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FARE
Kjennetegner en umiddelbar fare som fører til dødelige eller alvorlige skader.

HENVISNING
Kjennetegner en viktig henvisning som må tas hensyn til.

VARSEL
Kjennetegner en mulig fare på grunn av strøm, som kan føre til dødelige eller alvorlige skader.

Forklaring av signalord

 markilux overleveringsprotokoll .....................................................................

Monterings-, bruks-, motor- og styringsanvisninger kan når som helst forespørres i det passordbeskyttede fagpartnerområdet 
markiluxPRO. Det samme gjelder interaktive overleveringsprotokoller og vedlikeholdskontrakter.

markilux.com
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markilux sikkerhetshenvisninger
Viktige henvisninger for montering av markilux markiser

5. Vindmotstandsklasser og CE-merking

1. Hvem kan montere markilux markiser?

2. Før monteringen påbegynnes skal det kontrolleres ...

3. Lese og overlevere veiledningene

4. Arbeid i høyder

markilux henviser seg til den kvalifiserte montøren som har gode kunnskaper i følgende områder:

• Arbeidsvern, driftssikkerhet og forskrifter for forebygging av ulykker
• Omgang med stiger og stillas
• Håndtering og transport av tunge komponenter
• Omgang med verktøy og maskiner
• Innbringe fastgjøringsmidler
• Bedømme byggesubstans
• Igangsetting og drift av produktet

Elektrisk arbeid: 
Elektriske installasjoner må utføres i henhold til VDE 0100 av en 
godkjent elektriker. Vær oppmerksom på de vedlagte 
installasjonshenvisningene til medleverte elektroapparater. 

Finnes ikke disse kvalifikasjonene, så må en kvalifisert monteringsbedrift bestilles. 
Det anbefales å gjøre monteringen med minst to, ved større markiser minst tre, personer.

• om levert monteringsholder stemmer overens med type og antall i 
bestillingen,

• om opplysningene som ble oppgitte i bestillingen om fastgjøringsunder-
laget virkelig stemmer overens med fastgjøringsunderlaget på stedet (kun 
ved leddarm markiser)

Dersom det finnes avvik her, som påvirker sikkerheten, så får ikke 
monteringen utføres.

Sikkerhets- og monteringshenvisninger, samt bruksanvisninger må leses og overholdes!

Bruksanvisningen for markilux samt innstilingsveiledningen fra motor- og styringsprodusenten må overleveres til 
brukeren med en skriftlig bekreftelse for den monterte vindklassen (se «Overleveringsprotokoll»). Han skal bli 
forklart sikkerhets- og brukshenvisningene til markisen omfattende. Ved ignorering og feilbetjening kan det oppstå 
skader på markisen eller ulykker kan skje.

Dersom markiseanlegget må trekkes opp i et høyere område med hjelp av tau, så må markisen

• tas ut av emballasjen,
• forbindes med tauene slik at det ikke kan skli ut,
• trekkes jevnt opp i vannrett posisjon.

Det samme gjelder også for demontering av markisen. Ved arbeid i 
høyden er det fallfare. Egnet oppstigninghjelp og tilsvarende 
styrtsikring må brukes.

• markisen er montert med typen og antall holdere som produsenten har 
anbefalt.

• henvisingene fra fastgjøringsmiddelprodusenten for anvendte plugg ble fulgt 
under monteringen.

• monteringen av svingarmmarkiser ble utført iht. uttrekkskreftene eller 
skjærkraften som er oppgitt av markilux.

Markisen oppfyller kravene i vindmotstandsklassen som er oppgitt på 
CE-samsvarsmerket (forklaringer, se «Overleveringsprotokoll»). I montert 
tilstand oppfyller den kun disse kravene, dersom...

markilux GmbH & Co. KG
Hansestraße 53

D-48282 Emsdetten
DIN EN 13561:2004+A1:2008

Utvendig solbeskyttelse på byggverk

NS-EN 13561:2015
Elektrisk betjent solbeskyttelse

Med ytelseserklæringen og EF-samsvarserklæringen erklæres det at gjeldende krav som gjelder for markilux markiser iht. EU-forordningen er overholdt. 
Erklæringene om dette kan du laste ned fra www.markilux.com «for forhandlere» på siden «Nedlastinger». 

