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Upphov och rättigheter
Upphovsrätten för den här anvisningen tillhör tillverkaren. Ingen del av den här 
anvisningen får reproduceras eller bearbetas med användning av elektroniska 
system, mångfaldigas eller spridas utan skriftlig tillåtelse från SOMMER Antriebs- 
und Funktechnik GmbH.

Brott som motsvarar ovan nämnda angivelser innebär skadeersättning. 

Alla märken som anges i den här anvisningen är egendom hos motsvarande 
tillverkare och erkänns härmed.

Kontaktuppgifter
Behöver du kundtjänst, reservdelar eller tillbehör ber vi dig vända dig till din 
återförsäljare eller direkt till SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Str. 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck

www.sommer-torantriebe.de

info@sommer.eu

0049 / 7021 / 8001-400

Feedback till din här anvisningen
Vi har försökt att göra monterings- och bruksanvisningen så överskådligt som 
möjligt. Har du förslag till bättre bilder eller tycker du det saknas instruktioner 
i monterings- och bruksanvisningen kan du skicka förslagen till oss på:

0049 / 7021 / 8001-403

doku@sommer.eu

Information om bommen

Serie-nr.: står angivet på titelsidan till den här anvisningen. 

Byggnadsår: från 2010.02

Information om anvisningen

Anvisningsversion: V. 2.5 / 2010-07

Språket i originalmonterings- och originalbruksanvisningen är tyska. 
Alla andra språkversioner är översättningar av originalmonterings- och 
originalbruksanvisningen och härmed kategoriserade som sådana.
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Förvaring och vidarelämning av 
anvisningen
Den här anvisningen måste alltid finnas på plats där bommen sätts upp och 
används.

Ägaren måste informera personalen om var den här och andra anvisningar 
förvaras.

Är det inte längre möjligt att läsa anvisningen p.g.a. kraftig användning 
måste ägaren skaffa en ny kopia från tillverkaren. För beställning av 
anvisningen ber vi dig vända dig till serviceavdelningen.

Vid överlämning eller försäljning av bommen till tredje part måste följande 
dokument lämnas vidare till den nya ägaren:

den här anvisningen,• 

underlagen rörande ändringar och reparationer,• 

intyg om regelbundna kontroller,• 

medgällande dokument, se kapitel "• Användarinformation - 
medgällande dokument".

Beskriven produkttyp
Bommen ASB 6010 är gjord med den senaste tekniken och de gällande 
tekniska reglerna och omfattas av EG-maskindirektiv (2006/42 EG). Det 
finns en konformitetsförklaran i den här anvisningen.

I den här anvisningen beskrivs en industriellt, kommersiellt och privat 
användbar strömdriven bom för motorfordonstrafik. Bommen är till för att 
spärra och öppna infarter och utfarter på parkeringsplatser och andra 
avspärrade platser.

Bommen ASB 6010 kan fås höger- eller vänsterstängande. Det är inte möjligt 
att bygga om den.

Valbara tillbehör beskrivs. Det faktiska leveransomfånget kan avvika från 
detta.

Anvisningens målgrupp
Anvisningen måste läsas och beaktas av alla som är betrodda med följande 
arbeten:

transport inom företag,• 

uppackning och montering,• 

idrifttagning,• 

inställning,• 

felåtgärd,• 

kontroll‚• 

urdrifttagning,• 

demontering.• 

förvaring,• 

bortskaffning.• 

Medgällande dokument
Förutom den här anvisningen ska följande (tekniska) dokument/föreskrifter 
beaktas:

nationella föreskrifter om olycksförebyggning,• 

nationella föreskrifter om miljöskydd,• 

information om tillsynsplikt, meddelandeplikt och driftsorganisation,• 

gällande tekniska regler för säkert arbete.• 

Symbolförklaring
I den här anvisningen används följande symboler och signalord:

FARA
Innebär en omedelbart hotande fara vilken kan leda till död 
eller mycket svåra skador.

VARNING
Innebär en potentiellt farlig situation vilken kan leda till död, 
mycket svåra skador eller till skador på bommen och miljön.

ANVISNING:
Innebär mer information och användbara anvisningar.

Syftar i bilden på en del/maskinkomponent.

Varningssymboler
Kan farokällorna anges mer precist används följande symboler tillsammans 
med ovan nämnda signalord:

FARA P.G.A. STRÖM!
Berörs strömförande delar kommer strömmen in i kroppen 
vilket kan leda till elchock, brand eller död.

VÄLTNINGSRISK
Det här tecknet används för att markera en vältningsrisk vid 
transport och montering av bommen.

FARA GENOM STäNGANDE BOM!
Att inte beakta förhållningsreglerna leder till farliga 
situationer vilka kan leda till svåra skador.

Anvisningar till texten
Står för allmänna säkerhetsanvisningar vilka måste beaktas! �

Står för hanteringsanvisningar med en eller två instruktioner. �

Står för hanteringsanvisningar med tre eller fler instruktioner.1. 

Står för uppräkning inom hanteringssteget.• 
Står för hanteringens resultat. ⇒

Uppräkning utan nödvändig ordningsföljd visas som en lista med 
uppräkningpunkter (nivå 1) och sträcksats (nivå 2):

Uppräkning 1,• 

Punkt A, –
Punkt B. –

Uppräkning 2.• 

Hänvisningar till kapitel och övriga dokument är i fetstil, kursiva och satta 
inom "citattecken".

Användarinformation
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Garanti
Garantin motsvarar de lagliga bestämmelserna. Kontaktperson för garantin 
är din återförsäljare. 

Garantianspråk kan bara göras i det land där bommen köpts.

Batterier, säkringar och glödlampor är undantagna garantin.

Bestämmelsemässig användning
Bommen ska användas säkerhetsmedvetet och faromedvetet och endast 
när den är i oklanderligt, arbetssäkert tillstånd.

Den industriellt, kommersiellt och privat användbara bommen ASB 6010 är 
lämpad och avsedd för följande användning:

spärra och öppna in- och utfarter på parkeringsplatser och andra tillfarter • 
där motorfordon av alla typer har tillgång,

användning med en bomarm med en längd på 1,5 meter till 6 meter • 
(används ett pendelstöd, 5 meter),

användning upp till maximalt 13 cykler per timmer,• 

användning med de angivna säkerhetsavstånden till omgivningen,• 

användning med lämpliga säkerhetsanordningar och kommandogivare • 
som är anpassade efter de förväntade motorfordonen,

användning vid maximal vindstyrka på 8 enligt Beaufortskalan (hård vind).• 

Bestämmelsevidrig användning
All användning som inte nämns i kapitlet "Bestämmelsemässig användning" 
räknas som bestämmelsevidrig. Det är ägaren som helt och hållet ansvarar 
får skador på bommen vid skador till följd av sådan användning. Detta gäller 
även för egenmäktiga förändringar, modifieringar och programmeringen på 
bommen och dess beståndsdelar.

Särskilt följande är förbjudet:

användning av fotgängare eller cyklister,• 

användning vid tull,• 

användning i parkeringshus,• 

användning med defekta delar,• 

användning i stängda rum,• 

användning i omgivningar där det föreligger explosionsrisk eller där det • 
finns farliga, brännbara gaser,

montering av bommen utan fundament eller på ett fundament som inte • 
motsvarar anvisningarna i kapitlet "Monteringsförberedelse - skapa 
bomfundament med försörjningsanslutningar",

användning av fundament som är lutande eller sluttande,• 

användning av reservdelar och tillbehör som • inte är kontrollerade och 
godkända av SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH,

modifieringar på bommen eller enskilda delar utan godkännande från • 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH,

felaktig användning av bommen eller enskilda delar av den för liknande • 
användning.

Personalens kvalifikationer
Personer som är påverkade av droger, alkohol eller använder mediciner 
som påverkar reaktionsförmågan får inte transportera, montera, använda, 
ställa in eller demontera bommen.

Ägare
Ägaren äger bommen eller har hyrt den.

Efter den kontraktsreglerade överlämningen av ansvaret till ägaren är 
denne ansvarig för att bommen används korrekt.

Ägaren är ansvarig för att all personal har de fysiska och mentala 
förutsättningarna att utföra de uppgifter han/hon är tilldelad.

Personal för transport
Transporten av bommen till ägaren görs av en återförsäljare resp. ett 
transportföretag som återförsäljaren anlitar.

Transporten får inte göras av användningspersonalen eller ägaren. 
Undantag till detta är transport inom företaget.

Personal för fundament
Bommens fundament får endast läggas av utbildad personal. Denne måste 
upprätta bevis på stabilitet i enlighet med byggreglerna.

Anlita om nödvändigt en byggnadsingenjör. 

Personal till montering, idrifttagning och 
demontering
Montering, idrifttagning och demontering av bommen får endast utföras av 
utbildad personal.

Personalen måste vara förtrogen med de olycksförebyggande föreskrifterna 
i sitt land.

Minderåriga eller personer som håller på att utbilda sig får endast 
genomföra arbetet under övervakning av en erfaren person och efter 
uttryckligt godkännande från ägaren.

Elpersonal
Arbete med elektroniken och strömförande delar får endast göras av 
utbildad elektriker.

Arbete med elektroniken eller strömförande delar får inte utföras av 
personalen för montering, idrifttagning och demontering eller ägaren.

Personal för drift
Personalen för drift har följande befogenheter och uppgifter:

ställa in driftssätt,• 

nödöppning av bommen,• 

åtgärda störningar resp. inleda vidtagande åtgärder för att eliminera • 
störningar,

kontrollera bommen enligt kontrollplanen efter angivna intervall.• 

Dessa personer måste bestämmas av ägaren och ha tagit del av 
instruktioner om drift av bommen som ägaren gett.

Minderåriga eller personer som håller på att utbilda sig får endast 
genomföra arbetet under övervakning av en erfaren person och efter 
uttryckligt godkännande från ägaren.

Säkerhetsinformation
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Användare
Bommen får användas av alla som har fyllt 18 år.

Minderåriga får endast använda bommen tillsammans med en vuxen.

Användaren har följande befogenheter och uppgifter:

Öppna och stänga bommen via kommandogivaren,• 

Använda bommen med fordon som framförs av användaren.• 

Ägarens plikter
Bommens ägare är alltid, om inget annat anges, ansvarig för dess 
användning. Detta gäller även när bommen används av tredje part.

Bommen ASB 6010 får uttryckligen endast får användas för 
motorfordonstrafik. Personer får inte använda bommen. Ägaren måste 
vidta lämpliga åtgärder för att tydligt skilja på fordonstrafik och persontrafik. 
Byggnadsmässiga avskiljningar som t.ex. vägar för fotgängare bredvid 
körbanan måste vara utmärkt med varningsanvisningar och motsvarande 
skyltning.

Öppnings- och stängningsrörelserna måste bevakas och övervakas 
med lämpliga åtgärder. Det är inte tillåtet att driva bomanläggningen utan 
säkerhetsanordning, visuell kontroll eller övervakning.

Vidare måste bommens ägare:

tilldela de olika uppgifterna hos bommen till kvalificerad, lämplig och • 
auktoriserad personal,

påvisbart undervisa personalen om korrekt drift av bommen samt om hur • 
alla säkerhetsanordningar fungerar. Utbildningen resp. introduktionen av 
personalen måste bekräftas skriftligen!

skador och söndriga delar ska direkt kontrolleras av lämplig personal,• 

ge sakkunnig i uppdrag att kontrollera bommen med regelbundna • 
intervall och föra protokoll över dess kontroller,

dokumentera och genomföra förändringsarbeten,• 

se till att bommen endast används i tekniskt klanderfritt tillstånd,• 

utrusta personalen med lämplig arbetsskyddsklädsel,• 

montera signaltavlor, anvisningsskyltar eller föremål (räcken) så att • 
gångtrafikanter blir ordentlig varnade och inte går igenom bommen,

lägga infartsbredden för fordon sa att även redare, längre och högre • 
fordon kan passera säkert, utan att skada anläggningen.

