring mens
porten er ved at lukke, reverserer automatikken fuldstæn-
digt i retningen op� Den tid, porten holdes åben begynder 
automatisk at udløbe igen og lukkeproceduren startes 
derefter automatisk igen�

D
C

24V
24V

24 V

24 V

N.C.8,2 kW  

4 Impulssendernes reaktioner (radio, vægkontakter)
Når lukkeautomatikken er aktiveret, tages der ikke højde for indgående kommandoer under åbningsproceduren, dvs� at
automatikken fortsætter åbningsproceduren indtil den når endestoppet OPPE� Det er kun muligt at afbryde åbningsproce-
duren ved:
- At frakoble kraften ved hjælp af berøring som registrerer en hindring
- Registrering via indgang D+C (integreret dør eller fotocelleanlæg) op til ca� 2 sekunder efter åbningsproceduren starter
Når porten er åben bevirker en indgående kommando at den tid, porten holdes åben startes igen, dvs� at den forlænges�

5 Unterbinden der automatischen Schließung
Hvis brugeren en gang imellem ønsker at forhindre lukkeautomatikken, kan der tilsluttes en vippekontakt ved tastforbin-
delse A+B (udførelse som standard-lyskontakt)� Automatikken blokeres så længe vippekontakten står på TÆND� Hvis kon-
takten sættes på SLUK, lukker automatikken porten automatisk� En vippekontakt kan tilsluttes parallelt med en kabelbun-
det trykkontakt�
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Programmering

Indstilling af belysningstid

Automatisk Lukning

!
Yderligere sikkerhedsanvisninger for betjening med lukkeautomatik
Udover fotocelleanlægget, anbefales det at anbringe en advarselslampe inden for chaufførens synsfelt og en anden over 
porten på
den udvendige side af garagen�
Hvis brugeren sidder i køretøjet, kan brugeren ikke se den integrerede automatikbelysning: Brugeren vil i givet fald ikke kun-
ne se det blinkende forvarsel via automatikbelysningen, alt efter lysforholdene i garagen� Det anbefales derfor at anbringe 
en advarselslampe på forsiden af garagen et sted, der nemt kan ses gennem køretøjets frontrude�
Det samme gælder for brugere, der befinder sig uden for garagen� Også her kan automatikbelysningens blinkende forvarsel 
i givet fald ikke ses, alt efter lysforholdene� Ved at anbringe en yderligere advarselslampe på den udvendige siden af garagen 
over eller ved siden af porten, bliver det nemmere at se forvarslen før porten lukkes�

i Den integrerede belysning tændes hver gang, der sendes en impuls og den indstillede tid begynder at udløbe så snart
impulsen sendes�
Belysningstidens varighed er indstillet til 3 minutter på fabrikken� Belysningstiden kan indstilles til maks� 10 minutter i trin
på 10 sekunder�
Gør følgende for at ændre belysningstidens varighed:

1

Tryk på den røde LERN-tast og hold den nede i� 6 sekunder� 
Slip tasten, når den grønne LED begynder at lyse�

2

Tryk kort på den røde LERN-tast igen�
Den grønne LED begynder nu at blinke: Ethvert blink er ens-
betydende med en belysningsvarighed på 10 sekunder�

6 x blink = 1 minut
12x blink = 2 minutter
18x blink = 3 minutter
24x blink = 4 minutter
30x blink = 5 minutter
����
100x blink = 10 minutter

3 Tryk kort på den røde LERN-tast igen, når den ønskede belysningsvarighed er nået� Den grønne LED stopper med at blinke 
og den nye belysningsvarighed er gemt�

Tænding af automatikbelysning

i Automatikbelysningen tændes hver gang automatikken aktiveres og slukker automatisk når den programmere-
de belysningstid er udløbet. Den kan dog også tændes, uden at aktivere automatikken:

Med fjernbetjeningen: Tryk på de taster 3+4 ( ) samtidigt for at tænde automatikbelysningen�  

Belysningen slukker automatisk når den indstillede belysningsvarighed er udløbet�
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Radiostyring