Vindmotstandsklasse 2
markilux svingarmmarkiser, 

markilux 710/810, 720/820, 730/830, 740/840, 
750/850, 893, 8850
Vindmotstandsklasse 3
markilux 620, 770, 870 , 8800, pergola,  
pergola compact, markant

Vindmotstandsklasse 2 eller 3
625 (størrelsesavhengig)
776 (størrelsesavhengig), 
876 (størrelsesavhengig), 
779 (størrelsesavhengig), 
879 (størrelsesavhengig)

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com
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8. Ukontrollert betjening

9. Forskriftsmessig bruk

0-14°

10. Områder med fare for innklemming og kutting

min. 50 cm

7. Svingarmmarkiser med servogirkasse for håndsveiv

6. Delmonterte markiser
For markiser som er delvis montert fra fabrikken - f.eks. koblede svingarmmarkiser uten 
duk - må delene som står under fjærspenning (se figur: eksempel svingarmmarkise) sikres 
mot utilsiktet åpning. Disse sikringene får først fjernes etter komplett montering.

Det er stor fare for skade på grunn av  de markerte makisedelene som står under 
fjærspenning!

Servogirkassen til svingarmmarkiser (merket med klistremerke) må ikke demonteres, de 
står under høy spenning!

Dersom markiseduken eller drevet skal skiftes, så spør først etter veiledningen "Hva skal gjøres... 
når servodrevet skal demontere?“.

I tillegg må det garanteres at anlegget ikke betjenes utilsiktet manuelt. Da må strømforsyningen 
avbrytes, f.eks. sikringen brytes eller pluggkoblingen på motoren kobles fra. I tillegg må 
betjeningsveiven henges ut ved manuell betjening og oppbevares sikkert.
Hvis markisen brukes av flere brukere, så må det installeres en prioritert låseinnretning som 
koples inn (kontrollert strømavbrudd utenfra), som gjør en hver inn- eller utkjøring av markisen 
umulig.

Ved arbeid i markisens fareområde (se figur: eksempel svingarmmarkise) må en 
automatisk styring slås av. Det er fare for innklemming og styrt.

Markiser får kun brukes til det bruksformålet som er definert i bruksanvisningen. Endringer, som tilbygg og ombygging, som ikke er tiltenkt fra produsenten, får 
kun utføres med skriftlig tillatelse fra produsenten.

Ekstra belastninger på markisen, som påhengte gjenstander eller taustramminger kan føre til skader eller at markisen faller ned, og er derfor ikke tillatte.

Markisen må ikke utsettes for høye temperaturer, sterke vibrasjoner eller støt eller sterk mekanisk belastning. Opphopning av snø bak markisen må unngås ved 
at det monteres en snøstopper (snøfanggitter e.l.).

Dersom en markise monteres i en høyde på under 2,5 meter over tilgjengelige trafikkveier, så får markisen kun beveges med en tastebryter med sikt på de 
bevegelige delene. Elektriske styringer, fjernkontroller med låsebrytere, låsebryter osv. er ikke tillatt i dette tilfellet.

Alt etter markisetype er det områder med fare for innklemming og kutting, f.eks. mellom stang og kassett og mellom bevegelige deler. Klesplagg eller 
kroppsdeler kan henge fast i anlegget og trekkes inn! (Se bilde: Eksempel leddarm markise.)

11. Ansvarserklæring

Grafer og tekster i denne produkthåndboken er nøye utarbeidet. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil og følger av disse! Vi forbeholder oss retten til å gjøre 
tekniske endringer på produktet og i produkthåndboken! Produkthåndboken inneholder informasjon som er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter 
forbeholdes! Produkt- eller merkenavn som er nevnt, er beskyttede varemerker.

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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1 Monteringsområde for monteringsbrakettene

M

LR
= MB

A
14159 920 206 20 20615

20 15 20 2015 62014 20206 6

B

118 118

A

M

9 9
A

= MB
LR LR

3 svingarmer markilux 1600 / 1650

2 svingarmer markilux 1600 / 1650

A = Armposisjon
AS = Drivside
B = Armposisjon

LR = Rolltex-lager med holder alltid i midten under søm (avhengig av størrelse)
M = Bestillingsdimensjon = Markisebredde
MB = Monteringsområde holder (4. Holder størrelsesavhengig)
MH = Midten holder

M

27 27

MH MH

AS

2 svingarmer markilux 1600 stretch

Dimensjoner i cm

Dimensjoner i cm

Dimensjoner i cm

 Viktig henvisning for monteringen: 

• Kapittel 2.1 Følg «Veggfastgjøring»: Alt etter fastgjøring med fastgjøringsplate A eller B er det nødvendig med en distanseplate på 
Rolltex-lageret (størrelsesavhengig). 

