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APERTO 868 L APERTO 868 LX

AC 230 V, 50/60 Hz
230 W

AC 230 V, 50/60 Hz
230 W

1.110 mm 1.110 mm

17 kg 17 kg

24 V, 21 W, BA 15s
32,5 V, 34 W, BA 15s

24 V, 21 W, BA 15s
32,5 V, 34 W, BA 15s

-20°C …+60°C -20°C …+60°C

0,2 m/sek

max. 0,16 m/s max. 0,15 m/s

2.550 mm 2.550 mm

50 …550 N 50 …800 N

max. 3.500 mm max. 6.000 mm

max. 2.550 mm max. 2.550 mm

+ 800 mm = 3.350 mm + 800 mm = 3.350 mm

max. 2.300 mm max. 2.300 mm

+ 800 mm = 3.100 mm + 800 mm = 3.100 mm

CODES Rolling Code Rolling Code

30 …50 m 30 …50 m

Access Code
1 …8 digits
30 …50 m

Access Code
1 …8 digits
30 …50 m

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0
CODE

OPEN / CLOSE

x x

x x

x x

x x
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Forord
Våre nye portmotorer APERTO 868 L og APERTO 868 LX forener pålite-
lighet og innovasjon.
APERTO 868 S erstatter den nåværende APERTO 1000, og våre nye L-
motorer har ekstra funksjoner og tilkoblingsmuligheter (f.eks. softløp, 2.
tastere, definert kjøreretning, inn/utgang til PortMinal og mye mer).
Motorer som har vært tilgjengelige til nå, kan oppgraderes ved å bytte ut
styringen, fordi styringstilkoblingene er kompatible.
Radioen som brukes med frekvensen 868,8 MHz, definerer en ny sikker-
hetsstandard. Denne radioen arbeider med et rollingcode-system som
skifter koden etter hver kommando, og sørger dermed for optimal sikker-
het.

Riktig bruk
• Porter, som automatiseres med en motor, må tilsvare følgende normer:
EN 12604, EN 12605.

• Garasjeportmotorer må kun brukes for å åpne og lukke garasjeporter.
En hver annen bruk er ikke i henhold til riktig bruk. Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som oppstår på grunn av en annen bruk.

• Garasjeportmotoren må kun brukes når den er i perfekt tilstand.
• Garasjeportmotoren må kun brukes i tørre rom og utenfor fare for
eksplosjon.

• Garasjeportmotoren er kun tillatt for privat drift under oppsyn.

Sikkerhetshenvisninger
Generelle sikkerhetshenvisninger

OBS! FOR Å UNNGÅ ALVORLIGE SKADER MÅ DE LESE OG FØLGE
ALLE HENVISNINGENE
• Denne monterings- og bruksanvisningen må være lest, forstått og tatt
hensyn til av personen som monterer, driver eller vedlikeholder motoren.

• Produsenten garanterer ikke for skader og driftsforstyrrelser som følge
av at monterings- og bruksanvisningen ikke følges.

• De må sørge for at denne monterings- og bruksanvisningen er innen
rekkevidde i garasjen. Den ansvarlige personen for installasjon av moto-
ren må, i henhold til maskindirektiv 98/37/EU utarbeide en konformitets-
erklæring for portanlegget, og feste CE-merket samt en merkeplate.

Garasjeportmotor
• Barn må aldri betjene eller leke med motorer. Barn må holdes unna
fjernstyringen.

• Forskriftene for forebygging av ulykker og gjeldende EU-normer i de
aktuelle landene må tas hensyn til og overholdes.

• Direktiver “motorstyrte vinduer, dører og porter - ZH 1/494” fra forsik-
ringsselskapet for yrkesskader må tas hensyn til og overholdes. (gjelder
i Tyskland for eieren)

• Motoren må kun monteres på korrekt justerte og avbalanserte porter, se
f.eks. DIN EN 12604, DIN EN 12605. En feiljustert port kan muligens
forårsake alvorlige skader eller skade motoren.

• Om mulig, monteres motoren 2,10 m eller høyere over gulvet.
• Motoren må kontrolleres hver måned. Garasjeporten må åpne seg igjen
når den berører en gjenstand på gulvet som er 50 mm høy. Etter juste-
ring av kraften eller av sluttstillingene (pilotventil) må motoren kontrolle-
res på nytt.
Kraftinnstillingen er sikkerhetsrelevant og må gjennomføres med den
ytterste nøyaktigheten.

• Om mulig brukes nødåpningen kun hvis porten er stengt. Vær forsiktig
med å bruke denne utløseren når porten er åpnet. Svake eller brukkete
fjærer kan føre til at porten faller ned veldig fort, noe som kan medføre
alvorlige skader.

• Før arbeide på motoren må støpselet alltid tas ut.
• Hånden må aldri stikkes inn i en port i bevegelse eller i deler som er i
bevegelse.

• Barn og uvedkommende personer må holdes unna porten.
• Det kan ikke kjøres gjennom porten før den er helt åpen.
• Det er fare for kvesting og skjæring på låsekantene og portmekanikken.

