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VIKTIGT
Denna bruksanvisning ska OVILL-
KORLIGEN läsas igenom INNAN 
porten tas i bruk. Bruksanvisning och 
loggbok ska förvaras i den med-
följande vägghållaren, tillgängliga 
för den personal som ska använda 
och underhålla porten. Personalen 
ska informeras om var bruksanvis-
ningen finns samt om att de måste 
läsa bruksanvisningen innan de får 
använda porten.

Bruksanvisningen gäller endast för 
kompletta leveranser från Lindab. 
I de fall då porten och den elek-
triska portdriften är av olika fabrikat, 
används endast tillämpliga avsnitt.

!
Viktig information rörande portma-
növrering är markerad med denna 
symbol.

Dokumentation
Ett datablad som beskriver portens 
utrustning är bifogat bruksanvis-
ningen, tillsammans en stycklista 
över portens slitdelar. Dessutom 
medföljer en loggbok, som ska följa 
porten under hela dess livstid.

Angående eldrift: En installations- 
och servicehandbok medföljer Lindab 
eldrift vid leverans. Denna handbok 
ska förvaras tillsammans med övrig 
dokumentation, tillgänglig för under-
hålls- och servicepersonal.

Lindab Doorline - takskjutportar
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Säkerhetsföreskrifter
Porten får inte tas i drift förrän berörd 
personal instruerats om manövre-
ring och användning av porten, med 
speciell tonvikt på säkerhet.

In- och utpassering genom en 
portöppning bör endast ske när 
porten står i sitt övre ändläge.

Porten är försedd med fjäderbrotts-
säkring, som hindrar att porten faller 
ner om en eller flera av torsionsfjäd-
rarna skulle brista. Om fjäderbrott 
inträffat och fjäderbrottssäkringen 
löst ut, ska denna bytas ut tillsam-
mans med fjädern.

Håll alltid portöppningen och 
området närmast porten fria från 
varor och materiel, så att passage-
vägen genom porten är fri.

Från byggnadens utsida behöver 
inga särskilda hänsyn tas. Om porten 
är lägre än 3 m, kan det dock före-
ligga risk att klämma fingrarna när 
porten stängs (se fig. 1).

På byggnadens insida ska följande 
beaktas vid manövrering av porten: 

Det i fig. 2 markerade området är 
definierat som farligt område. Vid 
manövrering av porten är det nöd-
vändigt att uppehålla sig i »farligt 
område«, och särskild försiktighet 
ska därför iakttas, särskilt av andra 
personer som befinner sig nära 
porten. Vistelse i »farligt område« bör 
bara ske i samband med manövre-
ring av porten.
På portens insida ska varnings-
märken om »farligt område« samt 
påbudsmärken om att läsa bruks-
anvisningen vara uppsatta (se fig. 3 
och 4).

Användningsområden
En Lindab takskjutport är avsedd att 
monteras i öppningar i byggnader. 
Portens primära syfte är att under-
lätta gång- och fordonstrafik till och 
från byggnadens inre samt att skilja 
byggnadens inomhusklimat från 
utomhusklimatet under perioder då 
ingen trafik förekommer.

Porten får inte användas till:
•  att lyfta eller hissa upp utrustning
•  att pressa eller bocka utrustning
•  som personlyft eller arbetsplatt- 
    form

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Portbredd + 2 m
1 m

Farligt område
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Lindab Doorline - takskjutportar

Portens komponenter
En Lindab takskjutport består av 
olika komponenter, konstruerade för 
att kombineras på olika sätt för att 
skapa en port som är anpassad efter 
kundens behov. De viktigaste kompo-
nenterna är:

Portblad ...............................(se fig. 5)
Karmsystem  .......................(se fig. 6)
Balanssystem  .....................(se fig. 6)
Eldrift ........................... (se sid. 6-11).

Portblad
Portbladet (fig. 5) kan vara utfört som 
LDI, LDC eller LDP.

Karmsystem
En Lindab takskjutport har ett karm-
system (se fig. 6) som säkerställer att 
porten, med hjälp av en gummiläpp 
mellan karm och portblad, är tät mot 
vind av normal styrka. 