• «Veggfastgjøring med panel 250 mm»: Antall paneler er lik antall monteringsbraketter.

• Monteringsområdene må overholdes, siden krefter som skal overføres blir overført til fastgjøringsveggen via svingarmene. Andre 
monteringsområder enn de som beskrives her, er ikke tillatt. Mål monteringsbrakettene nøyaktig.

• Uttrekkskreftene og skjærekreftene alt etter holder for valg av fastgjøringsmiddel for vindmotstandsklasse 2 (vindstyrke 
5) finner du i det passordbeskyttede partnerområdet hos markilux.com i MEDIATEKET under «Tekniske dokumenter 
| Uttrekkskrefter» eller under punktet SERVICE ved hjelp av beregningsverktøyet «Fortolkning av kreftene for 
fastgjøringsmidlene for markilux svingarmmarkiser».

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com
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2 Festesystemer

Gjelder i prinsippet for alle fastgjøringssystemer:

• Avhengig av underlag tilbys det forskjellige festesystemer fra produsentene av festemidler (f.eks. Fischer, Hilti, Upat osv.). Hvis kravene 
til fastgjøringen overholdes, kan vindmotstandsklasse 2 bekreftes for brukeren i henhold til NS-EN 13561.

• Fastgjøringsmidler er ikke inkludert i leveringen, da forskjellige underlag (f.eks. betong, kalksandstein, gassbetong osv.) krever 
forskjellige festematerialer.

• Borehullene skal lages på stedet.

VIKTIG: Monteringsbraketter må flukte. Ved ujevne underlag skal avstandene kontrolleres med en snor, måles diagonalt og ev. utjevnes. 
Gjennom vannrett montering av svingarmmarkisen og ved at monteringsbrakettene sitter loddrett, garanteres den den feilfrie funksjonen 
til svingarmmarkisen.

2.1 Veggfastgjøring

45 Veggholder

for montering i midten,
størrelsesavhengig

45 mm

71813.

100 Veggholder
100 mm

70867.

Distanseplate vegg
45 × 150 × 20 mm

 OBS!
maks. distanse = 200 mm

718251

Distanseplate vegg
100 × 150 × 12 mm

758841

Distanseplate vegg
45 × 150 × 12 mm

71826.

Distanseplate vegg
100 × 150 × 20 mm

 OBS!
maks. distanse = 200 mm

758831

210

23
0

Dekkplate 
for distanseplate 
og distanseholder 
ved isolerende gips
210 × 230 × 2 mm

71844.

230

21
0

Dekkplate 
for distanseplate 
og distanseholder 
ved isolerende gips
230 × 210 × 2 mm

71843.

Reduksjon

Pakke med 10 stk.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10

Festeplate A
vegg

160 × 430 × 12 mm

75326.

Festeplate B
vegg

300 × 400 × 12 mm

75325.

Sidepanel 
forbindelsesprofil vegg 
 
og 
 
2 linseplateskruer

76386. og 2 × 735611

Forbindelsesprofil vegg 
inkl. børstepakning 
 
metervare

76385. og 704241

Forbindelsesprofil 
for koblet  
forbindelsesprofil vegg

718891

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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Dimensjoner i mm

76385. = Forbindelsesprofil vegg (tilleggsutstyr)
71813. = Veggholder bredde 45 mm
70867. = Veggholder bredde 100 mm
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 m
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 T max °

76385.

5°

50°

 14 
 45 

 1
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 1
4 

 9
2 

 6 

 1
7 

 1
58

 

71813. 70867.