ANVISNING:
Se även kapitlet "Monteringsförberedelse". Där står alla 
nödvändiga förberedelser och plikter angivna detaljerat.

Säkerhetsmärkning vid bommen
Bommens faro-området är utmärkt med en varningsskylt. Dessutom kan 
reflexer sättas fast på bomarmen.

Före bommen drivs måste ägaren och personalen göra sig väl förtrogna 
med placering och betydelse av varningsskylten vid bommen.

Alla varningsskyltar och reflexer som är fastsatta på bommen måste alltid 
vara väl synliga och hela. 

Skadade eller felaktiga varningsskyltar och reflexer måste omedelbart 
bytas ut av ägaren.

Varningsskylt vid bommen
Följande varningsskylt finns på bommen:

Personlig skyddsutrustning
Följande tabell visar vilken skyddsutrustning som måste bäras för speciella 
arbetskrav och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas.

Transport X X X X

Montering X X X X

Första 
idrifttagningen

X

Felåtgärd X X

Demontering X X X X

Bortskaffning X X X X

Reservdelar och tillbehör
Använd endast original-reservdelar eller reservdelar från andra tillverkare 
vilka godkänts av SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Om delar som är relevanta för säkerheten byts ut måste dess funktion 
kontrolleras samtidigt.

Använd endast tillbehör som är godkända av SOMMER Antriebs- und 
Funktechnik GmbH. Att använda tillbehör kan ändra arbetet med bommen. 
Dessutom ska anvisningarna för arbete och säkerhet vid användning av 
tillbehör beaktas.
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Leveransomfång
Standardleveransomfång
Det faktiska leveransomfånget kan avvika beroende på bommens utförande. 
I standardomfånget ingår följande delar:

Bedienungsanleitung

1
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Pos. Antal Beteckning

1 1 Bomhölje - vänsterstängande eller högerstängande 
utförande

2 2 U-profil

3 1 Bomarmhöljets panel

4 1 Bomarmhölje med 2 skruvar

5 4 Fjädrar - 2 monterade på fabrik och 2 reservfjädrar

6 1 Bomarmhölje

7 1 Underläggsplatta med 4 skruvar

8 2 Nyckel till skåpet

9 1 Monterings- och bruksanvisning

ANVISNING:
Ta ut den detaljerade listan på leveransomfånget från 
beställningssedeln.

Levereringsbara tillbehör
Det står ett stort urval av tillbehör till förfogande för bommen. Tillbehören 
kan vid behov även beställas i efterhand från SOMMER Antriebs- und 
Funktechnik GmbH.
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Varningsljus
Bommens användare varnas när den öppnas eller stängs med hjälp av 
varningsljuset.

Nyckelbrytare
Genom att vrida på nyckelbrytaren öppnas eller stängs bommen.

Fjärrkontroll
Med fjärrkontrollen öppnas och stängs bommen via radiosignal.

Externa antenner
De externa antennerna ökar radiosignalens mottagningsområde.

Ljusridå
Ljusridån uppfattar objekt och skickar en signal till styrningen vid registrering. 
Därigenom kan det förhindras att bommen stängs när ljusridån övervakar 
stängningsområdet.

Huvudbrytare
Den avstängningsbara huvudbrytaren (allpolig nätskiljare enligt EN 12453) 
kopplar bommen allpoligt strömlös.

8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa (elektrisk)
ANVISNING:
Det går att ansluta en 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa eller 
en optisk säkerhetskontaktdosa (vidare OSE)! Det är inte 
möjligt att ansluta båda säkerhetsanordningarna!

Stöter 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosan som är fäst på bomarmen på ett 
hinder under stängningen stoppar bommen och öppnar helt.

C-skenan som behövs för monteringen är bifogad.

Produktbeskrivning
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Optisk säkerhetskontaktdosa - OSE-system
ANVISNING:
Det går att ansluta en 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa eller 
en optisk säkerhetskontaktdosa (efterföljande OSE-system)! 
Det är inte möjligt att ansluta båda säkerhetsanordningarna!

Stöter den optiska säkerhetskontaktdosan som är fäst på bomarmen på ett 
hinder under stängningen stoppar bommen och öppnar helt.

C-skenan som behövs för monteringen måste beställas separat.

Reflexer
Reflexer fastsatta på bomarmen höjer dess synlighet när det är mörkt.

Pendelstöd (upp till maximalt 5 meter 
bomarmslängd)

Vid en bomarmslängd på 3 till 5 meter måste antingen ett pendelstöd eller 
en stödpelare monteras. Vid en bomarmslängd på mer än 5 meter måste 
en stödpelare monteras.

Stödpelare
Vid en bomarmslängd på 3 till 5 meter måste antingen ett pendelstöd eller 
en stödpelare monteras. Vid en bomarmslängd på mer än 5 meter måste 
en stödpelare monteras.

Slingkontroll
Finns det induktionsslingor för att öppna och stänga bommen kan dess 
signal bearbetas via slingkontrollen.

Mått
Alla mått i mm.

775 - 975

150150

1500 - 6000

1080

350
250

10
0

40
30

1

Tekniska data
Vikt utan bomarm 60 kg

Vikt, bomarm 6 m 6 kg

Maximal spärrbredd 5,55 m

Öppningstid max. 7 sek.

Stängningstid max. 7 sek.

Spänningsförsörjning 230 V; 50 Hz

Motor 24 V, DC

Effektupptagning i normaldrift 80 W

Effektupptagning standby max. 2 W

Mått utan bomarm H 1080 mm x B 350 mm x D 250 mm

Mått bomarm 6 m, kan kortas till 1,5 m

Skydd IP 44

Temperaturområde - 20°C till + 60°C

Maximal vindstyrka enligt 
Beaufortskalan

8 (hård vind), 
motsvarar 20,6 m/s resp. 74 km/h

Tillåtna cykler max. 13 cykler/timme

Typskylt
Typskylten sitter på höljet.

På typskylten står följande angivet:

Företagsnamn och fullständig adress till tillverkaren,• 

maskinens beteckning,• 

CE-märkning,• 

typbeteckning och serienummer,• 

bommens tillverkningsdatum (månad/år).• 
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Transport
Transporten av bommen till ägaren görs av en återförsäljare resp. ett 
transportföretag som återförsäljaren anlitar.

Efter den kontraktsreglerade överlämningen av allt ansvar till ägaren måste 
denna, i transportfall, se till att bommen transporteras säkert och korrekt.

Följande anvisningar måste beaktas vid transporten:

Stapla inte förpackningar på varandra. �

Transportera förpackningsenheterna i den position som står angiven på  �
förpackningen.

Under transporten ska även omgivningsvillkoren (temperatur, luftfuktighet  �
etc.) angivna av tillverkaren hållas.

Se alltid till att bommen transporteras lugnt och utan stötar. �

Säkra laster som ska transporteras från att välta, falla och skadas. �

Avlastning och transport inom 
företag

VARNING
Vid dessa arbeten består varorna t.ex. i ojämna ytor, vassa 
kanter samt användning av bränsle och tillsatsmedel.

Kroppsdelar kan skadas.

Använd avsedda, tighta arbetsskyddskläder (minst  �
skyddshjälp, skyddsskor, skyddshandskar). Långt hår 
ska vara uppsatt.

FARA
Nerfallande last!

Lasten kan falla ner vid avlastningen och orsaka svåra eller 
dödliga skador.

Använd lyftverktyg vilka är anpassade till lastens vikt. �

Gå aldrig under hängande last. �

Kontrollera förpackningsenheterna efter synliga transportskador och andra 
skador. Finns det skador ska dessa bekräftas av speditören och direkt efter 
leveranse meddelas SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH skriftligen.

Förvara bommen från avlastningen tills den byggs upp. För att göra 
det måste bommens ägare eventuellt transportera bommen från 
avlastningsplatsen till förvaringsplatsen.

Beakta följande anvisningar om avlastning och mellantransport:

För avlastning och transport inom företaget krävs  � minst två personer.

Använd endast lämpliga, kontrollerade och normerade lyftverktyg  �
(gaffeltruck, autokran, lyftkran) och fästmedel (rundöglor, lyftband, 
anslagslinor, kedjor).

Vid urvalet av lyftverktyg och fästmedel ska den maximala nyttolasten  �
beaktas.

Se alltid till att bommen transporteras och lastas av lugnt och utan stötar. �

Stapla inte förpackningar på varandra. �

Efter avlastningen ska  � inga förpackningsmaterial eller transportsäkringar 
tas bort.

Förvaring
VARNING
Drivenheten och övriga komponenter i bommen kan skadas 
genom felaktig förvaring.

Det kan leda till irreparabla skador på bommen.

Vid den första leveransen och mellanförvaringen ska  �
följande förvaringsvillkor hållas!

För transporten är förpackningsenheterna packade med en plastfolie vilken 
skyddar mot miljöpåverkan.

Den här plastfolien får inte tas bort eller skadas. Om nödvändigt ska  �
komponenten täckas över ytterligare.

Förvara förpackningsenheterna i stängda och torra rum där de är  �
skyddade mot fuktighet och UV-strålning.

Förvara förpackningsenheterna vid en temperatur på -20 °C till +60 °C. �

Förvara förpackningsenheterna i den position som står angiven på  �
förpackningen.

Stapla inte förpackningar på varandra. �

Se till att det finns tillräckligt med plats för obehindrade genomgång. �

Transport / Avlastning / Förvaring
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Som exempel visas här ett möjligt monteringsscenario.

Fastställ tillsammans med ägaren var tillbehören ska monteras före 
monteringen.

ANVISNING!
Andra möjliga kommandogivare är Telecody och inre 
radioknapp. Hos Telecody eller inre radioknapp är det 
inte nödvändigt att installera en förbindelseledning till 
drivenheten. Fråga din återförsäljare.

1 Varningsljus DC 24 V

2 Nyckelbrytare

3 Ljusridå

4 Vänsterstängande bom

5 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa eller OSE-system

6 Högerstängande bom

7 Huvudbrytare (kan stängas av)

8 Extern antenn (inkl. 10 m kabel)

9 Fjärrkontroll med auto-/vägghållning

Före monteringen av bommen måste organisatoriska och byggnadsmässiga 
förberedelser göras.

Beakta följande anvisningar för monteringsförberedelsen:
Bommarmens totallängd är inte detsamma som den effektiva  �
spärrbredden.

Vid en bomarmlängd på  � mer än 3 meter krävs ett pendelstöd eller 
en stödpelare. Använd pendelstöd till bomarmslängder på maximalt 
5 meter.

Bomhölje och bomarmens spets måste ha ett avstånd på  � minst 500 mm 
till nästa faststående hinder (byggnad, mur, stängsel etc.).

Utför nätanslutningen i enlighet med EN 12453 (allpolig nätavskiljare).  �
Montera in en avstängningsbar huvudbrytare (allpolig avstängning).

Använd endast bommen med en fastlagd ledning, vilken är säkrad  �
med en säkring (16 A, belastning). Den nätkabel som är ansluten vid 
leveransen är inte tillåten att använda för permanent- eller utomhusdrift.