I karmsystemet fästs skenorna (fig. 
6) i vilka portens styrrullar löper. 
Skensystemet kan fås i flera olika 
utföranden för att underlätta anpass-
ning till byggnadens konstruktion. Det 
är skensystemet som tillsammans 
med styrrullarna och deras beslag 
styr portens rörelse. Skensystemet 
och styrrullarna är konstruerade så 
att porten inte kan röra sig i sidled.

Balanssystem
Balanssystemet (fig. 6) består av tor-
sionsfjädrar, vajertrumma. vajer, axel 
och i förekommande fall kuggväxel-
motor. Balanssystemet är speciellt 
anpassat efter den aktuella porten, 
och kan vara placerat på olika sätt 
och i olika kombinationer. 

Balansfjädrarna används för att 
balansera portens vikt så att porten 
går att lyfta för hand, samt för att 
säkerställa att porten inte faller ner. 
Fjädrarna är tillsammans med vajer-
trummorna anpassade till skensyste-
met så att porten ska kännas ungefär 
lika tung hela vägen upp.

Portblad

1 Portsektion

2 Bottenbeslag

3 Styrrulle

4 Sidogångjärn

5 Bottengummi

6 Skjutregel

7 Dörrblad (om gångdörr är beställd)

8 Dörrstängare (om gångdörr är beställd)

9 Portdekal med CE-märke

Karm- och balanssystem

1 Karm

2 Vertikal dörrskena

3 Horisontell dörrskena

4 Tätningsläpp

5 Balansfjäder höger/vänster

6 Vajertrumma med vajer

1

4

6
9

3

2
5

7

8
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4
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6

5

Fig. 5

Fig. 6
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Bruksanvisning - portar

Allmänt
Under manövrering av porten ska 
man vara särskilt uppmärksam på de 

säkerhetsföreskrifter som ges på sid. 
2. Vid portmanövrering är det särskilt 
viktigt att vara uppmärksam på andra 
personer som befinner sig i närheten 

av porten. Om störningar i portens 
funktion upptäcks, bör den som bär 
ansvaret för porten underrättas. 

Öppning av port

Stängning av port

Port med gångdörr  En eventuell gångdörr används som en vanlig dörr. Var dock uppmärksam på följande: !

På grund av portens konstruktion kommer 
det alltid att vara en förhållandevis hög 
tröskel vid den inbyggda dörren.

Dörren är försedd med dörrstängare för att 
säkerställa att dörren alltid är stängd.

Dörren MÅSTE vara helt stängd innan 
porten öppnas, annars kan porten skadas.

Stäng porten genom att dra i stängnings-
linan.  

Håll emot lite i handtaget, eftersom por-
tens livslängd ökar väsentligt om porten får 
landa mjukt mot golvet.

Låsning av port: Fatta tag i handtaget 
och tryck det mot golvet. Om skjutregeln 
kärvar, kan det eventuellt också vara nöd-
vändigt att trycka med foten på trampbe-
slaget. 

Öppna portlåset, om sådant finns och är 
låst. Om skjutregeln kärvar, kan det vara 
nödvändigt att trycka ner porten mot 
golvet. Tryck med foten på trampbeslaget.

Öppna porten genom att dra uppåt i hand-
taget. Dra relativt kraftigt, så att porten 
löper hela vägen upp till sitt övre ändläge.

Strax innan porten når sitt övre ändläge 
är det lämpligt att gripa tag i stängningsli-
nan och bromsa porten. Detta ger porten 
väsentligt längre livslängd.

!
÷
OK
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Underhåll - portar

Denna port uppfyller vid leverans 
EU:s byggvarudirektiv och är CE-
märkt enligt vid leveranstidpunkten 
gällande regler (EN 12341-1.)

För att säkerställa att takskjutporten 
från Lindab alltid fungerar optimalt, 
måste den ges regelbundet underhåll. 
Vi rekommenderar därför nedanstå-
ende underhållsrutiner.

Mekaniska delar
Varje månad
•  Kontrollera att dekaler och var-

ningsskyltar är intakta och att 
bruksanvisningen finns på sin plats 
och är intakt.