H 5° H maks.° D 5° D maks.°
HöHøyde ved 5° helling Høyde ved maks. helling Dybde ved 5° helling Dybde ved helling

1600 223 243 254 253
1600 skyggepluss / 1650 223 251 284 269

X

W

Dimensjoner ved forskjellige hellingsinnstillinger

W = Hellingsvinkel
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

X = Avstand
1600 
1650 65 64 60 54 48 41 34 26 17 8

markilux 1600 / 1650

1. Registrer monteringshøyden. Posisjonen til holderne tegnes på monteringsflaten (vegg), alt etter fastgjøringsmåte og oppgitt 
svingarmposisjoner (se punkt «Monteringsområde for fastgjøringsholderne»).

2. Ved ujevne fasader må avstandene kontrolleres med snortrekk og eventuelt utjevnes. Holderne må være i flukt med hverandre.

3. Merk opp borehull og monter monteringsbraketter (alt etter underlaget også med tilsvarende festeplater eller distanseholdere). 
Monteringsbrakettene må rettes inn vannrett.

Dimensjoner i mm

 For markilux 1600 / 1600 stretch og 1650  
garanteres det ikke regnavløp gjennom veggforbindelsesprofilen ved en helling over 30°.

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com



8

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Veggfastgjøring med festeplate A

 100 

 160 
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 4
2 

 7
6 

 4
2 
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60

 

 230  70  70  30  30 
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 6
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60

 
 1

09
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 4
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 12 
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 7
9 

H
 m
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 °

T 5°

 T max °

76385.

5°

50°

14

6

17,5 65 17,5

100

16
14

92
17

15
8

11
3

15
8

71

146

29
7

276

28
9

27911

76385.

25°

5°

markilux 1600 stretch

markilux 1600 / 1650

76385. = Forbindelsesprofil vegg (tilleggsutstyr)

H 5° H maks.° D 5° D maks.°
HöHøyde ved 5° helling Høyde ved maks. helling Dybde ved 5° helling Dybde ved helling

1600 223 243 266 265
1600 skyggepluss / 1650 223 251 296 281

 For markilux 1600 / 1600 stretch og 1650  
garanteres det ikke regnavløp gjennom veggforbindelsesprofilen ved en helling over 30°.

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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Veggfastgjøring med festeplate B
markilux 1600 / 1650

H 5° H maks.° D 5° D maks.°
HöHøyde ved 5° helling Høyde ved maks. helling Dybde ved 5° helling Dybde ved helling

1600 223 243 266 265
1600 skyggepluss / 1650 223 251 296 281

markilux 1600 stretch
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 25  25  250 
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00

 

 100 

 160 

 18 

 T max °

 T 5°

 H
 5

°
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 m
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 °

80
 

76385.
751971

5°

50°

 158 

100Ø18

42
76

42

16
0

30 70 230 70 30

430

146

75
16

0
10

9

6

12
160

29
7

28
9

11

288

291

76385.

25°

5°

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

76385. = Forbindelsesprofil vegg (tilleggsutstyr)
75197. = Distanselist for forbindelsesprofil vegg

 For markilux 1600 / 1600 stretch og 1650  
garanteres det ikke regnavløp gjennom veggforbindelsesprofilen ved en helling over 30°.

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com
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Dimensjoner i mm

15
8

100

160

25 250 25
25

35
0

25

40
0

300

Ø18
11

114
6

96 71

12

29
7

28
9

11

288

291

25°

5°

751971
76385.

158

markilux 1600 stretch

76385. = Forbindelsesprofil vegg
75197. = Distanselist for forbindelsesprofil vegg

Veggfastgjøring med håndsveiv

22
3

25
0

24
3

5°

50°

152

253

254

15
8

65 19
90

49

276

14
16

14

17,5 65 17,5
100

14
45

16
14

92

6

17
15

8

71813. 70867.

markilux 1600 

Dimensjoner i mm

 For markilux 1600 / 1600 stretch og 1650  
garanteres det ikke regnavløp gjennom veggforbindelsesprofilen ved en helling over 30°.

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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markilux 1600 stretch

17
92 76

16
100

15
8

71

29
7

14

275

17,5 65 17,5

19
90

49

159

24
45°

14

Dimensjoner i mm

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com
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22
6

17
5

25
,5

25
,5

Ø
 1

8

250

22 2240,5 40,5125

23
0

49

24
4

303

58

24
3

302

5°

50°

markilux panel 250 mm
Fastgjøringsskinne

med deksler 
og sidehetter
inkl. 2 x kabelgjennomføring

250 × 230 × 49 mm76308.