Mellan bommens rörelseområde och högspänningsledningar/träd  �
måste ett minstaavstånd på 5 meter hållas.

I bommens fundament och på den totala monteringsplatsen ska  �
det finnas tomrör för kabeln för nättilledning och tillbehör (ljusridå, 
varningsljus, nyckelbrytare o.s.v.).

Monteringsförberedelser

O

SOMMER

TORANTRIEBE

2
01

9

1

2 x 0,75 mm2

4 x 0,75 mm

2 x 0,75 mm2

2

33

8

7

3 x 1,5 mm2

AC 230 V

3

4 x 0,75 mm2

6

4

5
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Monteringsbild
Med hjälp av översiktsbilden kan fundamentets position, bomarmens längd 
och, om nödvändigt, stödpelarens placering räknas ut.

Y

≥ 500

30
0

≥ 500X

350 Z = X - 280 - Y

X = bomarmens längd (1500 mm till 6000 mm)

Y = avståndet bomarmens spets till mittpunkt på stödpelare eller mittpunkt 
på pendelstödet. Minst 150 mm, maximalt 300 mm

Z = bommens spärrbredd - genomfartsbredd

Exempelräkning:
Beräkna bomarmens längd (X) vid:

bommens spärrbredd (Z) = 3500 mm

avstånd från bomarmens spets - mittpunkten på stödpelare (Y) = 200 mm

X = Z + Y + 280 mm

X = 3500 mm + 200 mm + 280 mm

X = 3980 mm

Fundamentframtagning till bom 
med försörjningsanslutningar
För korrekt drift av bommen krävs det att bomhöljet står säkert.

I följande tabell anges den minsta storleken och storleken som SOMMER 
Antriebs- und Funktechnik GmbH rekommenderar för fundamentet. 
Beroende på frostrisk måste fundamentets djup (D) anpassas frostsäkert 
så att marken inte kan lyfta den.

T 
≥ 

80
0

D B L
Minsta storlek Frostsäker! 

I Tyskland 800 mm
300 mm 400 mm

Rekommenderat 1000 mm 400 mm 400 mm

Alla nödvändiga tomrör och ledningar ska föras ut i mitten av fundamentet. 
Vid urvalet av tomrör ska alla lagda ledningar tas med i beräkningen. Detta 
kan vara:

strömtilledning,• 

anslutningsledning till ljusridå/induktionsslinga,• 

anslutning till stationär kommandogivare,• 

anslutningsledning för tillbehör som varningsljus, extern antenn, etc.• 

VARNING
Lägg aldrig strömtilledningen i samma tomrör som 
anslutningsledningen.

Det kan leda till störningar i styrningen.

Använd olika tomrör för strömtilledning och  �
anslutningsledning.

Använd endast ledningar/kablar vilka är avsedda för användning utomhus 
(kyltåliga, UV-tåliga).

Fundamentets yta måste vara jämnt och absolut horisontellt mot körbanan 
(plan), så att bomhöljet kan ställas rakt.

Använd betong med följande fästklass:

EN 206 C25/30 XC4, XF1, XA1 (25-30 N/mm²) –

Fundamentet måste vara massivt och stålarmerat.

Fästningen av bomhöljet görs med hjälp av fästbultar för tung last (ingår 
inte i leveransomfånget).

Minsta storlek på fästbular för tung last M10x120 eller M12x125.

ANVISNING:
För vidare information om bultar för tung last ber vi dig 
kontakta din återförsäljare.

Fundamentframtagning till 
stödpelare
Till monteringen av stödpelaren krävs ett stabilt fundament.

I följande tabell står den minsta storleken på fundamentet angivet. 
Beroende på frostrisk måste fundamentets djup (D) anpassas frostsäkert 
så att marken inte kan lyfta den.

D B L
Frostsäker! 
I Tyskland 800 mm

200 mm 200 mm

Fundamentets yta måste vara jämn och horisontell till körbanan (plan), så 
att stödpelaren kan ställas rakt.

Använd betong med följande fästklass:

EN 206 C25/30 XC4, XF1, XA1 (25-30 N/mm²) –

Fästningen av bomhöljet görs med hjälp av fästbultar för tung last (ingår 
inte i leveransomfånget).

Minsta storlek på bultarna M8x75 eller M10x85.

ANVISNING:
För vidare information om bultar för tung last ber vi dig 
kontakta din återförsäljare.
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Stationär kommandogivare
Stationära kommandogivare (nyckelbrytare, tryckknapp, etc.) måste vara 
så placerade att

de enkelt kan nås från alla fordon,• 

de inte står i vägen för bommens rörelseområde,• 

användaren har visuell kontakt till bommen vid manövreringen.• 

Säkerhetsåtgärder
För säker drift av bommen måste ägaren montera nödvändig 
säkerhetsutrustning. Öppnings- och stängningsrörelserna måste övervakas 
med lämpliga åtgärder.

Lämpliga för det är till exempel:

ljusridåer,• 

Induktionsslinga,• 

8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa eller OSE-system.• 

ANVISNING:
Upp till 2 säkerhetsanordningar kan anslutas till styrningen! 
En säkerhetsanordning måste alltid vara ansluten som 
öppningskontakt så att säkerheten alltid garanteras vid en 
defekt.

I kapitlet "Bilaga - in- och utkörningsscenarion" visas olika scenarier 
med säkerhetsanordningar som exempel.

Persontrafik
Bommen ASB 6010 får endast användas av motorfordon. Personer får inte 
använda bommen.

Ägaren måste vidta lämpliga åtgärder för att tydligt skilja på fordonstrafik 
och persontrafik. Byggnadsmässiga avskiljningar som t.ex. vägar för 
fotgängare bredvid körbanan måste vara utmärkt med varningsanvisningar 
och motsvarande skyltning.

Nödvändiga verktyg
Följande verktyg krävs för en korrekt montering:

13 mm
17 mm
19 mm

10 mm
12 mm

8 mm
4x
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Säkerhetsanvisningar till 
monteringen

Monteringen får endast göras vid en maximal vindstyrka på 3 enligt  �
Beaufortskalan (måttlig vind).

För hela monteringen krävs  � minst två personer.

Vid monteringsarbete ovanför kroppshöjd ska lämpliga, kontrollerade  �
och säkra förhöjningar användas. Använd aldrig bommen eller delar av 
dom som förhöjning.

Kontrollera att alla skruvar och klämmor i och på bommen sitter  �
ordentligt och dra åt om nödvändigt.

Monteringen av bommen och samtliga arbeten på elektroniken  �
får endast genomföras av personal som beskrivs i kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar - personalens kvalifikationer".

VÄLTNINGSRISK
Bommen kan välta under monteringen och transport inom 
företaget.

Människor och bommen kan skadas.

Genomför transporten och monteringen med 2 personer  �
och lämpliga transportmedel.

Kontrollera leveransomfånget
På uppställningsplatsen ska bommen och samtliga tillbehör tas upp ur 
förpackningen. Använd inga vassa föremål för att öppna förpackningen 
eftersom komponenter kan skadas.

Kontrollera att leveransen är komplett (se kapitel "Produktbeskrivning - 
leveransomfång" och beställningssedeln).

Skulle leveransen vara ofullständig ska du ta kontakt med din återförsäljare 
eller med SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Släng förpackningarna i enlighet med reglerna i ditt land.

Montering av bomhöljet
Dra in kabeln i tomrören och markera dem för senare tillordning.1. 

Ta ut borrschablonen från den här anvisningen (se "2. Bilaga - 
borrschablon"), lägg den på fundamentet och markera 4 hål.

10 mm
12 mm

≥ 
65

 m
m

10 mm
12 mm

Borra 4 hål Ø 10 eller Ø 12 mm och minst 65 mm djupa.3. 

4x 4x

2x17 mm
19 mm

Blås ur hålen med tryckluft.4. 

ANVISNING:
Använd endast tillåtet fästmaterial. För rekommenderade 
fästbultar för tung last, se kapitel "Monteringsförberedelse - 
skapa bommens fundament med försörjningsanslutningar".

Sätt i 4 fästbultar för tung last i hålen.5. 

Sätt på bomhöljet och öppna dörren.6. 

ANVISNING:
Montera ut styrningen och lägg åt sidan. Sätt tillbaka 
styrningen först efter anslutningen till strömnätet gjorts.

Lägg in båda U-profilerna.7. 

Justera bomhöljet resp. U-profilerna. Sätt på 4 underläggsskivor och 8. 
dra åt 4 muttrar. Kontrollera att bommen står rakt med ett vattenpass 
och korrigera om nödvändigt.

Stäng bomhöljet.9. 

Montering
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Anpassa bomarmens längd
ANVISNING:
Bommarmens totallängd är inte detsamma som den effektiva 
spärrbredden!

Räkna ut hur lång bomarmen ska vara, se kapitel 
"Monteringsförberedelse - monteringsbild/exempeluträkning".

Ta bort bomarmens spetsskydd.1. 

Såga till bomarmen till önskad längd och grada av den.2. 

Sätt på bomarmens spetsskydd.3. 

Montering av bomarmen
ANVISNING:
Om ett pendelstöd används ska det monteras före 
bomarmen monteras. Se kapitlet "Montering - montera 
pendelstöd".

Bomarmen monteras i lodrät öppningsställning.1. 

4x 2x

2x

2.1.

3.

Sätt bomarmen i bomarmshållaren, lägg på underlagsplattan och fäst 2. 
med 4 skruvar.

Montera skyddet med 2 skruvar och sätt på panelen.3. 

Montering av stödpelaren
Räkna ut stödpelarens position, se kapitlet 1. 
"Monteringsförberedelse - monteringsbild/exempeluträkning".

8 mm
10 mm

≤ 
65

 m
m

10 mm
8 mm

4x

Sätt på stödpelaren och markera 4 hål.2. 

Borra 4 hål Ø 8 eller Ø 10 mm och minst 65 mm djupa.3. 

Blås ur hålen med tryckluft.4. 

ANVISNING:
Använd endast tillåtet fästmaterial. För rekommenderade 
fästbultar för tung last, se kapitel "Monteringsförberedelse - 
skapa stödpelarens fundament".

4x

13 mm
17 mm

4x

Sätt i fästbultar för tung last i hålen.5. 

Sätt på stödpelaren. Sätt på 4 underläggsskivor och dra åt 4 muttrar. 6. 
Kontrollera att stödpelaren står rakt med ett vattenpass och korrigera 
om nödvändigt.

Justera bommens position
Lås upp bommen (se kapitlet "1. Drift och användning - nödöppning") 
och stäng bommen.

90°

17 mm
19 mm

Öppna bomhöljet och lossa de 4 muttrarna så att bommen kan justeras.2. 

Justera bommen så att den står parallellt med körbanan och bomarmen 3. 
ligger mot stödpelaren.
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17 mm
19 mm

Dra åt 4 muttrar enligt anvisningarna från fästbultstillverkaren.4. 

Montering av tillbehör
Alla externt anslutna apparater måste ha en säker avskiljning av  �
kontakten mot dess nätspänningsförsörjning i enlighet med EC 364-4-41.

För montering av tillbehör ska bommen och alla ledningar kopplas  �
spänningsfritt och säkras från att slås på.

För anslutning till förgreningsdosan och inställningen av DIP-brytare, 
se kapitlet "Styrning".