•  Kontrollera stålvajrarna med avse-
ende på skräp, rost, brustna trådar 
och slitage. Kontrollera bärline-
skarvar.

•  Rengör tätningar.

Var tredje månad
•  Rensa dörrskenor och smörj 

styrrullar, gångjärn och fjädrar med 
olja SAE 20.

•  Kontrollera skruv- och nitförband.

Ovanstående serviceuppgifter är 
angivna på portskylten, som sitter på 
portbladet.

Alla övriga underhållsarbeten bör 
utföras av sakkunnig personal - se 
loggboken.

!
Lindab föreskriver att ett auktori-
serat serviceföretag gör en årlig 
översyn av porten, för att säker-
ställa att porten hålls i säkert och 
funktionsdugligt skick. 
Portar som öppnas mer än 20 
gånger per dygn, eller som utsätts 
för mycket aggressiv miljö, ska ha 
översyn oftare - se loggboken.

Ljudnivå
En korrekt fungerande och väl 
underhållen Lindab takskjutport avger 
en energiekvivalent A-viktad ljud-
trycksnivå på mindre än 70 dB(A).
Förhöjd ljudnivå kan ha en eller flera 
av orsakerna nedan.

•   Defekta styrrullar.
•   Friktion mellan portens delar, even-

tuellt orsakad av att porten körts 
på.

•   Defekta eller osmorda fjädrar.
•   Porten feljusterad.

Rengöring av porten
Portbladet rengöres med kallt vatten, 
eventuellt med biltvättmedel tillsatt. 
Oljefläckar kan försiktigt avlägsnas 
med bensin eller terpentin. (Sörj för 
god luftväxling.)

!
Salthaltiga vätskor förstör portbla-
dets yta.
Använd inte högtryckstvätt, efter-
som detta kan skada lackeringen.

Montering 
Montering av Lindab takskjutport 
skall göras av utbildad och av Lindab 
auktoriserad personal. 
Monteringsanvisningar kan vid behov 
beställas från Lindab.

För montering och demontering i 
övrigt hänvisas till loggboken.

Skrotning och återvin-
ning
Emballage
•  Lastpallen är tillverkad av obe-

handlat trä.
•  Plastfilm och bubbelfilm är tillver-

kade av polyeten.
•  Distansklossarna är tillverkade av 

expanderad polystyren.
•  Förstärkningarna är tillverkade av 

återvunnen papp.

!
Felaktigt handhavande av 
balansfjädrarna kan leda till 
personskada. Särskild försiktighet 
ska därför iakttas vid justering, 
montering och demontering. 
Arbetet skall utföras av utbildad 
personal och enligt instruktionerna 
i monteringsanvisningen.
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Lindab Doorline - eldrift

Dokumentation
Som bilaga till denna bruksanvis-
ning medföljer en installations- och 
service-handbok, som ska förvaras 
tillsammans med övrig dokumenta-
tion, så att den är tillgänglig för under-
hålls- och servicepersonal. Dessutom 
medföljer en loggbok, som ska följa 
porten under hela dess livstid.  
Se även avsnittet om porten på sid. 
2-5.

!
Säkerhetsföreskrifter
Porten är försedd med en bottenlist 
av gummi, till vilken hör en kontakt-
list som vid beröring vänder portens 
rörelseriktning. Denna funktion hos 
bottenlisten kontrolleras varje gång 
portens stängs. Vid skada eller fel på 
bottenlisten kan porten öppnas och 
stängas genom manövrering med 
säkerhetsgrepp (d.v.s. uppåt- res-
pektive nedåtknappen måste hållas 
intryckt så länge rörelsen ska pågå). 
Beroende på erforderlig säkerhets-
nivå är portöppningen utöver detta 
övervakad med fotoceller.

Vid portmanövrering med tryck-
knapparna måste man uppehålla sig 
i »farligt område« (se fig. 2), varvid 
särskild försiktighet ska iakttas. 
Vistelse i »farligt område« bör bara 
ske i samband med manövrering av 
porten. I alla andra situationer ska 
nödstoppknappen vara i intryckt 
läge, för att förhindra att porten sätts 
igång av misstag.

Se även sid. 2.

