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Quick Guide för montering av FD20 
 

Detta är en Quick Guide för montering av FD20 med referenser till sidor i den engelska 

huvudmanualen.  

 

Börja med att lossa transformatorn och koppla in motorkabel i X- eller Y-kontakten (s.17), 

beroende på typ av montage (s.18 - 19). Vid leverans sitter motorkabeln i Y-kontakten. 

 

Montera automatiken med valt arm-system på något av möjliga installationssätten nedan och 

följ noggrant måttsättningarna för dessa. 

 

Arm identifikation: 

 

 Tänk på att det inte är samma armar för montering på dörrblad som för montering på karm.  

 

Montering med armar av modell RS och RG: 

Normal arm (RS) / Tryckande / Karmmontage / Anslagsida (s.21 – 25) 

Glidskena (RG) / Dragande / Karmmontage / Gångjärnsida (s. 26 – 29) 

Glidskena (RG) / Tryckande / Karmmontage / Anslagsida (s.30 – 33) 

Glidskena (RG) / Tryckande / Dörrbladsmontage / Gångjärnsida (s.34 – 36) 

Montering med rostfria armar: 

Normal arm / Tryckande / Karmmontage / Anslagsida (s.37 – 38) 

Glidskena / Dragande / Karmmontage / Gångjärnsida (s.39 – 41) 

Glidskena / Tryckande / Karmmontage / Anslagsida (s.42 – 44) 

Glidskena / Tryckande / Dörrbladsmontage / Gångjärnsida (s.45 – 47) 

 
Vad menas: Automatiken monteras… 
Tryckande – …så armen trycker upp dörren.  Dragande – …så att armen drar upp dörren. 

Karmmontage – …på karmen.  Dörrbladsmontage – …på dörrbladet. 

Anslagssida – …på motsatt sida av vad gångjärnen sitter.  Gångjärnsida – …på samma sida som gångjärnen sitter. 
 

 Montageplatta rekommenderas vid installation av automatiken. 
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När automatiken och armen är monterad ställer man in önskad fjäderkraft, för stängning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ska man ställa in den manuella stängningsbromsen (s.50 – 51), det görs via en 

potentiometer på kretskortet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppla in/anslut nu matningsspänningen på 230VAC i automatiken (s.52 – 53). 

  

  Tänk på att man behöver vara behörig för detta. 

 

 

Nu ska inställningar och inlärning göras (s.59 – 61, separat Quick Guide för detta på svenska). 

 

När detta är gjort kan man koppla in övrig kringutrustning som till exempel armbågskontakter, 

säkerhetssensorer etc. 

 

Övriga inställningsparametrar och config-inställningar, se huvudmanualen (s.70 – 72). 

 

När alla inställningar och inkopplingar är gjorda, testkör maskinen och färdigställ den med 

kvarvarande kåpa, gavlar, dekaler etc. Testkör sedan maskinen igen. 

 

Installationen är nu klar. 

 

  Se huvudmanualen för komplett information om vad som behövs för 

  att tillgodose er installation. 

  

 

 

 

 
 

 

Justera avståndet ”X” så önskad  

EN klass uppnås, se tabeller (s.48 – 49). 

Observera! 

Stängning från 90° ner till 0° 

måste ta minst 3 sekunder. 