Montera nyckelbrytare

SOMMER
TORANTRIEBE4

5
6

1
2
3

SOMMER
TORANTRIEBE

Montera nyckelbrytare och anslut till förgreningsdosan. �

Lägg aldrig kabeln till nyckelbrytaren längd en strömledning eftersom  �
det kan orsaka störningar i styrningen.

Montera varningsljus

78

85
135

20

12

13
14

16
17
18
19

15
16

17

Montera varningsljus och anslut till förgreningsdosan. �

Montera ljusridå

4
5

6
7

8
9 10

11
12

13
1

6

10

7

11

4
5

2 13
1

NO
TX RX

COM

+

NO

COM

6
7

8
9 10

11
12

13

8
10

9
11

12
13

NO
TX RX

COM

+

NO
COM

Montera ljusridå och anslut till förgreningsdosan. �
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Montera huvudbrytare
ANVISNING:
Den avstängningsbara huvudbrytaren (allpolig nätskiljare 
enligt EN 12453) kopplar bommen allpoligt strömlös.

FARA!
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar 
leder till farlig kroppsgenomströmning.

Elektrisk chock, brand eller död kan vara följden.

Före kabeldragningsarbeten ska du säkerställa att  �
ledningarna är spänningsfria. Under kabeldragningen 
ska du säkerställa att ledningarna fortsätter att vara 
spänningsfria (t.ex. genom att förhindra påslagning).

Anslutning till strömnätet får endast göras av  �
personal med kvalifikationer som beskrivs i kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar - personalens kvalifikationer".

L1

L2

L3

T3

T2
T1

N

N

O

L1

L2 L3

T3T2

T1

N

N

L1

L2

L3

T3

T2
T1

N

N

O

L1

L2 L3

T3T2

T1

N

N

Anslut bommens nättilledning till huvudbrytaren. �

Anslut den externa nättilledningen till huvudbrytaren. �

Montera externa antenner

O

Montera externa antenner och anslut till styrningen. �

Montera 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa
ANVISNING:
Det går att ansluta antingen en 8,2 kOhm säkerhetskontakt-
dosa eller ett OSE-system!  Det är inte möjligt att ansluta 
båda säkerhetsanordningarna!

Nita eller skruva fast C-profilen hos 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosan 1. 
på bomarmsspetsen (beakta avståndet till stödpelaren!).

Skjut in 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosan i C-profilen.2. 

ED
3

LE
D4

T1

ON

7
8

6
5

4
3

21

6
7
8
9
10

11

2

12

13

3
4
5

Anslut 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosan till förgreningsdosan.3. 
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Montera OSE-systemet
ANVISNING:
Det går att ansluta antingen en 8,2 kOhm säkerhetskontakt-
dosa eller ett OSE-system! Det är inte möjligt att ansluta 
båda säkerhetsanordningarna!

Nita eller skruva fast C-profilen OSE-systemet på bomarmsspetsen 1. 
(beakta avståndet till stödpelaren!).

Skjut in OSE-systemet i C-profilen.2. 

6
20 21

ED
3

LE
D4

T1

ON

7
8

6
5

4
3

21

4
5

7
8
9
10

11

16
17
18
19

20
21
22

12

13
14

15

6

Anslut OSE-systemet till förgreningsdosan.3. 

Klämma 6 Kabel grön från OSE-system

Klämma 20 Kabel brun från OSE-system

Klämma 21 Kabel vit från OSE-system

Montera pendelstöd

Räkna ut var pendelstöd ska placeras, se kapitel 1. 
"Monteringsförberedelse - monteringsbild/exempeluträkning".

Nita eller skruva fast pendelstödet på bomarmens spets.2. 

Stäng bommen och kontrollera pendelstödets avstånd till golvet. 3. 
I stängd tillstånd måste avståndet vara ca. 2 cm. 
Korrigera om nödvändigt bommens under ändläge, se kapitlet 
"Idrifttagning - ställa in bommens löpväg via ändläget".

Anslutning till strömnät
Strömkällans spänning måste stämma överens med spänningen som  �
står angiven på typskylten.

Kontrollera nätanslutningen i enlighet med gällande föreskrifter. Före  �
bommen ansluts ska en elektrisk kontroll göras i enlighet med gällande 
föreskrifter.

Kvarstår risken att nätspänningen uppvisar svängningar även bara under  �
kort tid måste bommen få spänning från en spänningskonstanthållare.

Använd endast bommen med en fastlagd ledning, vilken är säkrad med  �
en säkring (16 A, belastning).

Utför nätanslutningen i enlighet med EN 12453 (allpolig nätavskiljare).  �
Montera in en avstängningsbar huvudbrytare (allpolig avstängning).

FARA!
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar 
leder till farlig kroppsgenomströmning.

Elektrisk chock, brand eller död kan vara följden.

Före kabeldragningsarbeten ska du säkerställa att  �
ledningarna är spänningsfria. Under kabeldragningen 
ska du säkerställa att ledningarna fortsätter att vara 
spänningsfria (t.ex. genom att förhindra påslagning).

Anslutning till strömnätet får endast göras av  �
personal med kvalifikationer som beskrivs i kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar - personalens kvalifikationer" .

1 2 3

2.

3.

1.

Öppna bomhöljets dörr.1. 

Kläm fast nättilledningen:2. 

Klämma Kabelfärg Benämning
1 gul/grön (PE)

2 brun (L) AC 220 ...240 Volt

3 blå (N)

Kontrollera om bommens jordningskabel är klämd. 3. 
Om inte, kläm fast kabeln.

Sätt in styrningen. Tänk på polariteten (kontaktskydd: gul kontakt 4. 
mellan klämma 11 + 12)!
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Säkerhetsanvisningar till 
idrifttagningen
Idrifttagningen av bommen får göras först när:

bommen är ordentligt och säkert förankrat i fundamentet. �

alla nödvändiga övervakningsanordningar (exempelvis ljusridå)  �
är korrekt anslutna.

alla olycksfallsförebyggande åtgärder har gjorts. �

alla säkerhetsbestämmelser har hållits. �

Kontrollera förgreningsdosans 
kabel

1

Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

Öppna bomhöljets dörr.2. 

Kontrollera att alla kablar i förgreningsdosan (1) sitter ordentligt och 3. 
dra eventuellt åt klämmor.

Ställ in fjäderenheten
För inställningen av fjäderenheten krävs  � minst två personer.

VARNING
Att ställa in fjäderenheten är relevant för säkerheten och 
måste utföras av utbildad personal och med yttersta 
noggrannhet.

Vid otillåtet hög inställning av fjäderenheten kan människor 
och föremål skadas.

Ställ in fjäderenheten så som beskrivs för att hinder ska  �
kunna kännas av snabbt och säkert.

Bommen levereras utan att fjäderenheten är inställd. Den nödvändiga 
fjäderkraften anpassar sig till den monterade bomarmen och tillbehör som 
är monterade på den.

Bommen arbetar endast korrekt när bomarmens vikt kompenseras av 
fjäderns dragkraft, dessutom:

Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

2x 1

2

2x

Öppna bomhöljets dörr.2. 

Lås upp låset.3. 

Ta bort bommens övre skydd.4. 

Lossa båda fjädrarnas låsmutter.5. 

Nödöppna bommen, se kapitel "6. Drift och användning - nödöppning".

45°

För bomarmen manuellt till en vinkel på 45° och håll den där.7. 

Ställ in fjäderns båda muttrar så att bomarmen stannar i en 45° vinkel 8. 
när den släpps.

1

2

Dra åt båda fjädrarnas låsmutter.9. 

Lås bommen.10. 

Sätt på och lås fast bommens övre skydd.11. 

ANVISNING:
Görs ändringar på bomarmen i efterhand måste 
fjäderkraften ställas om. Detta är nödvändigt om bomarmen 
kortas, tillbehör monteras på bomarmen eller om 
bomarmen byts ut mot en längre eller kortare bomarm.

Kontrollera löpriktningen
Upprätta strömförsörjning till bommen.1. 

Tryck på knappen (1).2. 

Bommen öppnas till ändläget BOM UPP eller är öppnad. ⇒

Tryck på knappen (1).3. 

Bommen stängs till ändläget BOM NER. ⇒

Idrifttagning
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Kontrollera bommens löpväg

Tryck på knappen (1).1. 

Bommen öppnas till ändläget BOM UPP eller är öppnad. ⇒

Tryck på knappen (1).2. 

Bommen stängs till ändläget BOM NER. ⇒

Kontrollera om bommen når ändläget.3. 

Ställ in bommens löpväg om nödvändigt. ⇒

Ställ in bommens löpväg via ändläget
Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

O
L C

L

8 mm

Öppna bomhöljets dörr.2. 

För att ställa in det 3. över ändläget (OL) ska muttern (nyckelbredd 8) 
lossas och skjutas in i långhålen.

Riktningen • – förkortar löpvägen med maximalt 2,5°.
Riktningen • + förlänger löpvägen med maximalt 2,5°.

VARNING
Under muttern finns reedsensorer för bomstyrningen.

Dras muttrarna åt för hårt förstörs reedsensorerna vilket 
kan leda till irreparabla skador på bommen.

Dra endast åt muttrarna (nyckelbredd 8) lätt. �

O
L C

L

8 mm

För att ställa in det 4. nedre ändläget (CL) ska muttern (nyckelbredd 8) 
lossas och skjutas in i långhålen.

Riktningen • – förkortar löpvägen med maximalt 2,5°.
Riktningen • + förlänger löpvägen med maximalt 2,5°.

VARNING
Under muttern finns reedsensorer för bomstyrningen.

Dras muttrarna åt för hårt förstörs reedsensorerna vilket 
kan leda till irreparabla skador på bommen.

Dra endast åt muttrarna (nyckelbredd 8) lätt. �

Kontrollera bommens väg, se kapitlet "5. Idrifttagning - kontrollera 
bommens väg".

Ställ in bommens löpväg via svängningsområdet
ANVISNING!
När svängningsområdet ställs in ändrar sig vinkeln mellan 
de båda ändlägena endast minimalt. Båda ändlägena 
förskjuts lika mycket i en riktning.

Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

22 mm

Öppna bomhöljets dörr.2. 

Lossa båda muttrarna (nyckelbredd 22).3. 
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För in en skruvmejsel i spännelementets borrhål. Dra åt spännelementet.4. 

Riktningen • – ändrar svängningsområdet i riktningen för det under 
ändläget.
Riktningen • + ändrar svängningsområdet i riktningen för det övre 
ändläget.

Dra åt båda muttrarna (nyckelbredd 22).5. 

Kontrollera bommens väg, se kapitlet "6. Idrifttagning - kontrollera 
bommens väg".

Genomför en styrningsåterställning 
och programmera in kraftvärdena
Styrningen har en automatisk kraftinställning. Vid de båda bomrörelserna 
"UPP" och "NER" läser styrningen automatiskt av den nödvändiga kraften 
sparar den när ändläget har nåtts.

Läs in de korrekta kraftvärdena. Genomför även en styrningsåterställning:

Genomför en styrningsåterställning:

WL

Tryck på knapparna (1 + 2) tills LED:en "WL" slocknar.1. 

LED "WL" av - kraftvärdet är raderat. ⇒

Släpp knapparna (1 + 2).2. 

Tryck på knappen (1).3. 

Bommen stängs. ⇒

Programmera kraftvärden:

WL

Tryck på knappen (1).1. 

Bommen öppnas till ändläget BOM ÖPPEN. ⇒

LED:en "WL" blinkar. ⇒

Tryck på knappen (1).2. 

Bommen stängs till ändläget BOM NER. ⇒

LED:en "WL" blinkar. ⇒

Upprepa steg 1 och 2 tre gånger.3. 

