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FØR DU SETTER I GANG
For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas.
For sikkerheten til alle involverte, vær oppmerksom på de advarsler som er gitt i denne veiledningen.

1.
2.
3.

FØR DU STARTER MONTERINGEN, LES DENNE VEILEDNINGEN NØYE.
Alle tegninger/bilder i denne veiledningen er ment som illustrasjoner.
Denne veiledningen er for erfarne portmontører. Det vil si at den ikke er laget for “gjør det selv”
		
montøren eller til bruk under opplæring.
4.
Denne veiledningen beskriver installasjonen av en Scanport. Oppbevar denne veiledningen for
		fremtidige oppslag.
5.
Alle mål er oppgitt i cm.
6.
Det er installatørens ansvar at porten installeres ihht enhver tid gjeldende forskrift.
7.
Scanporten er CE godkjent.
8.
Under oppstramming og bruk vil fjærene være under stort spenn. Vær forsiktig og bruk
		
korrekt verktøy ved oppstramming/justering av fjærer.
9.
Bruk av andre komponenter, eller montering av tilleggsutstyr, kan ha innvirkning på funksjon,
		
sikkerhet og garanti gitt ved kjøp av denne Scanporten.
10. Enkelte komponenter kan ha skarpe kanter, bruk hansker under monteringen.
11.
Topit AS forutsetter at så snart monteringen er igangsatt er denne veiledningen med betingelser
		
forstått og akseptert.

Garanti, betingelser og vilkår:
Topit AS har som mål å levere 100% ihht ordren mottatt fra kunden. Målet er i virkeligheten ikke alltid mulig å oppnå.
Når feil oppstår vil vi korrigere disse så snart som mulig for å minimalisere ulempene for deg eller din kunde. For at vi
skal kunne gjøre dette er det viktig at vi blir informert så snart som mulig om dine problemer med leveransen, og gi
oss muligheten til å presentere en rimelig løsning.
Varene skal alltid uten opphold sjekkes for synlige og skjulte skader ved mottak. Skader skal noteres på fraktbrev
til transportøren, unnlating av dette medfører at kunden selv må dekke eventuelle kostnader ved omlevering.
Reklamasjonsretten frafaller hvis skadene ikke rapporteres i sjåførens fraktbrev.
Denne veiledningen gir ingen rettigheter ved feilmontering av port eller medfølgende utstyr.
Montering og/eller overflatebehandling må ikke påbegynnes før leveransen er komplett og feilfri.
Feil som oppstår ved montering eller mangelfullt vedlikehold dekkes ikke.

For service og support
Scanporten

Tlf: 69 02 23 78
E-post: post@scanporten.no
www.scanporten.no

Topit AS

Tlf: 66 90 24 22
www.topit.no
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1. MÅL, LYSÅPNING OG DELER
1.1 Portens mål & lysåpning
A: Lysåpning skal være 4 til 6 cm mindre
enn portens bredde.

B: Lysåpning skal være lik som port i høyde.
C: Bygger min. 20cm over portens høyde.
D/E: Vertikal skinne med tilbehør bygger
min. 8 cm til hver side av lysåpning.
(Det bør være min. 11 cm fra garasjens
lysåpning til sidevegg begge sider slik
at man får strammet muttere på siden.)

F: Bygger min. 3 m. inn i garasjen.

1.2 I tillegg til portbladene mottar du:

kjedetrekk til motor

skinnepakke

motoreske

På 4,5m og 5m porter kommer torsjonsstangen teipet sammen med kjedetrekk til motor.
På 2,5m og 3m porter kommer torsjonsstangen i skinnepakken.
Totalt 4 kolli, (2 om man ikke har bestilt m. motor)
4
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1.3 Skruer og muttere som følger med i skinnepakken.