Radiostyring
• Radiostyringen er kun tillatt for apparater og anlegg der radiofjernsty-
ringens sender og mottaker ikke utgjør noen fare for personer eller ting,
eller der denne risikoen er dekket gjennom andre sikkerhetsinnretninger.

• Håndsenderen må ikke brukes på radioteknisk ømfintlige steder eller an-
legg (flyplasser, sykehus).

• Radiofjernstyringen må kun brukes når en ufarlig kraftverdi er innstilt.
Kraftverdien må være innstilt så lavt at lukkekraften utelukker en fare for
skade. (Se avsnitt kraftinnstilling)

• Radiofjernstyringen må kun brukes når man kan se portens bevegelse,
og ingen personer eller gjenstander befinner seg i svingområdet.

Henvisninger til radiotillatelsen
• Eieren av radioanlegget er ikke på noen måte beskyttet mot forstyrrelser
fra andre telekommunikasjonsanlegg eller sluttinnretninger (f.eks. også
andre radioanlegg som brukes forskriftsmessig i samme frekvensom-
råde). Hvis det oppstår alvorlige forstyrrelser ber vi Dem henvende Dem
til radiostøykontrollen som er ansvarlig der De bor.

• Radioanlegget må ikke kobles sammen med andre telekommunikasjons-
anlegg uten tillatelse fra godkjenningsmyndighetene.

Før monteringen
Vegger og tak må være faste og stabile. Motoren må kun
monteres på en port som er korrekt justert. En port som er feil
justert kan evt. forårsake alvorlige skader.

• Porter i seg selv må være stabile, fordi det virker store trekk- og trykkref-
ter. Lette porter i plast eller aluminium forsterkes, om nødvendig, før
monteringen. Spør i faghandelen om råd.

• Hvis det monteres en skinneforlengelse ved en tung port, er det krav om
å bruke et ekstra takoppheng.

• Avstanden mellom portens høyeste løpepunkt og tak må kontrolleres.
Dette må være minst 35 mm og maks. 65 mm, mens trykkarmen kun
må ha en vinkel på maks. 30°. Hvis avstanden er mindre, må motoren
settes bakover og det må monteres en forlenget støtstang; spør i fag-
handelen om råd.

• Låsemekanisme fjernes eller settes ut av drift.
• Kontroller at porten er lettgående.
• Porten må være kraftjustert.
Test:
Porten åpnes halvt manuelt. Den må bli stående i denne stillingen.
Løper poten oppover eller nedover, etterjusteres porten mekanisk.
Spør faghandelen om råd.

Tips om montering
• Kontroller leveringsomfanget før De starter monteringen, på denne
måten sparer De tid og unødvendig arbeid i tilfelle det mangler deler.

• Hvis motoren ikke kan monteres i midten, så kan den også flyttes. Her
er det viktig å passe på at porten ikke vrir seg og dermed går i vranglås i
løpeskinnene.
Kontroll:
Der hvor motoren skal monteres åpnes porten flere ganger manuelt.
Kan porten beveges lett på et sted (ved å overholde de foreskrevne kref-
tene), kan motoren monteres.

Tekniske data
868 L 868 LX

Merkespenning 220 ...240 V/AC 220 ...240 V/AC
Merkefrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse IP 20 IP 20
maks. trekk- og trykkraft 550 N 800 N
Merketrekkraft 165 N 240 N
Nominelt strømopptak 0,7 A 0,8 A
Nominelt effektopptak 140 W 160 W
Maks. hastighet 160 mm/s 150 mm/s
Effektopptak “Stand by” 7 W 2 W
Innkoblingsvarighet 15 % 15 %
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Ved hjelp av bildene 1 - 4 kan De finne Deres porttype.
Kontroller hvilken type port De har.
1) Seksjonsport tilbehør ikke nødvendig

med enkel løpeskinne Seksjonsportbeslag med bumerang
anbefales

med dobbel løpeskinne Seksjonsportbeslag uten bumerang
anbefales

2) Svingport tilbehør ikke nødvendig
3) Vippeport som tilbehør kurvearm nødvendig
4) Fløyport som tilbehør fløyportbeslag nødvendig

I. MOTOREN FORMONTERES PÅ BAKKEN

A
Delenes betegnelse:

• Alle deler legges ned, som vist (styringskasse 4, ligger inne i garasjen)
og verktøy legges frem.

• Kjedet må alltid klipses inn fullstendig i kjedekanalen!
• Obs! Vennligst pass på at kjedebeskyttelsens 3 deler er buntet sammen.

B
• Løpevognen med kjeden (1) skyves inn i en av (2) skinnene, legg til kon-
taktfjærene. De resterende skinnene (2) skyves på innskyvningsdelene
til de (3) butter. Dermed har man fått en gjennomgående skinne.

• Den røde pilotventilen “H” (9) skyves inn i skinnen med spissen (1)
pekende mot løpevognen.

• Kjedet stikkes gjennom (9) pilotventilen.