LED:en "WL" lyser och slocknar - kraftvärdet är programmerat. ⇒

Kontrollera bommens väg, se kapitlet "4. Idrifttagning - kontrollera 
bommens väg".

Ställa in krafttoleransen
VARNING!
Ställs krafttoleransen in för högt stängs bommen även när 
det föreligger ett väsentligt motstånd.

Det kan leda till svåra skador eller materialskador!

Att ställa in krafttoleransen är relevant för säkerheten  �
och måste utföras av utbildad personal och med 
yttersta noggrannhet. 

Välj en så låg krafttolerans som möjligt så att hinder  �
kan registreras snabbt och säkert.

OF
F

m
ax

.
ON

Force

SafetyStart

Power
WL

OF
F

m
ax

.
ON

Force

Time

AutoAuto

SafetyStart

Power
WL

Time max

min

Ställ in krafttoleransen med potentiometern "Force" på styrningen. �

ANVISNING!
Den inställda krafttoleransen läses in på nytt varje gång 
bommen öppnas.
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Säkerhetsanvisningar för 
radiofjärrstyrningen

Radiofjärrstyrning är endast tillåtet för apparater och anläggningar  �
där en funktionsstörning i sändare eller mottagare inte innebär någon 
fara för människor, djur eller föremål eller där risken täcks av andra 
säkerhetsanordningar.

Radiostyrningen får endast användas när det finns en direkt visuell  �
kontakt till bommen och det inte befinner sig någon person eller något 
föremål i rörelseområdet.

Förvara fjärrkontrollen till radiostyrningen så att oönskad användning,  �
t.ex. av barn eller djur, inte kan ske.

Ägaren av radioanläggningen har inget skydd från störningar från  �
andra fjärradioanläggningar och apparater (t.ex.: radioanläggningar 
som korrekt drivs inom samma frekvensområde). Uppträder väsentliga 
störningar ska du vända dig till ansvarig telekommunikationsstyrelse 
(radiolokalisering)!

Driv inte fjärrkontrollen på funktionstekniskt känsliga platser eller  �
anläggningar (t.ex.: flygplatser, sjukhus).

T1

T2 5

1
3.2

3.1

Radera radiomottagarens minne
Tryck på programmeringsknappen (1) och håll nertryckt.1. 

Efter 5 sekunder blinkar LED (3.1 eller 3.2). ⇒

Efter ytterligare 10 sekunder lyser LED (3.1 eller 3.2). ⇒

Efter totalt 25 sekunder lyser alla LEDs (3.1 + 3.2). ⇒

Släpp programmeringsknappen (1) - raderingen är avslutad.2. 

Programmera fjärrkontrollen
ANVISNING!
Före den första programmeringen av fjärrkontrollen ska 
radiomottagarens minne raderas.

Tryck på programmeringsknappen (1).1. 

1x för kanal 1, LED (3.1) lyser.• 
2x för kanal 2, LED (3.2) lyser.• 
Skickas ingen kod inom 10 sekunder kopplar radiomottagaren om  ⇒
till normaldrift.

Tryck på önskad fjärrkontrollsknapp (5) tills LED (3.1 / 3.2) slocknar - 2. 
beroende på vilken kanal som valts.

LED slocknar - programmeringen är avslutad. ⇒

Fjärrkontrollen har överfört radiokoden till radiomottagaren. ⇒

För ytterligare programmering av fjärrkontrollen upprepar du de översta 3. 
stegen. Max. 112 minnesplatser på radiomottagare står till förfogande.

Avbryt programmeringsläget:
Tryck på programmeringsknappen (1) så många gånger tills ingen mer LED 
lyser.

Radera fjärrkontrollen från 
radiomottagaren
Om en fjärrkontroll ska raderas från radiomottagaren måste, av säkerhetsskäl, 
varje knapp och varje knappkombination hos fjärrkontrollen raderas!

Tryck på programmeringsknappen (1) och håll nertryckt i 5 sekunder.1. 

En LED blinkar (3.1 eller 3.2). ⇒

Släpp programmeringsknappen (1).2. 

Radiomottagaren är i raderingsläge. ⇒

Tryck på knappen på fjärrkontrollen vars kod ska raderas i 3. 
radiomottagaren.

LED slocknar. Avsluta raderingen. ⇒

Upprepa processen för 4. alla knappar och knappkombinationer.

Radera en kanal från 
radiomottagaren

Tryck på programmeringsknappen (1) och håll nertryckt.1. 

1x för kanal 1, LED (3.1) lyser.• 
2x för kanal 2, LED (3.2) lyser.• 
Efter 5 sekunder blinkar LED (3.1 eller 3.2). ⇒

Efter ytterligare 10 sekunder lyser LED (3.1 eller 3.2). ⇒

Släpp programmeringsknappen (1).2. 

Avsluta raderingen. ⇒

Förlust av en fjärrkontroll
Om en fjärrkontroll tappas bort måste, av säkerhetsskäl, radiomottagarens 
hela minne raderas, se kapitel "Valbar fjärrkontroll - radera 
radiomottagarens minne".

Programmera sen om alla fjärrkontroller på nytt.

Valbar fjärrkontroll
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Säkerhetsanvisningar till driften
Bomarmens fäste är gjord för vindstyrkor upp till max 8 på Beaufortskalan  �
(hård vind). Vid stormvarningar och vindstyrkor högre än 8 Beaufort ska 
bommen i tid

stängas och kopplas spänningsfritt eller –
så ska bomarmen demonteras. –

Under normaldrift måste �

bommens övre skydd sättas och och låsas och –
bomhöljets dörr stängas och låsas. –

Före du öppnar bomhöljet ska alla ledningar kopplas spänningsfritt.  �
När bomhöljdet är öppet ska du säkerställa att ledningarna fortsätter att 
vara spänningsfria. 
När bomhöljet är öppet föreligger faror genom:

dragfjädrar som är spänningsförande, –
Klämställen/skärställen i området för drivhjulet och stången. –

Är bomhöljet öppet ska styrningen och nättilledningen skyddas från fukt. �

Använd endast bommen när alla skyddsanordningar är på plats och fullt  �
funktionsdugliga. Direkt när en skyddsanordning inte är funktionsduglig 
måste bommen tas ur drift tills felet har åtgärdats korrekt.

Använd inte bommen från flera fordon samtidigt. �

Kör först igenom bommen när den är helt öppen. �

Under driften är det förbjudet att hålla fast bomarmen eller ta på rörliga  �
delar.

Under stängning och öppning får inga personer eller föremål befinna  �
sig i bomarmens område.

Stängning och öppning av bommen måste iakttas av användaren. �

Lägg inga föremål på bomhöljet eller bomarmen. �

Klättra inte på bommen. �

Motorns yttemperatur kan under drift nå upp till 80° C och därigenom  �
föreligger det risk för brännskador.

Drift med automatiskt tillopp
Vid drift med automatiskt tillopp ska gällande normer beaktas. Säkra  �
bommens stängningsnivå med säkerhetsanordningar.

FARA
Den automatiska stängningen utan säkerhetsanordningar 
stänger bommen även om människor eller föremål är under 
den.

Det kan leda till svåra skador eller materialskador.

Montera de nödvändiga säkerhetsanordningarna  �
(ljusridå, induktionsslinga, 8,2 kOhm säkerhetskontakt-
dosa eller OSE-system) enligt EN 12453.

Vid automatisk stängning stängs bommen automatiskt efter en inställd 
öppningstid. Öppettiden räknas från det att bommen nått ändläget BOM UPP. 
Ges ett nytt öppningskommando inom öppettiden startar öppettiden om.

Bommen kan öppnas med en kommandogivare, men inte stängas. När den 
öppnas kan bommen inte stoppas med en kommandogivare.

Ges ett nytt öppningkommando under den automatiska stängningen öppnas 
bommen komplett och öppettiden startar om.

Ställa in automatisk stängning:
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Ställ in öppettiden via potentiometern " � AUTO TIME" i styrningen. 
Öppettiden kan ställas in mellan 1-120 sekunder.

Ställ DIP-brytare 7 på "OFF". �

Ställ in andra DIP-brytare som önskas, se kapitlet "Styrning - DIP-brytare".

Drift och användning
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1-kanalsdrift
I 1-kanalsdriften används en kommandogivare för att öppna och stänga 
bommen.

Ställa in 1-kanalsdrift
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Stäng av den automatiska stängningen via potentiometern  � AUTO 
TIME" i styrningen. Avstängning via potentiometerns vänsteranslag.

Ställ DIP-brytare 7 på "OFF". �

Ställ in andra DIP-brytare som önskas, se kapitlet "Styrning - DIP-brytare".
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1x

Öppna bommen i 1-kanalsdrift
Tryck på knappen (1) eller öppna bommen via kommandogivare.1. 

Ges ett nytt kommando under öppningen stoppar bommen i det 2. 
aktuella läget.

Ett ytterligare kommando stänger bommen.3. 

Stäng bommen i 1-kanalsdrift
Tryck på knappen (1) eller stäng bommen via kommandogivare.1. 

Ges ett nytt kommando under stängningen stoppar bommen i det 2. 
aktuella läget.

Ett ytterligare kommando öppnar bommen.3. 

Impulsföljd hos bomrörelsen
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1x 1x 1x

Kommandogivare 1: UPP - STOPP - NER - STOPP - UPP - STOPP - ...

Nödöppning
VARNING!
Genomförs nödöppningen med endast en person kan 
nödöppningsknappen överföra ansenliga krafter till 
manöverpersonens hand.

Det kan leda till svåra skador!

Genomför nödöppningen i enlighet med anvisningarna  �
här och med två personer.

Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

2x 270°

Öppna bomhöljets dörr.2. 

Den andra personer håller fast bomarmen. Tryck samtidigt på 3. 
nödöppningsknappen och vrid ca. 270° medurs.

Bommen är nödupplåst. ⇒

2x
270°

Öppna eller stäng bommen via bomarmen till önskad bomarmsposition.4. 

Den andra personer håller fast bomarmen. Tryck samtidigt på 5. 
nödöppningsknappen och vrid ca. 270° moturs.

Nödöppningsknappen snäpps tillbaka. ⇒

Bommen är låst. ⇒
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Säkerhetsinformation
Skydda styrningen från fukt. �

Lägg inte någon främmande spänning mot styrningens anslutningar  �
eftersom styrningen förstörs direkt då.

Styrningens polaritetsskydd (gul kontakt) måste alltid vara monterad  �
mellan klämmorna 11 + 12.

Använd endast den medlevererade styrningen från SOMMER Antriebs-  �
und Funktechnik GmbH; alla andra styrningar skadas eller skadar 
drivenheten.

Översikt styrning

LE D1 LE D2 LE D3 LE D4

T1

P 2

T2

1 2

6

7

8

9

10

543

13
12 11

1 Direktkabelkontakt 24-polig

2 Säkring för anslutning av varningsljuset (1 A flink)

3 Anslutning externa antenner

4 Externa antenner

5 Radiomottagare

6 DIP-brytare

7 Anslutning TorMinal

8 Kontaktskydd anslutning TorMinal

9 Att skilja på bygel stänger av mjukkörningen

10 Reläkontakt, klämma 23 + 24

11 LED:
Bom vänsterutförande: Ändläge bom NER
Bom högerutförande: Ändläge bom UPP

12 LED:
Bom vänsterutförande: Ändläge bom UPP
Bom högerutförande: Ändläge bom NER

13 Intern antenn

Direktkabelkontakt 24-polig
Tillåten kabeldiameter: max. 1,5 mm².