Eldriftsystem

1 Kuggväxelmotor

2 CEE-stickkontakt

3 Manöverbox med tryckknappar och nödstoppknapp

4 DW-kontakt för bottengummilist

5 Givare för skjutregel

6 Nödkätting på K-växel

7 Frikoppling på F-växel

8 Magnetkontakt

Fig. 7

Fig. 2

Portbredd + 2 m
1 m

Farligt område

Fig. 3 Fig. 4
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Portmanövrering
EHLDC
Standardutförande med tryckknapp 
för öppning och stängning. Kan 
byggas ut med radiosändare och 
möjlighet att ansluta extern utrust-
ning, t.ex. radar, körbanedetektor etc.

Styrningen kan kombineras med 2 
olika typer av kuggväxelmotor: typ 
K med nödkätting och typ F med 
frikoppling.

K-växeln kan inte frikopplas. Den är 
i bakänden försedd med en handkät-
ting för handmanövrering av porten. 
Fjäderbrottssäkring krävs inte.

F-växeln är försedd med en frikopp-
lingsanordning som gör det möjligt 
att manövrera porten manuellt, t.ex. 
vid strömavbrott. 

!
Om man monterar en draglina för 
att underlätta manuell manövrering, 
ska denna tas bort igen när eldrift av 
porten återupptas.

Efter ett strömavbrott är manöver-
systemet i läge för manövrering med 
säkerhetsgrepp - se felsökningssche-
mat på sid. 10.

Lindab Doorline - eldrift

Vid strömavbrott öppnas porten genom att 
man drar i handkättingen vid motoränden 
tills porten har öppnats till önskat läge.

Vid strömavbrott stängs porten genom att 
man drar i handkättingen vid motoränden 
tills porten är stängd.

K-växel

Eldriftens komponenter
En Lindab eldriven takskjutport består 
av olika komponenter, konstruerade 
för att kombineras på olika sätt för 
att skapa en port som är anpassad 
efter kundens behov. De viktigaste 
komponenterna är:

Portblad ..............................(se sid. 3)

Karmsystem .......................(se sid. 3)

Balanssystem ....................(se sid. 3).

Eldriftsystemet (se sid. 6, fig. 7) består 
av elmotor, positioneringsbox, man-
överbox, diverse tryckknappsboxar 
samt en tryckkänslig DW-kontakt för 
säkerhetsbottenlisten.
Eldriften kan levereras i flera olika 
utföranden, för att anpassa portens 
funktioner till kundens behov. Se 
installations- och servicehandboken 
för ytterligare information.

För att en port med F-växel ska kunna 
manövreras vid strömavbrott, måste F-
växeln först frikopplas. Detta görs genom 
man drar lätt i det av repen på motorn som 
hänger överst. 
För att senare koppla in motorn igen drar 
man i repet bredvid.

När motorn är frånkopplad manövreras 
porten på samma sätt som en helt manuell 
port - se sid. 4.

F-växel

Öppning 
av port

Stängning 
av port

Frikoppling Portmanövrering

÷ ÷

÷
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Manöveranvisning - eldrift

Allmänt
Porten har - beroende på säkerhets-
nivå - säkerhetsfotoceller monterade 
i portöppningen för att kontrollera 

att inga hinder finns i portöppningen 
innan porten stängs. När fotocellerna 
påverkas, återställs öppningstiden.
I portens bottenkant finns en gummi-

list med tillhörande DW-kontakt, som 
vänder portens rörelseriktning om 
någonting vidrör gummilisten medan 
porten är i rörelse.

Öppna portlåset om det är låst. Om skjut-
regeln kärvar, kan det vara nödvändigt att 
trycka ner porten mot golvet. Tryck med 
foten på trampbeslaget.

Öppna porten genom att trycka på uppåt-
knappen på manöverboxen eller fjärrkon-
trollen.

Om porten är kodad för ”halvöppning”, 
öppnas till reducerad öppningshöjd 
genom att trycka på ½ öppna-knappen. 

Stäng porten genom att trycka på nedåt-
knappen på manöverboxen eller fjärrkon-
trollen. Porten stängs därvid hela vägen 
ner till bottenläget, såvida stängningen inte 
avbryts genom att du trycker på stoppknap-
pen eller genom att fotocellerna påverkas. 