C
• Skruene (11a) settes inn i 11b) takbraketten.
• Stålvinkelen (11c) monteres som vist med mutter(11d) og tannskiven
(11e) på takbrakketen (11b).

• Takbraketten (11b) skyves bakfra på skinnen.
• Den røde pilotventilen “H” (5) skyves inn i skinnen med spissen (4)
pekende mot løpevognen.

• OBS! Kabelføringen må være på styringskassens underside.

D
aa Den røde piltventilen “V” (10) skyves inn i skinnes andre side.
bb Spennelementet (14a) henges inn i kjeden og.
cc dreies 90°.
dd Innskyvningsdel (13) skyves inn i 2) skinnen, og spennelementet (14a)
stikkes igjennom.
Underlagsskiven (14b) og fjæren settes (14c) på spennskruen (14a).

E
• Kjedet spennes til markeringen (pil).

F
• Begge stålvinkler (15a) skrus med (15b) skrue og mutter (15c) til
innskyvningsdelen (13), men skrus ikke helt fast.

G
• Hvis løpevognen ikke (1) kan flyttes, utkobles den ved å dra én gang i
(16) nødåpningen.

• Portbeslaget (12a) og skyvestangen (12b) monteres med bolten (12c)
og sikringsklipsen (12d) som vist på (1) løpevognen.

II. MONTERING AV MOTOREN I GARASJETAKET
• Snu motoren slik at skinnens åpning peker nedover. Åpne portlåsen og
fjern alle låsemekanismer og snørene, slik at porten kan beveges fritt.

• De må kontrollere om porten er lettgående i begge løperetningene.
Porten må være kraftbalansert, og bør bli stående i enhver stilling. Om
nødvendig må porten før monteringen av motoren justeres på nytt.

H
• Portmidten måles oppe, og markeres på portbladet og på karmen over
porten.

• Porten åpnes langsomt og samtidig bestemmes den minste avstanden
fra portens øvre kant (inkludert gummiliste, hvis den finnes) til taket.
Dette målet (portens høyeste løpepunkt THP) må minst være 40 mm.
Avstanden mellom THP og underkant C-skinne må minst være på 5mm
og maks. 65 mm.
HENVISNING: Skyvearmen må stå i en vinkel Max. 30°.
Porten lukkes igjen.

I
• Avhengig av plassforholdene kan motoren monteres på karmen eller
taket (så nærme karmen som mulig). Til dette markeres og bores hull i
en avstand på 74 mm til høyre og venstre for portmidten og 20 - 80 mm
over portens høyeste løpepunkt THP (i betong: Ø10 mm, i treverk:
Ø5 mm).

• OBS! Ta hensyn til karm- hhv. takstyrken!
• Ved behov settes inn (15d) en plugg, motoren løftes foran og (15f) og
vinkeljernene festes med (15e) treskruer og (15a) underlagsskiver.

J
• Motoren løftes bak og legges på en stige.
• Løpevognen skyves bakover. Porten åpnes. Avstanden mellom
styringshuset (4) og takfestet (11c) kan justeres avhengig av garasje-
taket fra 0 - 600 mm. Takfestet (11c) justeres vertikalt slik at porten ikke
kommer bort i skinnen når den løper, samtidig justeres motoren i retning
av portmidten. Hullene markeres og bores (i betong: Ø10 mm, i treverk:
Ø5 mm), pluggen (11f) settes inn og stålvinkelen (11c) festes med
skruene (11h) og underlagsskivene (11g).

• OBS! Ta hensyn til takstyrken!
• Eventuelt kan stålvinklenes ender som stikker ut (11c) kortes inn med
en stålsag.

K
• Porten lukkes. Skruen (15b) og mutteren (15c) trekkes godt til.
Løpevognen (1) skyves forover i retning karm. Dørbeslaget (12a) holdes
mot porten og justeres i midten. Avhengig av porttypen kan vinkelen på
dørbeslaget monteres forskjellig. Hullene forbores (Ø5 mm).
Dørbeslaget (12a) festes med de fire (12e) skruene. Ved behov brukes
andre skruer enn de som er medlevert.

L
• Den som betjener tasten må ikke stå i portens svingområdet. Betjeneren
må ha direkte synskontakt med porten. Tasten må ikke monteres i
portens svingområdet. Innetasten (8) monteres på et egnet sted i en
høyde på minst 1600 mm.
Tastkabel med to ledere legges, og fargene hvit og brun klemmes til (8)
innetasten.

OBS! Tastkabelen må aldri legges langs med en strømledning, dette
kan føre til feil.

M
• Stikkontakten monteres.
• Stikkontakten monteres i en avstand på maks 0,5 meter til styringshuset
i taket.
De gyldige VDE-forskriftene må overholdes.

N
• Pilotventilen “V” (10) skyves på løpevognen (1) til det høres et lite klikk
fra bryteren, og klemmeskruen trekkes fast. Porten åpnes helt.

• Pilotventilen “H” (9) skyves på løpevognen (1) til det høres et lite klikk fra
bryteren, og klemmeskruen trekkes fast. Ved å trekke i nødutkoblingen
(16) kobles løpevognen inn.