Klämma max. tillåten kabellängd

10, 11, 16, 17, 20, 21 10 m

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 30 m

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
8 7 6 5 4

3
2 1

24

Klämma Beläggning/ 
kabelfärg

Anslutning/benämning

1 fri Anslutning antenn 40MHz

2 + 3 fri Knapp 1

4 + 5 fri Knapp 2

6 + 7 brygga Testad anslutning för potentialfria 
kontakter, säkerhetsingång 1 Kat 2 / PL C

8 + 9 brygga Testad anslutning för potentialfria 
kontakter, säkerhetsingång 2 Kat 2 / PL C

10 fri Reglerad DC 24 V, max. 0,1 A

11 fri Jord

12 svart Motor

13 röd Motor

14 + 15 röd Trafo sekundär

16 + 17 fri Varningsljus, oreglerad DC 24 V 
(max. 34 V) 25 Watt, max 1 A

18 högerstängande 
bom: blå

Sensor bom AV

vänsterstängande 
bom: röd

19 högerstängande 
bom: röd

Sensor bom PÅ 

vänsterstängande 
bom: blå

20 fri Reglerad DC 12 V, max. 0,1 A

21 grön Sensor bom AV

gul Sensor bom PÅ

- Jord till klämma 20

22 - -

23 + 24 fri Potentialfri reläutgång, AC 230 V, 
max. 5 A

Styrning
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Förklaring till display och knappar
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1245678910 311

1 Programmeringsknapp

2 LED radiokanal 1

3 LED radiokanal 2

4 Knapp 2

5 Knapp 1

6 LED Start
Lyser när ett radiokommando skickas eller en knapp trycks ner.

7 LED Safety
Lyser när en säkerhetsingång aktiveras.

8 LED WL
Blinkar när bommens drivenhet öppnar eller stänger.

9 LED Power
Lyser när det föreligger nätspänning.

10 Potentiometer för inställning av den automatiska stängningens 
öppettid.

11 Potentiometer för inställning av krafttoleransen.

Nätanslutning

1 2 3

2.

3.

1.

Klämma Kabelfärg Benämning
1 gul/grön (PE)

2 brun (L) AC 220 ...240 Volt

3 blå (N)

Styrningens funktioner
Inbrottsskydd genom automatisk låsning
Försöker någon öppna bommen för hand utan att den har nödöppnats 
försöker drivenheten att hålla bommen stängd resp. stänga den.

Överlastningsskydd
Överlastas bommens drivenhet när den öppnar eller stängen känner 
styrningen av det och stoppar driften.

Efter ca. 20 sekunder eller en styrningsåterställning friger styrningen 
överlastningssäkringen. Bommen kan tas i drift igen.

Automatisk kraftavstängning
Genom den automatiska kraftavstängningen backar bommen om den stöter 
på ett hinder vid öppning eller stängning.

För att den automatiska kraftavstängningen ska fungera korrekt

ska kraftvärdena läsas in och• 

krafttoleransen ställas in.• 

Se kapitlen "Idrifttagning - genomför styrningsåterställning och 
programmera kraftvärden" och "Idrifttagning - ställa in krafttolerans".

Drift efter strömavbrott
Vid strömavbrott sparas de inställda kraftvärdena. Drivenhetens första 
rörelse efter ett strömbortfall när alltid BOM UPP.

Homelink kompatibel
Är ett fordon utrustat med ett homelinksystem (version 7) är bommens 
radiomottagare med 868,6 MHz kompatibel med den. Hos äldre 
homelinksystem måste en annan radiofrekvens (40,685 eller 434,42 MHz) 
användas. 
Mer information på: "http://www.eurohomelink.com"

Impuls till ljusstyrningen
Vid varje drivenhetsstart föreligger en impuls på reläutgången och med 
den kan t.ex. en belysning slås på. För anslutning och data, se kapitlet 
"Styrning - förgreningsdosa 24-polig".
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DIP-brytare
Bommens inställningar ändras via DIP-brytaren.

ANVISNING
Före omställning av DIP-brytaren ska strömförsörjningen 
till bom/styrning avbrytas.

T1

T 2

För att koppla de enskilda DIP-brytarna behöver du en liten skruvmejsel.

DIP-brytare Läge Funktion/reaktion
Hinderavkänning när bommen öppnas

1 OFF Ingen reaktion från drivenheten

ON Drivenheten stoppar och stänger 
bommen helt

Urval av säkerhetsdelar hos säkerhetsingång 1

2 OFF Urval öppnarkontakt  
(t.ex. ljusridå eller slingkontroll)

ON Urval säkerhetskontaktskena

Hinderavkänning när bommen stängs

3 OFF Icke tillåten inställning

ON Drivenheten stoppar och öppnar 
bommen helt

Stängningskommando från säkerhetsingången

4 OFF Avaktiverat

ON Aktiverat

Förvarningstid från det anslutna varningsljuset

5 OFF Förvarningstid 0 s.

ON Förvarningstid 3 s - varningsljuset blinkar

OSE-system hos säkerhetsingång 1

6 OFF Avaktiverat, inget OSE-system anslutet

ON Avaktiverat, OSE-system anslutet

Val av driftsart

7 OFF Drift med automatiskt tillopp eller 
1-kanalsdrift

ON Icke tillåten inställning

DIP 1 - Hinderavkänning när bommen öppnas
Om det finns en signal till säkerhetsingång 1 (t.ex. fordon kör genom 
ljusridån) när bommen öppnas reagerar bommen beroende på inställning 
hos DIP-brytare 1.

Vid en signal till säkerhetsingång 2 reagerar bommen inte.

DIP 2 - urval av säkerhetsanordningar till 
säkerhetsingång 1
Via DIP-brytare 2 väljer du säkerhetsanordningar som är anslutna till 
säkerhetsingång 1.

Är ett ett OSE-system (optisk säkerhetskontaktdosa) ansluten till 
säkerhetsingång 1 aktiveras det via DIP-brytare 6.

DIP 3 - Hinderavkänning när bommen stängs
Finns det en signal vid säkerhetsingång 1 eller säkerhetsingång 2 
(t.ex. fordon kör genom ljusridån) när bommen stängs stoppas bommen 
och öppnas komplett.

DIP 4 - stängningskommando genom 
säkerhetsingång
Bommen kan stängas automatiskt via en fribliviande säkerhetsingång i alla 
driftssätt.

Direkt när säkerhetsingång 1 och säkerhetsingång 2 blir fria när bommen är 
öppen stängs bommen efter en fastställd öppettid på 5 sekunder.

DIP 5 - förvarningstid från det anslutna 
varningsljuset
För att varna användaren blinkar det anslutna varningsljuset 3 sekunder 
före bommen öppnas och stängs.

DIP 6 - OSE-system på säkerhetsingång 1
Ansluts ett OSE-system (optisk säkerhetskontaktdosa) till säkerhetsingång 1, 
aktiveras utvärderingen av OSE-systemet via DIP-brytare 6.
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ANVISNING:
Kontrollera bommen efter de angivna intervallen samt i enlighet med den här kontrollplanen. Dokumentera och arkivera kontrollresultaten!

Kontrollintervall enligt den här kontrollplanen: Årligen. �

Kontrollintervall av tryckkänsliga säkerhetsanordningar (t.ex. 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa): Var 4-6 vecka. �

Hela bommen är underhållsfri. �

Kontroll Reaktion ja / 
nej

Möjlig orsak Åtgärd Datum och 
kontrollant

Kraftavstängning

Stoppa bomarmen med ett 
2 meter högt föremål vid 
ca. 45° stängningsvinkel 
vid stängningen.

Driften backar när 
föremålet kommer.

ja Kraftavstängningen fungerar 
utan inskränkningar.

Låt alla inställningar vara.

nej Krafttoleransen är för hög. 
Ställ in "Force" eller TorMinal 
med potentiometern.

Minska krafttoleransen till kontrollen går som den ska. 
Bommen ska under uppsikt öppnas och stängas helt 
2 gånger före det. Se kapitel "Idrifttagning - ställa in 
krafttolerans" eller "Anvisning TorMinal".

Nödöppning

Tillvägagångssättet 
beskrivs i  
kapitlet "Drift och 
användning - 
nödöppning".

Bommen måste kunna 
öppnas och stängas 
lätt för hand.

ja Allt är ok!

nej Nödöppningen defekt. Låt reparera nödöppningen, kontakta kundtjänsten hos 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Visuell kontroll

Kontrollera bomarmen och 
bomhöljet efter uppenbara 
brister, skador från fordon, 
miljöpåverkan eller 
vandalism.

Bommen uppvisar 
skador.

nej Allt är ok!

ja Bomarmen eller bomhöljet är 
skadad(t).

Ta bommen ur drift och säkra från att slås på.
Lår reparera bommen resp. skadade delar eller byt 
ut dem. Kontakta i så fall kundtjänsten hos SOMMER 
Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Varningsskyltar eller reflexer på 
bommen är skadade.

Byt ut varningsskyltar eller reflexer.

8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa, om finnes

Stäng bommen och 
manövrera då 8,2 kOhm 
säkerhetskontaktlisen.

Bommen förhållande 
är som inställt på DIP-
brytare 1 eller 2 .
LED Safety lyser.

ja Allt är ok!

nej Kabelbrott, lossa klämma. Kontrollera kabeldragningen, dra åt klämman.

DIP-brytare förställd Ställ in DIP-brytare

Dosa defekt. Ta bommen ur drift och säkra från att slås på, kontakta 
kundtjänsten hos SOMMER Antriebs- und Funktechnik 
GmbH.

Ljusridå, om finnes

Öppna/stäng bommen och 
avbryt då ljusridån.

Bommen förhållande 
är som inställt på DIP-
brytare 1 eller 2 .
LED Safety lyser.

ja Allt är ok!

nej Kabelbrott, lossa klämma. Kontrollera kabeldragningen, dra åt klämman.

DIP-brytare förställd Ställ in DIP-brytare

Ljusridån är smutsig. Rengör ljusridån.

Ljusridån är förställd (hållaren 
är böjd).

Justera ljusridån.

Ljusridå defekt. Ta bommen ur drift och säkra från att slås på, kontakta 
kundtjänsten hos SOMMER Antriebs- und Funktechnik 
GmbH.

Induktionsslinga, om finnes

Öppna/stäng bommen 
och manövrera då 
induktionsslingan.

Bommen förhållande 
är som inställt på DIP-
brytare 1 eller 2 .
LED Safety lyser.

ja Allt är ok!

nej Kabelbrott, lossa klämma. Kontrollera kabeldragningen, dra åt klämman.

DIP-brytare förställd Ställ in DIP-brytare

Induktionsslinga defekt. Ta bommen ur drift och säkra från att slås på.
Reparera eller byt ut induktionsslinga resp. skadade 
delar.

Fjäderspänning

För bomarmen manuellt till 
en vinkel på 45° och håll 
den där.

Bomarmen stannar 
i 45° vinkel när du 
släpper den.

ja Allt är ok!

nej Felaktig fjäderinställning Kontrollera och korrigera fjäderinställningen, se kapitel 
"Idrifttagning - ställa in fjäderenhet".

Regelbundna kontroller och underhåll
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Byta säkring
Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

2.

1.

1.
3

Öppna bomhöljet.2. 

Ta ut styrningen (3) och öppna styrningshöljet.3. 

LE D1 LE D2 LE D3 LE D4

T1

T2

1

Byt ut defekta säkringar (1) (säkring 1 A flink).4. 