Om du trycker på stoppknappen på 
manöverboxen eller fjärrkontrollen, stannar 
porten omedelbart. Detta gäller oavsett 
om porten är på väg uppåt eller nedåt. 

Om fotocellen bryts kommer porten 
omgående att stanna samt reversera till 
öppen position. Om porten är försedd 
med automatisk stängning, ska fotocel-
ler alltid vara installerade.

Porten går uppåt så länge du håller uppåt-
knappen på manöverboxen intryckt.

Porten går nedåt så länge du håller nedåt-
knappen på manöverboxen intryckt.

Om det är fel på fotocellen, kan porten 
stängas med nödprogrammet. Se ” Instal-
lation av eldrift” för närmare information.

»Manövrering med säkerhetsgrepp - öppning och stängning av port (manöversystem EHLDC) Fel på fotoceller

Stängning av port (manöversystem EHLDC)

! !÷ ÷

Öppning av port (manöversystem EHLDC)

½



9

Val av manöversysten enligt EN 13241-1/EN 12453

Användningsställe Privat eller begränsat offentligt
tillträde (få användare)

Offentligt tillträde
(många användare)

Exempel på 
byggnadstyp

- Lantbrukshallar
- Industribyggnader
- Privata fastigheter
- Etc.

- Tvätthallar
- Bilverkstäder
- Köpcentra
- Etc.

Användare: Ägare och anställda har behörighet att 
manövrera porten (användarna kan styras).

Alla har tillgång till manövrering av porten 
och särskild instruktion krävs inte.

Manövreringsform: Krav: Krav:

EHLDC utan fotoceller Instruktion krävs Inte möjligt

EHLDC med fotoceller Fritt tillträde Fritt tillträde

EHLDC - manövrering med säker-
hetsgrepp

Instruktion krävs* Inte möjligt

*) Vid begränsat offentligt tillträde kan externa användare använda porten, om den är försedd med nyckelströmbrytare och användar-
na har nyckel till denna.

Det ska gå att se porten från manöverplatsen. Den som manövrerar porten svarar själv för säkerheten.

Porten manövreras med en tryckknappsbox. Porten rör sig endast så länge tryckknappen hålls intryckt.

Porten manövreras med nyckelströmbrytare. Nyckeln måste vridas innan porten kan röra sig.

Porten kan manövreras med en tryckknappsbox. Porten går automatiskt sedan manöverknappen tryckts in. 

Porten kan manövreras med en handhållen radiosändare eller annat tillbehör.
Porten går automatiskt efter signal från radiosändaren/tillbehöret.

Anger portens rörelseriktning - uppåt eller nedåt.

Porten byter rörelseriktning om den stöter emot något hinder. Porten utövar maximalt 400 N (40 kp) mot hindret innan den vänder.

Porten stannar och går upp så fort ljusstrålen mellan fotocellerna bryts.

-

-

Manöveranvisning - eldrift

15-25 kg

Fotoceller
15-25 kg

15-25 kg

Fotoceller
15-25 kg

15-25 kg

Fotoceller
15-25 kg

15-25 kg
15-25 kg

15-25 kg

15-25 kg

15-25 kg

15-25 kg

15-25 kg

15-25 kg
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Manöveranvisning - eldrift

För ytterligare information och felsökning hänvisas till ”Installation Eldrift”. Var extra uppmärksam på angivelser av vilka 
fel som skall åtgärdas av sakkunnig personal.

Felsökning

Displaytext Orsak Åtgärd

Ingen text i displayen Matningsspänning saknas. Kontrollera att CEE-kontakten är isatt eller 
arbetsbrytaren tillslagen.
Kontrollera matningens säkringar.

Status: Nödstopp Nödstopp är intryckt. Kontrollera om nödstopp i locket är 
aktiverat.
Kontrollera om externt nödstopp är 
aktiverat.

Status: Hålldon Matningsspänningen har varit bruten. Porten öppnas till ½ meter från golv.
Tryck på ner och håll den inne. Porten 
stänger till den når golvet, därefter släpps 
ner-knappen.