Dimensjoner i mm

100 Veggholder
100 mm

74909.

45 Veggholder

for montering i midten,
størrelsesavhengig

45 mm

71813.

Veggfastgjøring med markilux panel 250 mm

Eksempel: markilux 1600

1
2

3

1. Forkort dekkeprofilene (1) til passende 
lengde.

2. Skill ut sideutgangene (2) på 
sidehettene. 

3. Stikk kabelen (pluggkobling for motor/
belysning) inn i kabelgjennomføringene 
(3). 

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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Veggfastgjøring med markilux panel gjennomgående

Holder 
beskyttelsestak

76390.

Beskyttelsestak 
inkl. tilleggsprofil og 
tetningsgummi

72015. / 72019. / 75970.

L = Individuell bredde, maks. 7000 mm (standard: L = markisebredde)
X = Antall fastgjøringsavstander
SD = Beskyttelsestak

125

17
5

2222
X × 125

Ø 18

L

22
6

23
0

23
0

65

282

87

5°

50°

SD

Dimensjoner i mm

markilux panel
Fastgjøringsskinne,

med deksler
og sidehetter
inkl. 4 x kabelgjennomføring

gjennomgående76380.

Dimensjoner i mm

100 Veggholder
100 mm

74909.

45 Veggholder

for montering i midten,
størrelsesavhengig

45 mm

71813.

Som gjennomgående fastgjøringsskinne blir markilux panel avhengig av markisestørrelsen alltid levert i forhold til ordren i henhold til en 
produksjonstegning fra fabrikken. Uttrekkskreftene beregnes etter ordren.

markilux 1600

Sidepanel 
beskyttelsestak, 
282 × 87 × 2 mm 
 
og 
 
3 linseplateskruer

76469. og 2 x 735611

5°

25°

23
0

65

282
87

SD

markilux 1600 stretch

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com
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2.2 Veggfastgjøring med distanseholder

45 Veggholder

for montering i midten,
størrelsesavhengig

45 mm

71813.

100 Veggholder
100 mm

70867.

170

17
0

80—300
Distanseholder 
for veggholder
71813.

77967.

210

23
0

Dekkplate 
for distanseplate 
og distanseholder 
ved isolerende gips
210 × 230 × 2 mm

71844.

230

21
0

Dekkplate 
for distanseplate 
og distanseholder 
ved isolerende gips
230 × 210 × 2 mm

71843.

190

80—300 17
0 Distanseholder 

for veggholder
70867.

77968.

Reduksjon

Pakke med 10 stk.

M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10

Sidepanel 
forbindelsesprofil vegg 
 
og 
 
2 linseplateskruer

76386. og 2 × 735611

Forbindelsesprofil vegg 
inkl. børstepakning 
 
metervare

76385. og 704241

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning



15

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Distanseholderen av aluminium kan 
forkortes fra 300 mm til 80 mm fra fabrikken 
eller på stedet. Da må gjengene M 12 på den 
forkortede profilen også kuttes.

Installasjonseksempel 
varmeresirkuleringssystem med 
dekkplate 71843.

Installasjonseksempel 
varmeresirkuleringssystem med 
dekkplate 71844.

170

120

17
0

12
0

Ø18

A

A

190

140

Ø18

A

min. 80
max. 300

10

A–A

(62,50)

A

markilux 1600 / 1650

markilux 1600 stretch

190
140

Ø18

A

A

min. 80
max. 300

10

A–A

(62,50)

17
0

12
0

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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2.3 Takfastgjøring

1. Merk av posisjonen til holderne på monteringsflaten (tak) avhengig av fastgjøringsmåte og angitte holdeboltposisjoner (se punktet 
«Monteringsområde for monteringsbraketter»).

2. Ved ujevne monteringsflater må avstandene kontrolleres med snortrekk og eventuelt utjevnes.  
Holderne må være i flukt med hverandre.

3. Merk av borehull og monter monteringsbrakettene. Monteringsbrakettene må rettes inn vannrett.

45 Takholder

ekstra holder
ved 3 svingarmer

71818.

90
Takholder
90 mm

70868.

90 Takholder

midtre monteringsakse

 OBS:
Dobling av uttrekkskreftene 
sammenlignet med  
takholder 70868.

70869.