(Det vil senere bli referert til denne oversikten, hvor de forskjellige skruene skal brukes)

1.4 Verktøy:
Det som følger med av verktøy:

I tillegg trenger du:

- 2 jernstenger til stramming av fjør
- 2 stk hullsag til montering av nødlås
- Bits 10 m.m. og 13 m.m.
- Umbrakonøkkel nr 4

- Batteridrill
- Bor (hvis man skal forborre feste i vegg)
- 8 m.m. stålbor for torsjonsstang
(gjelder kun for porter 250 til 300 cm.)
- Sett med fastnøkler
- Vater
- Målebånd

1.5 Deler i skinnepakken
Deler til montering finner du i skinnepakken.
Skinnepakken inneholder:

- Vinkel beslag for feste i tak
- Sidelister
- Bunnlist (kommer i ruller, se bilde)
- Vertikale skinner
- Horisontale skinner
- Skruer
- Fjører (2,5 og 3m 1stk / 4,5 og 5m 2stk)
- Verktøysett
- Nødlås
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2. MONTERING AV VERTIKALE SKINNER

A

B

Venstre

Høyre

Den vertikale skinnen på høyre og venstre side må
flukte ivater på toppen, bruk gjerne laservater.
Rammen hvor porten skal monteres må være i lodd
og sidevegger vinkelrette i forhold til hverandre.

D Avstanden fra portelementets ende og til ytterkant av
den vertikale skinnen skal være 5 cm på hver side.

C
E

Før man fester de vertikale skinnene må sidelister
monteres på skinnesystemet.
Skinnebord festes i vater med ”skrue A” til vegg.
(Skal skinner festes i mur eller annet materiale enn tre,
må man bruke egnet festemateriale).

OBS!

Husk at portelement er 2 til 3 cm bredere enn lysåpning på begge sider
- dvs at dette portelement er tot. 4 til 6 cm bredere enn lysåpning.
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3. MONTERING AV TORSJONSSTANG M. TILBEHØR
		3.1 skjøte av torsjonsstangen (OBS: kun 250 og 300cm)		
Er porten opp til 3 meter, må torsjonsstangen skrus sammen med sammenføyningsfeste.
Bruk umbrako-nøkkel nr 4. I tillegg må man drille et hull i hver ende av torsjonsstangen med et 8 m.m. bor.
To sorte umbrako sett-skruer (må være på linje) byttes ut med to skruer ”G” (se skjema side 3 for hvilken skrue
du skal bruke).

		3.2 Deler som skal monteres på torsjonsstangen

Wirehjul er merket med ”R” for høyre side og ”L” for venstre side.
(Sett innenfra garasjen)
Wire-hjul er det siste du trer på torsjonsstangen før den settes opp.
Plassering av wire-hjul er på innsiden helt inntil skinnen.

Venstre

OBS!

Høyre

Fjøravslutning skal peke opp uansett om det er en eller to fjører.
* Se punkt 3.3 for oversikt over fjører ved forskjell i portens bredde.
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Brakett som festes på torsjonsfjøren er en sikkerhetsmekanisme i tilfelle fjørbrudd.

Tannhjulet som skal stoppe et eventuelt fjørbrudd festes helt inntil braketten.
Når dette er gjort løsner man mutterne på skjøtet, trer dette på plass sammen med torsjonsfjør
og skrur til med fastnøkkel (14 m.m.)
Skjøtet skal ikke festes helt i senter av stang men noen cm til venstre side (sett innenfra) slik
at den ikke kommer i veien for motorskinne som skal monteres senere.
(Har du 2 fjører skal den andre fjøra monteres noe til høyre for senter av stang.)

		3.3 Henge opp torsjonsstang
Dobbel fjør for porter 450 til 500cm

Enkel fjør for porter 250 til 300cm

Vatre stangen samtidig som man fester braketten til vegg.
45 graders vinkel på skjøtet skal peke ned.
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4. MONTERING AV HORISONTALE SKINNER
Horisontale skinner festes med ”skrue C” og 2 muttere i forkant av buen i skinnene.
Braketten festes i neste skruehull.