1 Løpevogn med kjede
2 Skinne, 3 stk
3 Innskyvningsdel, 2 stk
4 Styringskasse med belysning
5 Kjedelås, 3 deler
6 Nettkabel
7 Tastkabel
8 Innetast
9 Bryterskyver bak, “H”
10 Pilotventil foran, “V”
11 Takbrakett

12 Skyvestang, portbeslag
Bolt og sikringsklips

13 Innskyvningsdel
14 Spennelement, skive, fjær,

spennskrue,
15 Stålvinkel, skruer, plugg
16 Nødbryter
17 Lyshette
18 Styring, styringsholder
19 Håndsender
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O
• Nettkabelen (6) stikkes inn. Lampen må blinke (skulle lampen ikke
blinke, se under “Slette kraftverdiene”). For å lære kraftverdiene må
motoren løpe to ganger opp og igjen for å innlære den nødvendige
kraften for begge retningene. For å få dette til kan den startes med
innetasten (8) eller håndsenderen (19). Under innlæringen blinker den
innebygde lampen. Først når den nødvendige kraften for begge
retningene er innlært, lyser lyset permanent.

• Sluttstillingen kontrolleres ved å åpne og lukke porten, om nødvendig
(9/10) justeres pilotventilen til porten åpner og lukker fullstendig.

P
(kun for S-motorer)
• Lyshetten hektes av med en skrutrekker.
• På kraftpotensiometeret “LIMIT OG POWER” (18) kan krafttoleransen
innstilles, dvs. kraften som kan brukes i tillegg til den innlærte kraften for
å åpne eller lukke porten. Den maks. kraften på lukkekanten må ikke
overskride 150 N. I potensiometerets venstre ende er den ekstra tol-
ererte kraften ca. 1,5 kg, i høyre ende ca. 18 kg.
Ved utlevering er kraftpotensiometeret i den høyre enden. Ved hver ny
start leser styringen kraftpotensiometerets innstilling inn på nytt.
Etter forandring av krafttoleransen kan det være nødvendig å etterjus-
tere sluttstillingene port ÅPEN og IGJEN, hvis den ønskete posisjonen
ikke oppnås.

OBS! Kraftinnstillingen er sikkerhetsrelevant og må gjennomføres
meget samvittighetsfullt. For Deres egen sikkerhet bør krafttoler-
ansene innstilles så lavt som mulig, slik at hindre kan erkjennes
raskt og sikkert.

Ved L-styring er endringer mulige via servicemodulen (TorMinal (32)).

Q
• Kontroller om motoren kan stoppes i “ÅPEN” og “IGJEN” - bevegelse
ved å trykke lett i midten av porten i en høyde på minst 100 cm fra
gulvet. Ved “IGJEN” - bevegelsen kjører motoren etter denne stopp ca,
100 mm tilbake.

OBS! Ved garasjer uten en ekstra inngang må det monteres et
frigjøringssett (utenfra) ved strømutfall! I tilfelle det er installert en
gangdør i porten, bør det installeres en gangdørsikring.

III. BETJENING

P
Sletting av kraftverdiene.
• Etter at motoren er montert og tilkoblet nettet, blinker den installerte
lampen og viser at motoren enda ikke har lært noen kraftverdier. Skulle
lampen ikke blinke, fordi motoren f.eks. gjennom tester i tomgang
allerede har lært kraftverdier, så må disse verdiene først slettes.

• Til dette klipses (17) lyshetten av med en skrutrekker. Med en tynn gjen-
stand trykkes tasten i ca. 5 sek. (20) (påskrift “T 1”). Så fort kraftverdi-
ene er slettet, slokker lyset. For å lære kraftverdiene fortsettes (O) som
beskrevet. Lyshetten settes på.

P
BYTTE AV LYSPÆRE PÅ STYRINGEN
• Til dette dras (6) støpselet ut og lyshetten (17) klipses av med en
skrutrekker. Lyspæren dreies til venstre og trekkes ut.

• Ny lyspære (32,5 V, 35 W, BA 15 s) settes inn og dreies til høyre til ras-
terpunktet.

• Den gamle lyspæren leveres til mottak iht. forskriftene.

R
KODEOVERFØRING HÅNDSENDER TIL MOTTAKER
Henvisning: APERTO 868 S har bare 1 radiokanal (kanal 1). Den andre
radiokanalen (ved APERTO 868 L og APERTO 868 LX) er kun nødvendig
for delåpningen, eller 2-kanals-drift.
Forløp:
• Læringstasten (22) på motoren/mottaker
- for kanal 1, trykkes så mange ganger til LED (21) lyser, tasten slippes
- for kanal 2, (APERTO 868 L og APERTO 868 LX) trykkes så mange
ganger til LED (23) lyser, tasten slippes.

Hvis det ikke sendes noen radiokode innen 10 sek., går mottaker tilbake
til normaldrift.

• Den ønskete håndsendertasten trykkes i mottakerens mottaksområde.
Håndsenderen overfører koden til motoren/radiomottakeren.
- avhengig av hvilken kanal som ble valgt, slokner LED (21) eller LED
(23) (se ovenfor).