Registrering eller sletning af radio-betjeningsanordninger

i For at kunne anvende en radio-betjeningsanordning, som f�eks� en fjernbetjening, en kodelås eller en radio-vægkontakt, 
skal den først registreres af automatikken� Der kan registreres maks� 10 betjeningsanordninger pr� automatik, og hver  
betjeningsanordning skal registreres hver for sig�
Hvis det tilladte antal betjeningsanordninger på 10 overskrides, overskrives den sidst registrerede med den nye
registrering�
Det er ikke muligt at registrere flere taster på en fjernbetjening i en automatik� Det er altid den sidst registrerede tast på 
fjernbetjeningen,
der er gældende�

1 Start af registreringen
Hold den røde LERN-tast nede i ca� 3 sekunder� Slip tasten så snart den røde LED og automatikbelysningen begynder at 
blinke�

Automatikken er nu i programmeringstilstand og venter på radiosignalet fra den radio-betjeningsanordning,
der skal registreres�

2 Registrering af radio-betjeningsanordning
Tryk 1 sekund på den tast på betjeningsanordningen, som automatikken skal betjenes med� 

Den røde LED og automatikbelysningen stopper med at blinke� Betjeningsanordningen er registreret� Næste tastetryk  
aktiverer automatikken�
Gentag trin 1 og 2 for hver ny betjeningsanordning�

Bemærkninger om HomeLink™
Køretøjer med integreret radiofjernbetjening anvender HomeLink™-systemet fra firmaet Johnson Controls� Systemet er 
kompatibelt
med automatikken fra version 6 (version fra ca� 2004)�
Først skal der overføres en kopi af fjernbetjeningen til HomeLink™-modulet (du finder yderligere informationer om
programmering af HomeLink™ på www�eurohomelink�com)�
HomeLink™-tasten, der er programmeret på denne måde, bliver til en ny Seip-kompatibel betjeningsanordning og skal 
registreres på automatikken som enhver anden radio-betjeningsanordning!  Fortsæt som beskrevet under 1 + 2�

Sletnings af betjeningsanordninger
Med modtagerhukommelsens totalløsning kan alle allerede registrerede betjeningsanordninger slettes� Det er ikke muligt at 
slette enkelte betjeningsanordninger� Tryk på LERN-tasten og hold den nede i min� 10 sekunder for at slette modtagerhu-
kommelsen�

Efter 3 sekunder begynder den røde LED og automatikbelysningen at blinke� Efter ca� 10 sekunder lyser den røde
LED permanent, og LERN-tasten kan slettes� Modtagerhukommelsen er fuldstændig tømt�
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Generelle informationer

!
Egnede batterityper:
Håndsenderen: CR2032, forsyningsspænding: 3V
Væg trykknap: A23, 23A, 23L, EL 12, VR 22 og MN21 - forsyningsspænding: 12V
Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale forskrifter!

Udskiftning af batteriet (håndsenderen)

Åbne huset Fjerne batteriet Indsæt batteriet

Udskiftning af batteriet (væg trykknap)

Åbne huset Udskiftning af batteriet

A23S12V

i Senderækkevidde

Portåbneren er standardmæssigt udstyret med et første klasses radioanlæg, som garanterer en meget stor gennem-
trængningskraft! 
På trods heraf er radioanlægget den komponent i portåbneren, som er mest afhængig af omgivelserne� Med vor standard-
radiostyring kan der i et område uden forstyrrelser opnås rækkevidder på over 100 meter�
I områder med høj sendeaktivitet og meget bebyggelse ligger rækkevidden som regel omkring 50 meter�
Faktorer, som påvirker rækkevidden:
Svage batterier i håndsenderen: Hvis rækkevidden falder kontinuerligt, bør De først og fremmest skifte batteriet i håndsen-
deren ud� Jo svagere batteriet er, desto ringere er rækkevidden�
Garagens byggemateriale: I en garage af stålbeton opnås en ringere rækkevidde end i en garage af mursten� Jo mere stål, 
der er indeholdt i murene, desto ringere er radioanlæggets gennemtrængning�
Sendeaktivitet i området: Radio- og fjernssynsmaster såvel som CB-radiobølger har negativ indflydelse på rækkevidden� 
Forstyrrelser fra CB-radiobølger fører typisk til en periodisk (tidsbegrænset) forringelse af rækkevidden�
Transformerstationer og højspændingsledninger: I umiddelbar nærhed kan der opstå forringelser af senderækkevidden�
Ældre babyalarmer: Især ældre babyalarmer, som fungerer via strømforsyningsnettet, kan påvirke rækkevidden� Disse 
alarmer sender stærke signaler gennem husets strømforsyningsnet, som vandrer til andre husholdningsmaskiner via stikdå-
serne� Denne »urene« strøm kan forringe portåbnerens modtageevne�

I sjældne tilfælde kan rækkevidden være meget dårlig pga� uheldige omgivelsesomstændigheder� I så fald findes der alter-
native løsninger�

Synkronisering af skiftende kode

På hvert pulserende med en radio komponent, det genererer en ny kode til den næste operation� Denne nye kode er 
matchet med modtageren� Hvis et radiomodul opereret 30 gange uden for rækkevidde af modtageren, så koden bliver 
afvist af modtageren som ukendt; systemet ikke længere kan fungere med den relevante radiomodul� Radioen komponent 
i spørgsmål skal omregistreres med drevet (se side 16)�
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Techniske Informationer

Tekniske data

Vedligeholdelse: Automatikkens mekanik er vedligeholdelsesfri!
Kæden må IKKE SMØRES MED FEDT ELLER OLIE!

TM 50 TM 80

Nominel trækkraft 50 kg 80 kg

Max� trækkraft 60 kg 90 kg 

Kraftindstilling automatisk

Motor 24V DC, støjsvag

Maximumshastighed 18 cm/sek� 14 cm/sek�

Hastighed krybegang 8 cm/sek� 8 cm/sek�

Tid til åbningshøjde på 2,10 m 11,5 Sek� 16 Sek�

Belysning 230V AC, max� 40W

Belysningsvarighed, kan indstilles 10 kek� til 10 minutter 

Aktivitetstid 50%

Hvilestrømforbrug 2,0 Watt

Strømforsyning 190-250V AC

Hovedtransformer 230V AC, 24V AC

Blinkende forvarsel kan indstilles

Automatisk lukning kan indstilles

TM 50 TM 80

Nettokørselslængde 2�500 mm

Nettokørselslængde forlænget 4�000 mm

Totallængde 3�150 mm

Motorhovedhøjde 80 mm

Motorhovedlængde 360 mm

Motorhovedbredde 180 mm

Minimumshøjde over port-
overligger

35 mm

Vægt inkl� emballage 18 kg

Støjemissionsværdi ≤ 60 dB(A)

Maks� antal radiokomponenter 10

Maks� køretøjer pr� garage 1 3

Med forbehold for tekniske ændringer!

Intern kabelføring

1 Blå, netkabel, 230V

2 Brun, netkabel, 230V

3 Sort, transformer, 230V

4 Sort, transformer, 230V

5 Brun, belysning, 230V 

6 Blå, belysning, 230V

7 Hvid, transformer, 24V

8 Hvid, transformer, 24V

9 MOTOR Slot til Molex-stik fra motoren

PE Jordledning fra printpladen til grundpladen

Jordledning 
til netstik-
ket

Jordledningen til netstikket jordforbindes med 
grundpladen med en skrue (jordtegnet er an-
bragt der)

Eksterne tilslutningsmuligheder
(Beskrivelse på side 12 + 13)

A + B Potentialfrit stik til tilslutning af trykknap, nøgle-
kontakt og ekstern radiomodtager

C + D Potentialfrit stik med 8,2 kOhm modstand til 
fotocellemodtager

24 V 24V AC-forsyning til eksterne komponenter 
(maks� 200 mA)

Andet

HF-Modul/Receiver 
Card

Slot til HF-modul, 433 MHz

FUSE Sikring T1,6A  250V

Betjeningselementer

Taste  
„Test/Run“

Aktiverer og stopper portåbneren – betje-
ningsrækkefølge ÅBN-STOP-LUK

Taste  
„Lern/Learn“

Til radioindlæring og automatisk kraftind-
læring

Jumper 
„KRAFT/PRES-
SURE“

Fastlæggelse af krafttilførsel

Tilslutningsoversigt
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Tekniske informationer

Problemløsning

Fejlmeldinger

Automatikken er udstyret med et fejlmeldingssystem via den inte-
grerede belysning og den røde LED „Diag“�

Automatikbelysningens meldinger

2x blink

DIP-kontaktfejl: En DIP-kontakt blev flyttet� Tryk kort på LERN-
tasten for at bekræfte eller starte programmeringen (fra side 12 
i vejledningen)

3x blink

Endestoppet blev ikke nået� Automatikken har slukket over 
funktionstidsbegrænsningen� Mulig årsag: Defekt motordrev