“clic”

“clic”

3

Stäng säkringshöljet och monter in styrningen (3).5. 

Stäng bomhöljet.6. 

Byta fjäder
Koppla bommen spänningsfritt och säkra den från att slås på igen.1. 

Öppna bomhöljets dörr och lossa skyddet.2. 

Ta bort bommens övre skydd.3. 

1

2
3

Lossa båda muttrarna på den söndriga fjädern.4. 

Ta bort den söndriga fjädern.5. 

4

5

3

2

1

Sätt i en ny fjäder och fäst med muttrarna.6. 

Ställ in fjäderenheten, se kapitlet "7. Idrifttagning - ställa in fjäderenhet".

Stäng bomhöljet.8. 

Felåtgärd



 – 29

Fel - Orsak - Åtgärd
Alla arbeten inom ramen för felåtgärder får endast utföras av utbildad personal, se kapitlet " � Säkerhetsanvisningar - personalens kvalifikationer". 
Personalen måste känna till de extra risker om uppstår när skyddsanordningen tas ur drift och veta vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas vid 
felåtgärdandet.

Sätt alla kommandogivare ur funktion så att bommen inte kan röra sig okontrollerat. �

Skyddsanordningarna får endast överbryggas, stängas av eller tas bort när tillräckliga åtgärder har vidtagits så att bommen trots det inte utgör någon fara. �

Spärra av arbetsområdet under felåtgärdandet. Använd avspärrningsband och varningsskyltar. Lämna aldrig arbetsområdet oövervakat. �

Säkerställ att det inte ligger kvar några verktyg eller andra hjälpmedel i eller på bommen när felåtgärden är klar. �

Vid arbete ovanför kroppshöjd ska lämpliga, kontrollerade och säkra förhöjningar användas. �

Före bommen tas i drift igen ska alla säkerhetsanordningar monteras och kontrolleras. �

Fel Möjlig orsak Åtgärd
Bommen öppnar eller stänger inte. Det finns ingen nätspänning, LED "Power" lyser 

inte.
Slå på huvudbrytaren.• 

Kontrollera tilledningens säkring.• 

Kontrollera tilledningen.• 

Ingen inbyggd styrning. Bygg in en styrning.• 

Styrningen är inte isatt korrekt. Sätt i styrningen korrekt i kontaktdosan.• 

Aktivera automatiskt inlopp. Bommen stängs automatiskt när den inställda • 
tiden löpt ut. För inställningar, se kapitel 
"Drift och användning - användning med 
automatiskt inlopp".

Fjädern har gått sönder. Byt ut fjädern, se kapitel "• Felåtgärder - byta 
fjäder".

Bommen är nödupplåst. Lås bommen, se kapitel • 
"Drift och användning - nödöppning".

Säkerhetsdelar förhindrar stängning, LED 
" Safety" lyser.

Frigör säkerhetsdelen.• 

Kontrollera säkerhetsdelen.• 

Rengör ljusridån.• 

Den anslutna 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosan 
är defekt eller DIP-brytare 2 OFF, LED "Safety" 
lyser.

Ställ DIP-brytare 2 på ON.• 

Byt ut 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosa.• 

OSE-systemet slås på men induktionsslingan, 
ljusridån eller 8,2 kOhm säkerhetskontaktdosan 
är avslagen. LED "Safety" lyser.

Stäng av OSE-systemet, sätt DIP-brytare 6 • 
på OFF.

Överlastskyddet har stoppat bommen. Vänta 20 sekunder till styrningen friger • 
bommen igen.

Bommen öppnas eller stängs inte när en fjärr-
kontroll används.

Fjärrkontrollens batteri är tomt, LED på fjärrkon-
trollen lyser inte.

Byt ut fjärrkontrollens batteri.• 

Fjärrkontrollen är inte programmerad till radio-
mottagaren.

Programmera fjärrkontrollen, se kapitlet • 
"Valbar fjärrkontroll - programmera 
fjärrkontroll".

Kommandot föreligger permanent eftersom fjärr-
kontrollens knapp har fastnat. LED "Start" och 
LED på radiomottagaren lyser.

Lossa knappen eller byt fjärrkontroll.• 

Bommen öppnas eller stängs inte när en 
 kommandogivare används (t.ex. nyckelbrytare).

Kommandogivaren är inte ansluten eller defekt. 
LED "Start" lyser inte när kommandogivaren 
manövreras.

Kontrollera kommandogivarens tilledning.• 

Byt ut kommandogivaren.• 

Permanentsignal - vatten i kommandogivarens 
hölje, LED "Start" lyser.

Byt ut kommandogivare och skydda mot väta.• 

Bommen stommar vid stängning och kör ca. 
10 cm i motsatt riktning och stannar.

Åtgärda kraftavstängningen p.g.a. ett hinder. Ta bort hindret.• 

Felaktigt kraftvärde programmerat. Genomför en styrningsåterställning och • 
programmera in kraftvärdena på nytt. 
Först när den här åtgärden inte hjälper ska 
krafttoleransen höjas. 
Se kapitlet "Idrifttagning - ställa in 
krafttolerans" och "Anvisning TorMinal".

Bommen är felaktigt inställd eller defekt. Låt en fackman ställa in eller reparera • 
bommen och kontakta kundtjänsten hos 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Felåtgärd
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Fel Möjlig orsak Åtgärd
Bommen stommar vid öppningen och kör ca. 
10 cm i motsatt riktning och stannar.

Åtgärda kraftavstängningen p.g.a. ett hinder. Ta bort hindret.• 

Felaktigt kraftvärde programmerat. Genomför en styrningsåterställning och • 
programmera in kraftvärdena på nytt. 
Först när den här åtgärden inte hjälper ska 
krafttoleransen höjas. 
Se kapitlet "Idrifttagning - ställa in 
krafttolerans" och "Anvisning TorMinal".

Bommen är felaktigt inställd eller defekt. Låt en fackman ställa in eller reparera • 
bommen och kontakta kundtjänsten hos 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Bommen stoppar under öppningen. Säkerhetsanordningen är aktiverad och DIP-
brytare 1 är på ON.

Frigör Säkerhetsanordningen och sätt DIP-• 
brytare 1 på ON.

Bomarmen är inte balanserad (45°) i strömlöst 
och nödöppnat läge och sänker sig av sig själv.

Felaktig fjäderinställning eller fjäderbrott. Kontrollera och korrigera fjäderinställningen, se • 
kapitel "Idrifttagning - ställa in fjäderenhet".

Byt ut söndrig fjäder, se kapitel "• Felåtgärder - 
byta fjäder".

Bommen öppnas långsamt men stängs väldigt 
snabbt och slår i ändläget/stödpelaren hårt.

Felaktig fjäderinställning eller fjäderbrott. Kontrollera och korrigera fjäderinställningen, se • 
kapitel "Idrifttagning - ställa in fjäderenhet".

Byt ut söndrig fjäder, se kapitel "• Felåtgärder - 
byta fjäder".

Anslutet varningsljus lyser inte. Säkring eller glödlampa defekt. Byt ut säkringen, se kapitlet "• Felåtgärder - 
byta säkring".

Byta glödlampa.• 

Hastigheten vid öppning eller stängning förändras. Helt normalt. Före ändläget nås minskar • 
bommen hastigheten (mjukkörning).

Bommen kan endast manövreras när knapparna 
på en fjärrkontroll trycks ner.

Slå på dödmansdrift. Avaktivera dödmansdrift, se "• Anvisning 
TorMinal".

LED "Start" lyser hela tiden. Permanent signal till knappanslutning 1 eller 2. Kontrollera anslutna kommandogivare.• 

Främmande signa stör bommens styrning, 
LED 3.1 eller 3.2 på radiomottagaren lyser.

Vänta tills den främmande signalen försvinner.• 

Ta bort störningskällor med en främmande • 
signal.

Bomarmen hänger neråt. Bomarmen har böjts med våld eller trycktes 
uppåt eller neråt i stängt läge.

Låt en fackman ställa in eller reparera • 
bommen och kontakta kundtjänsten hos 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Endast radiomottagare
Alla LEDs blinkar.

Alla minnesplatser är belagda, max. 112. Radera fjärrkontroller som inte längre behövs.• 

Installera extra radiomottagare.• 

LED 3.1 eller 3.2 lyser permanent. Radiosignalen tas emot, ev. är knappen hos en 
fjärrkontroll defekt eller främmande signal.

Ta ut batteriet ur fjärrkontrollen.• 

Vänta tills den främmande signalen • 
försvinner.

LED 3.1 eller 3.2 lyser. Radiomottagare i inlärningsläge, väntar på en 
radiokod från en fjärrkontroll.

Tryck på önskad fjärrkontrollsknapp.• 

Endast bommar med pendelstöd
Bommens pendelstöd slår i ändläget eller mar-
ken väldigt hårt.

Bommens under ändläge är fel och därigenom 
är pendelstödets avstånd till marken för kort. I 
stängt läge måste avståndet mellan pendelstöd 
och mark vara ca. 2 cm. 

Korrigera bommens under ändläge, se • 
kapitlet "Idrifttagning - ställa in bommens 
löpväg via ändlägena.

Skulle det inte vara möjligt att hitta felet med hjälp av tabellen ska följande åtgärder genomföras.

Genomför en styrningsåterställning på styrningen och programmera sen in kraftvärdena igen,• 

Kläm av anslutna tillbehör (t.ex ljusridå) och kläm fast bryggan igen vid en säkerhetsanslutning,• 

Sätt alla DIP-brytare till fabriksinställningen (OFF),• 

Har inställningar ändrats med TorMinal ska en styrningsåterställning med TorMinal genomföras,• 

Kontrollera alla anslutningar till förgreningsdosan och klämlisten och dra åt om nödvändigt.• 

Vid andra problem ska du kontakta kundtjänsten hos SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH. Kontaktinformationen till huvudkontoret i Tyskland finns 
på titelbladets baksida.
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Säkerhetsanvisningar till 
demonteringen
Vid demonteringen måste man räkna med att ytterligare risker uppstår, vilka 
inte föreligger under driften eftersom skyddsanordningarna delvis är tagna 
ur drift då.

Demonteringen får endast göras vid en maximal vindstyrka på 3 enligt  �
Beaufortskalan (måttlig vind).

För hela demonteringen krävs  � minst två personer.

Sära energiförsörjningsledningarna fysiskt och ladda ur sparad energi. �

Vid de,monteringsarbete ovanför kroppshöjd ska lämpliga, kontrollerade  �
och säkra förhöjningar användas. Använd aldrig bommen eller delar av 
dom som förhöjning.

Demonteringen av bommen och samtliga arbeten på elektroniken  �
får endast genomföras av personal som beskrivs i kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar - personalens kvalifikationer".

VÄLTNINGSRISK
Bommen kan välta under demonteringen.

Människor och bommen kan skadas.

Genomför transporten och demonteringen med  �
2 personer och lämpliga transportmedel.

Förvaring efter demontering
Ska bommen mellanförvaras efter demonteringen ska bestämmelserna och 
föreskrifterna för förvaring som anges i kapitlet "Transport / Avlastning / 
Förvaring - Förvaring" hållas.

Om möjligt ska bommens styrning förvaras separat.

Beskrivning av 
demonteringsarbetet

FARA!
Direkt eller indirekt kontakt med spänningsförande delar 
leder till farlig kroppsgenomströmning.

Elektrisk chock, brand eller död kan vara följden.