• For hver ytterligere håndsender, som skal læres inn på denne mo-
toren/mottakeren, må de to ovenfor nevnte trinnene gjentas. Det kan
maksimalt lagres 112 lagringsplasser med en radiokode. Hver hånd-
senderkanal opptar en lagringsplass.

Eksempel:
- skal fra forskjellige håndsendere kun én tast hver læres inn, kan det
totalt lagres 112 håndsendere.

- skal to taster hver fra håndsenderen læres inn, står det kun la-
gringsplass til 56 håndsendere til disposisjon.

• Læremodusen kan avbrytes ved å trykke læretasten (22) så mange
ganger at ingen LED lyser lenger.

R
SLETTING AV ALLE KODER FRA MOTOREN/RADIOMOTTAKEREN
Mister man en håndsender må av sikkerhetsmessige årsaker alle kanaler
på mottakeren av alle håndsendere læres inn på nytt.
Forløp:
- Læretasten (22) trykkes og holdes inne
- LED (21 eller 23) lyser i 5 sek., blinker deretter i 10 Sek. og lyser
deretter på nytt.

- etter ytterligere 10 sek. (til sammen 25 sek,) lyser begge LEDene -
alle kanaler er slettet.

- Læretasten (22) slippes, LEDene slokner - sletteprosessen er
avsluttet.

R
SLETTING AV EN KANAL FRA MOTOREN/RADIOMOTTAKEREN
For kanal 1
- Læretasten (22) trykkes og holdes inne.
- LED (21 lyser i 5 sek. og blinker deretter i 10 sek.
- så fort LEDen (21) lyser igjen, slippes læretasten (22) - LEDen slokner
- sletteprosessen er avsluttet.

For kanal 2 (Aperto 868 L og Aperto 868 LX)
- Læretasten (22) trykkes og holdes inne.
- LED (23 lyser i 5 sek. og blinker deretter i 10 sek.
- så fort LEDen (23) lyser igjen, slippes læretasten (22) - LEDen slokner
- sletteprosessen er avsluttet.

R
SLETTING AV EN KANAL FRA MOTOREN/RADIOMOTTAKEREN
Når en bruker flytter og vil ta med seg håndsenderen, må alle kodene til
håndsenderen slettes fra radiomottakeren.
OBS! Av sikkerhetsmessige årsaker bør hver tast og hver tastekombi-
nasjon til håndsenderen slettes.
Forløp:
• Læretasten (22) trykkes på motoren/mottakeren og holdes inne i 5 sek
til en LED blinker (21 eller 23) (spiller ingen rolle hvilken). Tasten eller
tastekombinasjonen hvis koder skal slettes fra motoren/ radiomottakeren
trykkes på håndsenderen.
LED slokner - sletteprosessen er avsluttet.

Prosessen gjentas for alle taster hhv. tastekombinasjoner som skal slettes.

R
BATTERSKIFTE PÅ HÅNDSENDEREN
Håndsenderen åpnes med en mynt på nøkkelringen. Batteridekselet
åpnes nedover. Batteriet tas ut og erstattes med et nytt batteri (type
CR 2032). Vennligst pass på batteriets korrekte polaritet. Batteridekselet
stenges igjen og funksjonen kontrolleres ved hjelp av sende-LEDen
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OPPFØRSEL NÅR HINDRE MØTES
• Hvis porten skulle møte hindre, så reverserer den høyre motoren ca.
10 cm (vennligst ta hensyn til (25) DIP-brytereninnstillingen) og stopper.
Ved neste startimpuls løper porten av sikkerhetsmessige årsaker kun i
retning “OPP”, til den øvre sluttstillingen er nådd. Deretter er begge
bevegelsesretninger mulige. Det samme gjelder i omvendt rekkefølge for
et hinder ved åpningen. Hvis porten støter på et hinder i begge ret-
ninger, så slår motoren over i “DØDMANN-DRIFT”, dvs. lyset blinker og
motoren går bare når inntasten trykkes. Etter at hinderet er fjernet, kan
sluttposisjonen kjøres i “DØDMANN-DRIFT”. Deretter fungerer motoren
som vanlig.

T
APERTO 868 L og APERTO 868 LX, L-STYRINGEN MED UTVIDETE
FUNKSJONER OG MED TILKOBLING FOR SIKKERHETSINNRET-
NINGER.
Denne styringen tilbyr Dem omfangsrike tilleggsfunksjoner, som f.eks. en
delvis åpning av porten, en 2-kanals drift, en porttilstandsvisning og en
inn/utgang til PortMinalen (33).
Koblingsplint (24)
• tillatte kabeltverrsnitter. maks. 1,5 mm²
koblingsplintens fabrikkkobling:
(se under S)

Tilkoblingsmuligheter
• ytterligere tilkoblingsmuligheter på styringens
skruklemme (26) som kan kobles.
Tillatte kabeltverrsnitter. maks. 0,75 mm².