5x blink

Mistede data i mikroprocessoren – forsøg at gentage kraft- og 
vandringsindlæringen� Hvis dette ikke fungerer, skal elektronik-
ken udskiftes�

6x blink

EEPROM-fejl: Elektronikken skal udskiftes�

7x blink

Relæ- eller halvlederdefekt – elektronikken skal udskiftes�

Konkrete eksempler

Hverken håndsender eller vægkontakt virker
Strømsvigt? Træk radiomodtageren ud, og tilslut den igen� Er 
porten frosset til med is og sne? Kontrollér trykknappens ledning 
og forbindelser� Vand i trykknappen eller nøglekontakten?

Håndsender virker, men vægkontakt ikke
Kontrollér, om trykknappens ledning er defekt� Virker trykknap-
pen, når De trækker modtageren ud? Hvis ja: Håndsender defekt�

Vægkontakt virker, men håndsender ikke
Kontrollér, om der er overensstemmelse mellem håndsenderens 
og modtagerens indkodning� Flyt modtagerens antenne� Undgå 
kontakt med metal (mindsker rækkevidden)� Kontrollér håndsen-
derens batteri�

Garageporten åbner og lukker af sig selv
Ændr indkodningen af Deres radioanlæg (på sender og modta-
ger)� Træk modtageren ud af portåbneren, eller fjern batteriet fra 
håndsenderen� Brug i første omgang kun trykknappen� Hjælper 
dette, er håndsenderen muligvis defekt� Klem trykknappen af, og 
brug nu kun håndsenderen� Hvis dette hjælper, er trykknappen 
eller trykknappens ledning defekt� 

Porten åbner ikke helt
Er endestopkontakten ÅBN rigtigt indstillet? Klemmer porten i 
retning ÅBN? Fjern føringsslæden fra portåbneren, og åbn porten 
manuelt (gør porten bevægelig)� Oliér eller smør portens omdrej-
ningspunkter� Øg kraften for retningen ÅBN�

Porten lukker ikke helt og kører op igen
Er endestopkontakten LUK rigtigt indstillet? Klemmer porten i 
retning LUK? Fjern føringsslæden fra portåbneren, og åbn porten 
manuelt (gør porten bevægelig)� Oliér eller smør portens omdrej-
ningspunkter� Øg kraften for retningen LUK�

8x blink

Ingen Hall-sensormelding fra motoren� Mulige årsager: Defekt 
Hall-sensor, løs forbindelse på Molexstikket eller motorskade

9x blink

Måleforstærkeren til motorstrømmålingen er defekt� Elektronik-
ken skal udskiftes

 

Yderligere melding kun via den røde LED „Diag“

4x blink

Der er opstået en fejl ved test af fotocelleanlægsforbindelsen� 
Enten er 8,2  kOhm-målingen defekt, eller fotocelleanlægget/
den integrerede dør blev aktiveret under 

Nødåbneren går meget svært
Er endestopkontakten LUK rigtigt indstillet? Hvis ikke, frakobles 
portåbneren under tryk� Kæden står så under spænding – derfor 
er nødudløsningen svær at betjene� Indstil under alle omstæn-
digheder endestopkontakten rigtigt, ellers er der risiko for, at 
portåbneren beskadiges�

Lyset tænder ikke
Skift pæren ud (230V, 40W)

Portåbneren går svært
Fjern føringsslæden fra portåbneren� Betjen porten manuelt, og 
kontrollér, om porten er rigtigt afbalanceret (skal blive stående i 
hver position)� Portfjedrenes spændkraft er eventuelt indstillet for 
højt, eller en fjeder er måske endda sprunget�

Motoren brummer, porten bevæger sig ikke
Porten klemmer

Portåbneren kører, porten bevæger sig ikke
Føringsslæden er frakoblet (nødudløsning)� For at bringe den i 
indgreb åbnes porten halvt, og portåbneren aktiveres� Slæden går 
så automatisk i indgreb�

Portåbneren kører ikke pga. strømsvigt
Frakobl føringsslæden med nødudløsningen, og åbn porten ma-
nuelt� (Ved garager uden gangdør: Lås porten op med nøglen, og 
drej portens håndtag; Portåbneren frikobles da� Ved garager med 
gangdør: Træk i bowdenkablet, som hænger ned fra føringss-
læden)�
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