Distanseplate tak
45 × 140 × 20 mm

 OBS:
maks. distanse = 200 mm

716261

Distanseplate tak
90 × 140 × 20 mm

 OBS:
maks. distanse = 200 mm

716311

Distanseplate tak
90 × 140 × 12 mm

716411

Distanseplate tak
45 × 140 × 12 mm

716371

x

W

Dimensjoner ved forskjellige hellingsinnstillinger

W = Hellingsvinkel
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

X = Avstand
1600 
1650 33 34 38 44 50 57 65 73 81 90

Dimensjoner i mm

min. 60 cm

>46°

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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5°

50°

H
 m

ax
.° H
 5

°

14

90
H

M
 5

°

17
,5

55
17

,5

T max.°

140

45 80 15

T 5°

14

140

45 80 15

71818.70868.

45

22
,5

14

14

90

17
,5

55

281

140

14

45 80 15

17
,5

14

25
6

71
15

28
9 29

7

282

32
7

5°

25°

H 5° HM 5° H maks.° D 5° D maks.°
HöHøyde ved 5° helling Høyde med girmalje Høyde ved maks. helling Dybde ved 5° helling Dybde ved helling

1600 256 283 335 260 259
1600 skyggepluss / 1650 256 343 343 290 275

markilux 1600 / 1650

markilux 1600 stretch

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com
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2.4 Takbjelkefastgjøring

1. Registrer monteringshøyden. Posisjonen til holderne tegnes på monteringsflaten (vegg), alt etter oppgitte svingarmposisjoner (se 
punkt «Monteringsområde for fastgjøringsholderne»).

2. Taksperreholderne eller tilleggslasken festes med en spiker. Holderne rettes inn horisontalt og festet med enda en spiker. Holderne 
må være i flukt med hverandre.

3. Bor igjennom taksperrene i skruehullene. Holdere skrus fast med egnede fastgjøringsmidler. Taksperreholdere rettes inn vannrett.

Vinkelprofil i aluminium
100 × 100 × 10 mm

Metervare,
ikke boret,
793800 rå

79380.

Lask og vinkel for
Taksperrefastgjøring,
rå

716620

Tilleggslask
Takbjelker

260 × 60 × 12 mm

75383.

90
150

27
0

Takbjelkeholder

Høyde lask
270 mm

71659.

15
0

140 90

Takbjelkeholder

150 mm

71612.

90 Takholder
90 mm

70868.

90

Takbjelkeholder
 
komplett

Høyde lask: 150 mm

90 mm

70871.

Justerbar
Takbjelkeholder

71198.

min. 60 cm

>46°

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com
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H
 5

°

H
 m

ax
.°

H
M

 5
°

T 5°

90

120

T max °

5°

50°

15
0

30°

50

Ø13

120
90

15
0 30°

50

25
6

71
15 282

281

29
7

28
9

32
7

5°

25°

Ø13

260

22
325

6

150

26
6

30°

50

90

259

24
3

33
5

50°

5°

 2
66

 

 150 

 30° 

90

50

25
6

71
15 282

281

29
7

28
9

32
7

5°

25°

Taksperre-fastgjøring 150 mm

Taksperre-fastgjøring 150 mm

Taksperre-fastgjøring 270 mm

Taksperre-fastgjøring 270 mm

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Eksempel markilux 1600 / 1650

Eksempel markilux 1600 stretch

H 5° HM 5° H maks.° D 5° D maks.°
HöHøyde ved 5° helling Høyde med girmalje Høyde ved maks. helling Dybde ved 5° helling Dybde ved helling

1600 256 283 335 260 259
1600 skyggepluss / 1650 256 343 343 290 275

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm

120

200

260

T 5°

H
 5

°

15
0

30°
90

T max°

H
 m

ax
.° 5°

50°

H
M

 5
°

Ø1
3

60

15
0

260

63

60

30°

25
6

71
15 282

281

32
7

29
7

28
9

5°

25°

120

200

Ø
13

260

22
325

6

150

200

26
6

30°

259

24
333
5

260

5°

50°

90

50

 2
66

 

 150 

 200 

25
6

71
15 282

29
7

28
9

32
7

 260 

 48 

 6
0 

5°

25°

90

50 30° 

Taksperre-fastgjøring med ekstra lask 150 mm

Taksperre-fastgjøring med ekstra lask 150 mm

Taksperre-fastgjøring med ekstra lask 270 mm

Taksperre-fastgjøring med ekstra lask 270 mm

Eksempel markilux 1600 / 1650

Eksempel markilux 1600 stretch

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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5°