OBS!

Skinnene skal festes vinkelrett inn i garasjen

Horisontale skinner skal festes med braketter til taket. Festes til treverk med ”skrue A”,
for feste i annet materiale bruk egnet festemateriale.
Sørg for at skinnen er stabil sideveis ved å bruke vinkelrette braketter.

5. MONTERING AV NEDERSTE PORTELEMENT
A

B

Før montering fjernes beskyttelsesfolien på
portelementene. Ta også av gummilister slik at all
plasten kan fjernes.
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C

D

Før man trer inn gummilisten i bunnlisten, bør man
spraye litt med silikonspray eller lignende slik at
gummilisten lettere glir inn på sporet. Vanlig Zalo
oppvask middel gjør også at listen glir lettere.

E

Tre på bunnlisten

F

Før man eventuelt skjærer av overskytende
gummilist, kan man bruke en knipetang til å
klemme igjen sporet til gummilist i ytterkant slik at
denne senere ikke får bevege seg.

Fest beslag for wire- og bunnhjul med ”skrue B”.
Her skal man se bort i fra ferdig borede hull på ende
beslagene og heller sette den 2/3 inn på bunnlist.
Rød plastforing skal peke ut mot siden.

G

Før man skrur til hengslet/hjulfestet, bør man skru av gummiforingsdeksel.
Hvis man ikke gjør dette, vil man måtte skru inn ”skrue B” skjevt, noe som gir dårligere feste.
(På bildet er det enkle hengsler. På større porter er disse doble, men prinsippet er det samme.)

Fortsetter neste side
www.scanporten.no
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H

I

Fest wire til beslag på nedre del av bunnelement.

J

- Sett bunnelementet på plass.
- Sett på hjulene og skru på tilhørende muttere.

K

Vatre bunnelementet.
- Ikke i vater? Bygg opp med noe under elementet
slik at denne er i vater før du går videre med
monteringen.

Bruk foten til å skyve på hjulsporet-/beslag inntil
bunnpanelet flukter med ytterkanten av den
vertikale skinna.

L

Juster slik at elementet flukter med vertikal skinne
og skru fast hjulhengslene.
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6. MONTERING AV MIDTERSTE PORTELEMENT(ER)

Fest topphengsler på de øvrige portelementene unntatt toppelementet.
Løft på plass det neste portelementet.
Vipp opp hengslene fra det nederste elementet og skru dem fast i elementet over.
Gjenta samme fremgangsmåte på de øvrige elementene, unntatt toppelementet.

7. MONTERING AV ØVERSTE PORTELEMENT
Løft på plass det øverste portelementet.
(OBS! Dette elementet har ingen hengsler ennå,
så det må sikres før du slipper det)
Hold elementet på plass og skru fast hengslene fra
underliggende portelement. Elementet er fortsatt
ikke festet på toppen, så pass på at ikke elementet
faller ut før topphengsler er festet.
Sett i hjul i topphengslene, tre dem på plass i øvre
skinne og skru fast hengslene. Det er viktig at hjulet
monteres slik at det berører skinnen i overkant.
(Se bildet) Dette vil gjøre at når porten senere blir
kjørt med motor, vil hjulet montert i toppen av
skinnen ”dytte” porten helt ned slik at den lukker seg tett.

9. MONTERING AV MIDTHENGSLER
Midthengslene monteres slik at de er jevnt fordelt utover panelene.

Midthengsler 250/300cm

Midthengsler 450/500cm
Ved montering av midthengsler, skal den lange enden peke opp mot tak.
FEIL

KORREKT
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10. MONTERING AV WIRE OG STRAMMING AV FJØRER
Wirehjul, torsjonsfjør og festebrakett skal allerede være tredd på torsjonsstang.
Er fjøra allerede festet til brakett, så starter man med å stramme til fjøra.