OBS! Hvis det ikke installeres noe sikkerhetsinnretning, må tråd-
broen på klemme 1 + 2 opprettholdes. Ved tilkobling av en sikker-
hetsinnretning fjernes broen på klemmen 1 + 2.

Klemme tilkoblingsmulighet

1 + 2 Sikkerhetstilkobling (lysport, DW eller 2.) tastinngang
utleveringstilstand med trådbro
klemme 1: Signal (SIG)
klemme 2: Masse (GND)

3 + 4 24 V DC-utgang regulert, max. 0,1A
klemme 3: +24 V
klemme 4: Masse (GND)

5 + 6 Tilkobling 24 V varsellampe (uregulert maks. 34 V), maks. 1A
klemme 5: +24V
klemme 6: Masse (GND)

Sikringer
Sikkerhetsutgangene er sikret via en finsikring.
• Sikring (28): Sikring av 24 V utgangen (klemme 3 + 4) med en sikring 1
A treg.

Ytterligere innstillingsmuligheter via DIP-bryteren (30) 1-8:

DIP BESKRIVELSE

1 Reaksjon på sikkerhetsinn-
gang ved “PORT OPP” f.eks.
noen løper gjennom lyspor-
ten

2 Utvalg av funksjonsmåten

3 Reaksjon på sikkerhetsinn-
gang ved “PORT IGJEN”

4 Porttilstandsvisning eller
varsellampe blinker under
portbevegelsen

5 Varlselstid

6 Backjump (porten lukker,
løpevognen kjører tilbake i
retning “åpne”)

7 2 Kanals-drift (definert
åpning og lukking)

8 Delåpning, 2 kanals-drift
(f.eks. for å ventilere gara-
sjen)

Posisjon “OFF”

Ingen reaksjon når
porten åpnes

Som åpnerkontakt
(f.eks. ved lysporten)

Reversering: Motoren
stopper når porten
stenges, og kjører ca.
10 cm bakover

Pulserende styring av
varsellampen (styring
genererer blinking).
Varsellampe blinker
mens porten er i be-
vegelse

Varselstid 0 sek.

deaktivert

1 kanals-drift
impulsrekkefølge:
opp-stopp-igjen-
stopp-

• Ingen delåpning

Posisjon “ON”

Motoren stopper når
porten åpnes

Som tast 2
(2 kanalsdrift)

Motoren stopper når
porten lukkes og åpner
porten fullstendig.

Porttilstandsvisning
tilkoblet varsellampe:
• lyser når porten ikker
er IGJEN
• er av når porten er
lukket

Varsellampe med
varselstid på 3 sek.
(blinker 2 før portbeve-
gelse)

Backjump lang
ca. 70 ms
ca. 1 - 5 mm

2 Kanals-drift
• Tast 1/radiokanal 1
opp-stopp-opp
• Tast 2/radiokanal 2
igjen-stopp-igjen

Delåpnning aktivert
• Tast/radiokanal 1
åpner og lukker porten
(se 1 kanals- drift)
• Tast/radiokanal 2
delåpning
• DIP-bryter 2 settes i
ON
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DELÅPNING
Denne funksjonen åpner porten delvis eller helt, avhengig av innstillingen.
Brukseksempler: Ventilasjon av garasjen, sideseksjonsport åpnes for per-
songjennomgang.
Delåpningnen kan brukes med to tastere eller bare pr. håndsender. Ved
ren håndsenderdrift står sikkerhetstilkoblingen (26) klemme 1 + 2 fortsatt
til disposisjon.
Ved betjening av tast 2 utføres delåpningen når porten er stengt. I tilfelle
porten er allerede helt eller delvis åpnet, lukker enda en betjening av tast
2 porten.
Tast 1 åpner porten komplett, også når porten har blitt åpnet delvis med
tast 2.
Innstillinger
1 Porten lukkes.
2 Radiokanal 2 innlæres
- Håndsenderens tast 2 innlæres på radiomottakerens radiokanal 2 (se
under R)

3 DIP-bryter 2 settes i posisjon “ON”: Sikkerhetstilkoblingens funksjons-
måte tilpasses.
- kun når 2 taster er tilkoblet, ellers kan sikkerhetstilkoblingen (klemme
1 + 2) f.eks. brukes for en lysport.

4 DIP-bryter 8 settes i posisjon “ON” (aktiviserer delåpningen)
Forløp
• Håndsenderens tast 2 eller tast 2 trykkes (port åpnes fra sluttstilling
“IGJEN”).
- Port åpner til håndsenderens tast 2 eller tast 2 trykkes enda en gang,
eller porten har oppnådd sluttstillingen “PORT ÅPEN”.

• Håndsenderens tast 2 eller tast 2 trykkes når den ønskete sluttstillingen
er oppnådd.

• Porten lukkes med håndsenderens tast 2 eller tast 2.

Nå er den ønskete delåpningen lagret, og kan med håndsenderens tast 2
eller tast 2 aktiviseres direkte.
For å slette delåpningen settes DIL-bryteren 8 i posisjon “OFF”.

