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1. Produktfakta
LM 100 EVO 23, 25 og 30							
LM 60 EVO 23, 25 og 30
•
•
•
•
•
•

LiftMaster portåpner med hele 1000 Nm trekkraft.
• LiftMaster portåpner, trekkraft 600 Nm.
Inkl. 2 stk. 4-kanals håndsender og veggbryter.
• 2 stk. 2-kanals håndsender og veggbryter.
Beltedrift og sterkt LED-lys.
• Beltedrift og sterkt LED-lys.
Hastighet: 200 mm/s.
• Hastighet: 160 mm/s.
Maks port vekt: 230 kg 16 m2.
• Maks port vekt 120 kg, 10,7 m2
• Leveres for porter opp til høyde 3 meter.
Leveres for porter opp til høyde 3 meter.						

LM 80 EVO 23, 25 og 30
•
•
•
•
•
•

LiftMaster portåpner, trekkraft 800 Nm.
2 stk. 2-kanals håndsender og trådløs veggbryter.
Beltedrift og sterkt LED-lys.
Hastighet: 200 mm/s,
Maks port vekt 140 kg, 13, 5 m2
Leveres for porter opp til høyde 3 meter.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold
Portåpnere trenger lite vedlikehold, men stopper den opp og ikke fullfører syklusen så må den programmeres på nytt
slik at ny trekkraft registreres.
1. Trykk og hold den firkantede programmeringstasten
OPP-tasten begynner å blinke.
2. Trykk og hold så OPP-tasten til den ønskede endeposisjonen for OPP
er nådd.
3. Straks porten befinner seg i ønsket endeposisjon for OPP, skal du igjen
trykke den firkantede programmeringstasten. Motorbelysningen blinker
kort og så begynner NED-tasten å blinke.
4. Trykk og hold så NED-tasten til den ønskede endeposisjonen for
LUKKET er nådd. Forsikre deg om at det ikke kjøres for langt eller at
skinnen bøyes oppover.
HENVISNING: Med OPP- og NED-tastene kan endeposisjonen
innstilles og justeres svært nøyaktig.
5. Straks porten befinner seg i ønsket grenseposisjon for LUKKET, må du
igjen trykke den firkantede programmeringstasten.
Motorbelysningen blinker kort og OPP-tasten begynner igjen å blinke.
6. Trykk på OPP-tasten. Når porten når den innstilte grenseposisjonen for
OPP begynner NED-tasten å blinke.
7. Trykk på NED-tasten. Porten kjøres nå til den innstilte posisjonen for
LUKKET. Programmeringen er fullført.
2 ganger årlig (På port):
• Smør portruller, hengsler og fjærer. En ytterligere smøring av portdrivverket er
ikke nødvendig.

Garanti (/Antatt levetid/brukstid)
• 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven
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3. Miljøpåvirkning
Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke
Emisjon
Ikke angitt
Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet
4. HMS-Referanser
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer,
og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.
5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen
som håndterer avfallet
Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet
6. Teknisk service
Produsent/importør		
Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.		
NO 912591743 MVA
Postadresse			Borgeskogen 36
Postnr. og sted		
3160 Stokke
Telefon			
991 04 800
E-post				sentralbord@harmonie.no
Webadresse			www.harmonie.no
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