Det er viktig at startposisjon er riktig - dvs at ”endefjør” skal peke opp mot tak.
(som vist punkt 3.2)

A

B

Porter med ”single” fjører ser ut som på bilde A , større porter har to fjører og ser ut som A og B på
henholdsvis venstre- og høyre side.

Runder etter portens høyde
210 cm:
220 cm:
240 cm:
300 cm:

Skru 7 hele runder.
Skru 7 ¼ runder.
Skru 8 hele runder.
Skru 10 hele runder.
D Når du har skrudd til riktig

C

antall runder ,
(se tabell forrige side),
lar du den nederste stålpinnen ligge i spenn inntil
portelementet.
Skru nå til torsjonsfjøra
med en 10mm fast nøkkel.
(Strammes godt.)

Sett i stålpinner og skru opp mot tak. Hold
begge hender på stålpinnene og skru med
jevne bevegelser oppover.
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Nå kan du trekke opp wire/
trommel til wiren spenner
seg. Det er enklest å få likt
spenn på wirene hvis man
kun spenner dem med lett
trykk. Fest/skru deretter til
wirehjul på begge sider.

C

Nå kan man forsiktig løfte av stålpinnen som er i spenn. Bruk den andre stålpinnen for å løfte opp litt slik at man
så vidt får løsnet den nederste stålpinnen.
Porten skal nå stå i ”spenn”. Hvis du har gjort det korrekt skal wiren være likt strammet til på begge sider, slik at
porten enkelt skal kunne åpnes.

11. PRØVING OG VEDLIKEHOLD
Løs ut porten med selvutløseren (rød tråd).
Åpne og steng porten for hånd.
Porten skal gå meget lett.
Eventuelt etterstram eller slakk fjørene.
Smør kulelagrene til hjulene med en silikon spray eller
annen tynn olje.
Smør kjedet til motor-trekket godt med en silikon spray
eller annen tynn olje, her er det viktig at de to tannhjulene i hver ende av kjedetrekket blir smurt godt.
Bruk gjerne også litt olje i selve løpet der trekk-mekanismen løper (der det er bevegelse er det også friksjon).

HALVÅRLIG ETTERSYN

Vi anbefaler at man en gang hvert halvår går over
porten sin og ser at alt fortsatt er som det skal.
Punkter man bør gå over:
-

Smør trekkjedet med silikon spray eller annen tynn
olje.
Trekk i utløseren og åpne porten for hånd, for å
påse at den går lett opp og ned.
Se etter eventuelle løse skruer og etterstram.

Det er ikke ønskelig og ha fett eller olje i selve skinnene
der hjulene løper da dette kun vil føre til at det samler
seg støv og lignende, som over tid kan føre til at porten
går tyngre.
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12. MONTERING AV NØDÅPNER
Bør monteres hvis ingen andre inngangsmuligheter til garasjen.

Borr for nødlås, følger med i motorpakken.

Nødåpner ferdig montert (front)

Mål opp senter i port (gjerne nest øverste panel) og lag to hull i front til nødåpner. Bruk borr som følger porten .
Ikke drill helt gjennom på bakside, men la drillen stikke litt på utsiden bak slik at det er enklere å drille ett fint hull
på baksiden.

A

B

Lag ett hull fra bakside og nå kan man tre inn låsen i
porten.

Lag andre hullet – 15 mm – rett over det første og
la den akkurat bryte sirkelen for første hull.

C

D

Tre innpå låssylinder fra utsiden.

Skru fast sylinder på bakside av porten.
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E

F

Er wiren for ”slapp” kapp en bit så den ser ut som
neste bilde

Fest wire til nødåpner

G

H

Man kan nå låse opp og dra i wiren for å åpne
porten manuelt.

Slik bør wiren se ut

Vi ønsker å gratulere deg med din nye Scanport,
og vi ønsker deg lykke til med monteringen.
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