2 KANALS-DRIFT (DEFINERT ÅPNING OG LUKKING)
Tast 1/radiokanal 1 åpner og tast2/radiokanal 2 lukker porten.
2-kanals-driften kan også brukes bare med tast eller håndsender. Styres 2
kanals-driften bare via håndsenderen, står sikkerhetstilkoblingen fortsatt til
disposisjon.
Innstillinger
1 DIP-bryter 2 settes i posisjon “ON”, kun når tast 2 er tilkoblet.
2 DIP-bryter 7 settes i posisjon “ON”.
3 DIP-bryter 8 settes i posisjon “OFF”.
4 Håndsenderens andre tast innlæres til radiokanal 2.

PORTTILSTANDSVISNING
Er det tilkoblet en varsellampe, viser denne om porten er igjen eller åpen.
Varsellampen lyser hvis porten ikke er “LUKKET”.

Innstillinger
1 DIP-bryter 4 settes i posisjon “ON”
2 Varsellampe 24 V tilkobles klemmen 5 + 6 (se ovenfor).

TILLEGGSINFORMASJON
1 LED (29) viser styringens tilstand. Blinker LEDen er ingen kraftverdi
innlært. I normaldrift oppfører LEDen (29) seg på samme måte som en
tilkoblet varsellampe.

2 Trådbro (31): skal motoren drives uten softløp kan trådbroen klippes
over. Dermed deaktiveres softløpet.

Alternativt: Bruk av en TorMinal, se U.

U
GRENSESNITT TORMINAL (32)
kun APERTO 868 L og APERTO 868 LX
Styringsprogrammeringsapparat for individuell programmering av
L-styringen. Nærmere informasjon se bruksanvisning TorMinal.

IV. VEDLIKEHOLD OG PLEIE
Før arbeider på porten eller på motoren må støpselet alltid tas ut.
• Ved sterkt forurenset kjede eller kjedekanal: rengjøres med en ren fille
• Kjedet oljes hvert “år med litt ledende” olje.
• Alle festeskruer kontrolleres om de sitter godt fast. Om nødvendig festes
skruene.

• Sikkerhetsinnretningene kontrolleres regelmessig, men minst 1 x pr. år
om de fungerer korrekt.

• Porten kontrolleres i henhold til produsentens anvisning, i hvert fall årlig.
• Regelmessig kontrolleres:
a) Kraftutkobling: Portfløyene stoppes ved åpning og lukking. Porten må
stoppe ved å holde lett imot.
b) Nødåpning: Porten må lett kunne åpnes manuelt.
c) Lysport, om den finnes: Åpne/lukke porten samtidig som lysporten
avbrytes. Oppførsel innstilt som på DIP bryteren.

DEMONTERING
• Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene. Dra ut støpselet.
• Arbeidsforløpet er den samme som beskrevet i avsnitt “MONTERING”,
men i omvendt rekkefølge. De nevnte innstillingsarbeidene faller bort.

GARANTI OG KUNDESERVICE
• Hvis De trenger kundeservicetjenester, reservedeler eller tilbehør,
vennligst ta kontakt med Deres faghandel.
HENVISNING:
For motortyper med 800 N trekkraft. Skades nettkabelen må apparatet
sendes til produsenten (nettkabelen kan ikke skiftes ut).
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Feilretting
For å rette eventuelle feil på garasjeporten, vennligst ta hensyn til følgende henvisninger. Er
det ikke mulig å rette en feil, vennligst ta kontakt med Deres faghandel eller søk hjelp på
Internett under: “http://www.aperto-torantriebe.de”.

Radiomottaker
• begge LEDer blinker: det prøves å lagre flere enn 112 lagringsplasser på radiomottake-

ren.
• LED lyser: Læremodus, radiomottaker venter på radiokoden fra en håndsender.
• LED blinker: Slettemodus, ønsket håndsendertast trykkes, denne sletter deretter fra

radiomottakerens minne.

Mottaksproblemer
• Når rekkevidden minsker: Vennligst kontroller håndsenderens batterispenning.
• Kontrollere om radiosignalet når mottakeren: sålenge håndsendertasten er trykket, lyser

den tilsvarende radiokanal-LEDen (21) eller (23), avhengig av på hvilken kanal hånd-
sendertasten ble lagret.

• Håndsenderen på radiomottakeren innlæres på nytt.

Feil

Motor uten funksjon og
uten belysning

Motor uten funksjon ved
betjening med håndsender

(drift mulig via innetast)

Porten stopper ved lukking,
og kjører ca. 10 cm i mot-
satt retning og stopper

Motoren stopper når porten
åpnes

Porten kan kun betjenes så
lenge den eksterne tasten
(f.eks. innetast, nøkkeltast)
holdes inne - imens blinker
innebelysningen (død-
manns-drift)

Ingen belysning når porten
lukkes og åpnes

Motoren lukker ikke porten

Motoren åpner porten,
deretter ingen reaksjon ved
en beskjed med tasten
eller håndsenderen

Den tilkoblete varsel-

lampen lyser ikke

Hastigheten ved åpningen
og lukkingen blir
langsommere

aa

Mulig årsak

Ingen nettspenning

Sikringen for strømkretsen
garasje har utløst.