Status: DW avbrott DW är defekt eller blockerad. Tillkalla service.

Status: stoppkrets Stoppkrets är bruten. Kontrollera skjutregel, kontakt på inbyggd 
dörr samt ev nödkedja.

Status: Foto bruten Stoppkrets är bruten. Kontrollera att sändare och mottagare 
pekar mot varandra.
Rengör sändare och mottagare.
Se sid 8 i denna manual för hjälp att 
stänga porten.

Status: Överlast Kraftövervakningen har stoppat porten. Återställs vid aktivering av nödstopp.
Manövrering av porten skall ske med 
särskild uppmärksamhet och service skall 
tillkallas snarast möjligt.

Status: Dags för service! Serviceintervallen har överskridits. Tillkalla service

!

Underhåll - eldrift

Denna eldrivna port uppfyller vid 
leveransen EU-byggvarudirektiv, 
EU-maskindirektivet, EU-EMC 
direktivet samt EU lågspännings-
direktiv och är CE-märkt enligt 
gällande regler vid leveranstid-
punkten. (EN 12341-1).

För att säkerställa att lindab-takskjut-
portens eldrift alltid fungerar optimalt, 
är det viktigt, att den blir regelbundet 
underhållen. Vi rekommenderar därför 
nedanstående underhållsrutiner. (se 
loggboken för ytterligare information).

Generellt

Vid underhållsarbete på porten 
skall matningsspänningen till styr-
skåpet vara avstängd.

El-drivsystemet är beskrivet i detalj i 
installation och servicemanualen som 
bör finnas i dokumenthållaren vid 
porten.

Elektriska komponenter
Varje månad
Kontrollera klämskyddslisten, fotocell 
och låsets elförregling.

Var tredje månad
Prova frikopplingssystemet med por-
ten i nästan stängt utförande.

Alla övriga underhållsarbeten bör 
utföras av sakkunnig personal – se 
loggboken.

Se även portunderhållsanvisningarna 
på sidan 5.
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Underhåll - eldrift

Serviceintervall
När antal öppningar har uppnåtts, 
står detta beskrivet i displayen.

Ändring av portens 
funktion
För ändringar av funktioner hänvisas 
till servicemontör eller ”Installation av 
eldrift”.

Montage
Montage av Lindab eldrift skall 
företas av sakkunnig och av Lindab 
auktoriserad personal.

Montageanvisning kan vid behov 
beställas av Lindab Port.

Bortskaffning 

Emballage
• Plastfilmen är framställd av 
 Polyeten.
• Transportboxen är framställd av 

återvunnen papp.

Omgivning under drift, lagring och frakt

Temperatur, ºC -20 till +60

Tryck Atmosfäriskt tryck

Fuktighet vid drift Omgivning, som inte kräver material i en kapslingsklass större än IP 65

Fuktighet vid lagring och frakt Max. 70% RH

Rengöring  
All rengöring företas med styrningen i 
spänningslöst tillstånd.

Utvändig rengöring:
Styrning får endast torkas av med en 
fuktig trasa. Trasan kan vara fuktad 
med såpvatten. Det får inte använ-
das skurpulver eller kemikalier med 
lösande effekt.
Läs alltid bruksanvisningen på 
rengöringsprodukten!

Invändig rengöring: 
Är inte tillåten.

Tillverkare: Lindab Profil A/S · Finnmarken 1 · Jels · 6630 Rödding · Danmark

Bortskaffning  
•  Kassera emballaget på ett 
 miljömässigt försvarligt sätt.

•  Vid byte av komponenter kasse-
 ras den utbytta komponenten på 
 ett miljömässigt försvarligt sätt.

Styrningen är tillverkad av metall, 
plast samt elektronikkomponenter.
Alla dessa komponenter skall destru-
eras enligt de i landet gällande regler.

Komponenter kan eventuellt lämnas 
till en auktoriserad återvinningsplats, 

som tar emot elektroniska kompo-
nenter till återvinning.

Styrningen uppfyller RoHS direktivet.

Mer information om skrotning och 
återvinning kan finnas hos miljömyn-
digheterna.

Krav på omgivning, rengörning och bortskaffning
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