Före demonteringen börjar ska "Huvudbrytaren" sättas  �
på "0", säkras med hänglås och en varningsskylt ska 
sättas på.

Vänta minst 5 minuter efter avstängningen så att  �
motorn hinner svalna och kondensatorerna blir av med 
sin spänning.

3.

4.

2.

1.

Montera ut styrningen.1. 

Kläm av nättilledningen och ta bort.2. 

Demontera anslutna tillbehör och kläm av kabeln från 3. 
förgreningsdosan.

4x2x

2x

2.

1.
3.

Demontera bomarmen i lodrätt öppningsläge.4. 

Ta bort panelen och demontera skyddet med 2 skruvar.5. 

Lossa 4 skruvar från bomarmen, ta bort bomarm och underläggsplatta.6. 

17 mm
19 mm

1.

2.

Öppna bomhöljet och lossa 4 muttrar.7. 

Ta bort muttrar, underläggsplatta och U-profil.8. 

Ta bort bomhöljet.9. 

Demontering och bortskaffning
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Bortskaffning
Bortskaffningen av bom, komponenter, bränsle och tillsatsmedel faller 
delvis under lagliga bestämmelser. Du får exakt information från ansvarig 
myndighet (t.ex. vattenmyndigheter och miljömyndigheter på läns- och 
landsnivå).

Produkterna som ska bortskaffas på endast lämnas på auktoriserade 
mottagningsställen.

VARNING
Miljöskador vid felaktig bortskaffning!

El-skrot, elektronikkomponenter, smörj- och andra  �
hjälpämnen är farligt avfall och får endast bortskaffas 
av tillåtna specialister.
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EU-Konformitätserklärung
Der Hersteller

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck

Produktbezeichnung: Schrankenanlage

Typenbezeichnung: ASB 6010

Seriennummer: ab Seriennummer ASB 01/10

Baujahr: ab 2010

erklärt hiermit, dass das benannte Produkt der:

Richtlinie Maschinen (2006/42/EG)• 

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)• 

entspricht.

Benannte Stellen:
Für den Teil Betriebskräfte wurde die entsprechende Erstprüfung mit  
anerkannter Prüfstelle durchgeführt.

Referenznummer der Erstprüfung: Ρ907886Κ

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 13241-1:2003 Tore - Produktnorm• 

EN 12453:2000 Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore: Anforderungen• 

EN 12445:2000 Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore: Prüfverfahren• 

EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EG• 

ΕΝ ISO 13849-1:2006 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene • 
Teile von Steuerungen - Teil1: AIIgemeine Gestaltungsleitsätze

ΕΝ ISO 14121-1:2008 Sicherheit vοn Maschinen; Leitsätze zur • 
Risikobeurteilung

Diese Konformitätserklärung verliert ihre GϋItigkeit, wenn an der Maschine 
Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt 
und schriftlich von uns genehmigt wurden. (Erklärung bezieht sich auf den 
Zustand der Maschine zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens).

Name des Dokumentenverantwortlichen: Jochen Lude

Adresse des Dokumentenverantwortlichen: siehe Adresse des Herstellers

Kirchheim, 29.12.2009 Jochen Lude 
Dokumentenverantwortlicher 

EU-konformitetsförklaran
Företaget

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27

D-73230 Kirchheim/Teck
intygar att följande produkt, vid bestämmelsemässig användning, motsvarar 
de grundläggande kraven i artikel 3 i R&TTE-direktivet 1999/5/EG samt att 
följande normer har använts:

Produkt: 
RF Remote Control for Doors & Gates

Typ: 
RM04-868-2RM03-868-4, RX01-868-2/4, RFSDT-868-1, RFSW-868-1, 
RM02-868-2, RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA, RM08-868-2, 
RM01-868, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2

Använda direktiv och normer:

ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000• 

ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002• 

DIN EN 60950-1:03-2003• 

Kirchheim, 2004.08.04 Frank Sommer 
VD

Bilaga
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Exempel 1 - parkeringsplats med kontrollerad infart och fri utfart

A

CB

P
Bom till infart:
Bommen öppnas manuellt med en kommandogivare eller fjärrkontroll och stängs automatiskt efter ca 60 sekunder. Induktionsslinga A övervakar 
säkerhetsnivån i enlighet med EN 12453. Först när fordonet lämnar induktionsslingan startas öppettiden för den automatiska stängningen. Ett anslutet 
varningsljus blinkar 3 sekunder före bommen öppnas och stängs.

Bommen är inställd på följande vis:

DIP Läge
1 OFF

2 OFF

3 ON

4 OFF

5 ON

6 OFF

7 OFF

Funktion / anslutning Inställning / klämma
Potentiometer Auto Time

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Manöverdon som knapp 1 Klämma 2 + 3

Programmerad fjärrkontroll -

Induktionsslinga som säkerhetsingång 1 Klämma 6 + 7

Varningsljus Klämma 16 + 17

Bom till utfart:
Bommen öppnas automatiskt via induktionsslinga B och stängs automatiskt efter 30 sekunder. Induktionsslinga C övervakar säkerhetsnivån i enlighet med 
EN 12453. Först när fordonet lämnar induktionsslingan startas öppettiden för den automatiska stängningen.

Bommen är inställd på följande vis:

DIP Läge
1 OFF

2 OFF

3 ON

4 OFF

5 OFF

6 OFF

7 OFF

Funktion / anslutning Inställning / klämma
Potentiometer Auto Time

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Induktionsslinga A som knapp 1 Klämma 2 + 3

Induktionsslinga B som säkerhetsingång 1 Klämma 6 + 7

In- och utkörningsscenario
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In- och utkörningsscenario
Exempel 2 - företagsinfart med vakthytt

Bom för in- och utfart:
Bommen öppnas manuellt i 1-kanalsdrift med en kommandogivare och stängs med inställningen "Stängningskommando genom säkerhetsingång". 
Ljusridån övervakar stängningsnivån. När fordonet lämnar ljusridån stängs bommen efter 5 sekunder.

Bommen är inställd på följande vis:

DIP Läge
1 OFF

2 OFF

3 ON

4 ON

5 OFF

6 OFF

7 OFF

Funktion / anslutning Inställning / klämma
Potentiometer Auto Time

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Manöverdon som knapp 1 Klämma 2 + 3

Ljusridå som säkerhetsingång 2 Klämma 8 + 9
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In- och utkörningsscenario
Exempel 3 - parkeringsplats med fri infart och kontrollerad utfart

B

C

P A

Bom till infart:
Bommen öppnas automatiskt via induktionsslinga A och stängs med inställningen "Stängningskommando genom säkerhetsingång". Induktionsslinga B 
övervakar stängningsnivån i enlighet med EN 12453. Ljusridån övervakar infarten. Först när fordonet lämnar ljusridån stängs bommen efter 5 sekunder.

Bommen är inställd på följande vis:

DIP Läge
1 OFF

2 OFF

3 ON

4 ON

5 OFF

6 OFF

7 OFF

Funktion / anslutning Inställning / klämma
Potentiometer Auto Time

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Induktionsslinga som knapp 1 Klämma 2 + 3

Induktionsslinga som säkerhetsingång 1 Klämma 6 + 7

Ljusridå som säkerhetsingång 2 Klämma 8 + 9

Bom till utfart:
Bommen öppnas manuellt med en kommandogivare eller fjärrkontroll och stängs automatiskt efter ca 120 sekunder. Induktionsslinga C övervakar 
säkerhetsnivån i enlighet med EN 12453. Först när fordonet lämnar induktionsslingan startas öppettiden för den automatiska stängningen.

Bommen är inställd på följande vis:

DIP Läge
1 OFF

2 OFF

3 ON

4 OFF

5 OFF

6 OFF

7 OFF

Funktion / anslutning Inställning / klämma
Potentiometer Auto Time

OFF max.

ON

OFF

max.ON
1 120

Manöverdon som knapp 1 Klämma 2 + 3

Programmerad fjärrkontroll -

Induktionsslinga som säkerhetsingång 1 Klämma 6 + 7
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Borrningsschablon

200

80
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Överlämningsprotokoll för bom
Nedan angivna bom och dess tillbehör har installerats korrekt och de inställningar kunden önskade har gjorts. Undertecknande kund har informerats om 
användning av och skötsel av bommen och dess tillbehör.

Typ ASB 6010

Serienummer

Dag för överlämning

Uppställningsplats Ex. bygge företaget Sommer

Ex. Hans-Böckler-Str. 21-27

Ex.: D-73230 Kirchheim/Teck

Bommens inställningar (DIP-brytare, Auto Time, o.s.v.)
DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 DIP 5 DIP 6 Auto Time

Installerat tillbehör till bommen (ljusridå, kommandogivare, o.s.v.)

Kundens adress

Företag

Kundens namn

Gata, husnummer

Postnummer - ort

Ovan angivna bom och dess tillbehör har installerats korrekt av montören och överlämnas funktionsberedd. Jag har informerats om användning, underhåll 
och säkerhetsdelarnas funktion. Jag har tagit del av säkerhetsföreskrifterna. Hela monterings- och bruksanvisningen har överlämnats.

Datum, kundens underskrift

Adress monteringsföretag

Företag

Montörens namn

Gata, husnummer

Postnummer - ort

Ovan angivna bom och dess tillbehör har installerats korrekt av mig och överlämnas funktionsberedd. Kunden har informerats om användning, underhåll 
och säkerhetsdelarnas funktion. Kunden har tagit del av säkerhetsföreskrifterna. Hela monterings- och bruksanvisningen har överlämnats.

Datum, montörens underskrift
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Nödöppning
2.1. 3.

270°
2x

270°
2x 2x

Genomför en 
styrningsåterställning

Programmera kraftvärden

WL

Tryck på knapparna (1 + 2) 1. 
tills LED:en "WL" slocknar.

LED "WL" av -  ⇒
kraftvärdet är raderat.

Släpp knapparna (1 + 2).2. 

Tryck på knappen (1).3. 
Bommen stängs. ⇒

WL

Tryck på knappen (1).1. 
Bommen öppnas till ändläget  ⇒
BOM ÖPPEN.
LED:en "WL" blinkar. ⇒

Tryck på knappen (1).2. 
Bommen stängs till ändläget  ⇒
BOM NER.
LED:en "WL" blinkar. ⇒

Upprepa steg 1 och 2 tre gånger.3. 
LED:en "WL" lyser och  ⇒
slocknar - kraftvärdet är 
programmerat.

Översikt över DIP-brytare
DIP-brytare Läge Funktion/reaktion
Hinderavkänning när bommen öppnas
1 OFF Ingen reaktion från drivenheten

ON Drivenheten stoppar och stänger bommen helt
Urval av de anslutna säkerhetsdelarna hos säkerhetsingång 1
2 OFF Urval öppnarkontakt

ON Urval säkerhetskontaktskena
Hinderavkänning när bommen stängs
3 OFF Icke tillåten inställning

ON Drivenheten stoppar och öppnar bommen helt
Stängningskommando från säkerhetsingången
4 OFF Avaktiverat

ON Aktiverat
Förvarningstid från det anslutna varningsljuset
5 OFF Förvarningstid 0 s.

ON Förvarningstid 3 s - varningsljuset blinkar
OSE-system hos säkerhetsingång 1
6 OFF Avaktiverat, inget OSE-system anslutet

ON Avaktiverat, OSE-system anslutet

Kort anvisning
7

8
6

5
4

3
21

ON

7
8

6
5

4
3

21

ON

7
8

6
5

4
3

21
Önskad position för 

bommen