Termobeskyttelse i trafoen
ble utløst

Batteri i håndsenderen tomt

Håndsenderens koding
stemmer ikke overens med
mottakerens.

håndsenderen ble ikke
innlært på den 2. kanalen

Radiomottaker defekt

Håndsender defekt

Kraftukobling på grunn av et
hinder

Feil kraftverdier innlært

Krafttoleranse for lav

Pilotventil for port “IGJEN”
feil innstilt

Kraftukobling på grunn av et
hinder

Feil kraftverdier innlært

Krafttoleranse for lav

Pilotventil for port “OPP” feil
innstilt

Porten støter i begge beve-
gelsesretninger på et hinder

Lyspære defekt

Sikkerhetsinngang utløst
(f.eks. lysport avbrutt eller
defekt)

Motoren var koblet fra nettet

Sikkerhetsinngang utløst
(f.eks. lysport defekt)

Mikrobryter “PORT IGJEN”
eller løpevognkort defekt

Sikring defekt

Lyspære defekt

Kjedeskinne tilsmusset

Kjedeskinne er smørt med
feil olje

Retting

Kontroll med en annen strømfor-
bruker f.eks. en drill

Sikringen byttes ut

Trafoen skiftes ut

Batteriet estattes med et nytt
batteri

Radiomottakeren kodes, se avsnitt
R kodeoverføring

Håndsenderen kodes, se avsnitt R

Styringen skiftes ut

Håndsenderen skiftes ut

Hinderet fjernes, porten komplett
med tasten kjøres i port “OPP”.

Kraftverdiene slettes og innlæres
på nytt (avsnitt P). Først når dette
tiltaket ikke hjelper, økes krafttole-
ransen.

Potensiometeret etterjusteres.
Se avsnitt P kraftinnstilling

Etterjustering av pilotventilen, se
avsnitt N

Hinderet fjernes, porten komplett
med tasten kjøres i port “IGJEN”.

Kraftverdiene slettes og innlæres
på nytt (avsnitt P).
Først når dette tiltaket ikke hjelper,
økes krafttoleransen.

Etterjustering av potensiometeret.
Se avsnitt P kraftinnstilling

Etterjustering av pilotventilen, se
avsnitt N

Hinderet fjernes. Deretter kjøres
en sluttstilling. Deretter fungerer
motoren igjen som vanlig.

Lyspæren skiftes ut, se avsnitt P

Lysporten repareres

Etter at strømforsyningen er opp-
rettet åpner motoren porten alltid
komplett ved første kommando.

Reparere lysporten
Hinderet fjernes fra lysporten.
Koblingsplint ikke riktig satt på.
Kontrollere trådbro på koblings-
plint se punkt S hhv. T

Motoren “nødåpnes” og skyves til-
bake til midten og lukkes, deretter
startes på nytt i retning “åpne” og
stoppes før sluttposisjon. Kjører
motoren ved fornyet betjening i
a) motgående retning (løpevogn-
kort byttes)
b) videre i retning “åpne” byttes
mikrobryteren

Sikringen skiftes ut

Lampen skiftes ut

Skinnen renses og smøres på
nytt, se vedlikehold og pleie

Skinnen renses og smøres på nytt
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N Håndsender
EU-konformitetserklæring
Firmaet

erklærer at produktet som er oppført nedenfor oppfyller de
grunnleggende kravene som stilles i artikkel 3 i R&TTE-direktiv
1999/5/EC ved tilsiktet anvendelse og at følgende standarder er
anvendt:
Produkt: RF Remote Control dooes & gates
Type:

Anvendte direktiver og standarder er:

Kirchheim/Teck, 21.06.2010
Jocen Lude
Dokumentansvarlig 

- ETSI EN 300220-2:2007-06
- ESTI EN 3014891-:2008-04
- DIN EN 60950-1:2006

TX02-868-2, TX02-434-2

APERTO Torantriebe GmbH
Hans-Böckler-Straße 29
D-73230 Kirchheim/Teck

-

N radiomottaker
EU-konformitetserklæring
Firmaet
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
erklærer at produktet som er oppført nedenfor oppfyller de
grunnleggende kravene som stilles i artikkel 3 i R&TTE-direktiv
1999/5/EC ved tilsiktet anvendelse og at følgende standarder er
anvendt:
Produkt: RF Remote Control dooes & gates
Type:

Anvendte direktiver og standarder er:

Kirchheim/Teck, 21.06.2010
Jochen Lude
Dokumentansvarlig 

- ETSI EN 300220-2:2007-06

- DIN EN 60950-1:2006

RM01-868, RM02-868-2, RM02-868-2-TIGA

RM01-434, RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2
 

RX04-RM02-868-2, RX04-RM02-868-2-TT
RX04-RM02-434-2, RX04-RM02-434-2-TT

-

RM03-868-4, RM04-868-2, RM08-868-2 

R

- ESTI EN 301489-1:2008-04