50°

H
 5

° 

 7
,5

° -
 6

0°
  20 

 140 

 25  185 

H
 m

ax
.°

 7
,5

°  1
5°

 

T 5°

T max°

H
M

  5
° 

Eksempel markilux 1600 / 1650

Taksperre fastgjøring med regulerbar holder

H 5° HM 5° H maks.° D 5° D maks.°
HöHøyde ved 5° helling Høyde med girmalje Høyde ved maks. helling Dybde ved 5° helling Dybde ved helling

1600 256 283 335 260 259
1600 skyggepluss / 1650 256 343 343 290 275

Dimensjoner i mm

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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Dimensjoner i mmDimensjoner i mm

Mål ved veggfastgjøring 1600

Spesielle henvisninger ved takmontering

Mål ved veggfastgjøring 1600 stretch

 Ved en hellingsinnstilling på mer enn 46° mot det loddrette 

plan må det være et område på 60 cm bak markisen en kan 

bevege seg i for en betjening med håndsveiven. 

 254 

 2
23

 

 2
17

 

 2
08

 

 2
43

 

 3° 

 128 

 253 

50°

43°

 83 

5°

275

127,5

22
6

21
4

116

22
4

5°

25°

15
0

55
47

,5
47

,5

217

8013 32
125

14

12
4

17
0

296

229

25
3

5°

70°

14

min. 60 cm

>46°

3 Henge inn markisen (eksempel veggfastgjøring) 

4

3

4

1. Legg markisen (1) på 
veggholderen (2).

2. Løft markisen lett foran og 
hekt den inn med sporet (3) til 
bærerøret på vinkelen (4).

3. Markisen senkes fremme og 
låses fast på vinkel (4).

4. Holderklemme (5) legges på og 
sylinderskruer (6) skrus fast.

4 RTS radiostyrt motor med håndsveiv for nødstilfeller

5.  Kontroller markisefastgjøringen etter monteringen. Prøvekjør markisen med sikkerhetsavstand. 

 Den monterte motoren har en sluttposisjon både i utkjørings- og i innkjøringsretning.

Dersom disse stilles inn, endres eller korrigeres, gjøres dette som beskrevet i motorveiledningen. 

Du finner ytterligere informasjon i kapittelet «Markise med motordrift». Vær obs på dreieretningen til dukakselen. Se punktet "Dreieretning 
under innkjøring".

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com
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max. 50°

ACHTUNG! Nach Mon-
tage und nach Neigungs-
einstellung immer die 
Schraube durch LINKS-
DREHUNG festschrauben. 
Bei neuer Einstellung nach 
oben, unbedingt diese 
Schraube vorher lösen.

70
40

01
3 

 2
3-

05
-2

01
8 

 T
K 

+ 
Q

S

5 Innstilling av hellingsvinkel

1. Markisen kjøres ut og på alle holdere 
løsnes fremste sylinderskruer kunn litt i 
holderklemmene, slik at bærerøret kan 
dreies.

4. Trekk til fremste sylinderskruer igjen på 
alle holdere. 

2. Hvis hellingsvinkelen skal justeres opp, må 
skruene løsnes ved å skru dem mot høyre.

5.  Etter vellykket hellingsinnstilling 
må skruen skrus fast igjen ved å dreie mot 
venstre.

3. Still inn hellingen ved å skru den bakerste 
sylinderskruen vekselsidig på holderene 
(skru til venstre nedover, til høyre oppover). 
Ved dette løftes armene og dermed avlastes 
de.

Se klistremerke 7040013

6 Utfoldingsprofil lukker ikke riktig

1

2 4

3

4

3

1. Dersom utfoldingsprofilen ikke lukker 
riktig mot kassetten, så kan det oppstå en 
spalte oppe mellom kassettdeksel (1) eller 
under kassetten (2). Blendens lukkevinkel på 
utfoldingsprofilholderen kan korrigeres.

2. Kjør markisen helt ut til duken ikke er 
spent. Marker posisjonen til blendeholderen 
(3) med en myk blyant. Løsne 
sekskantskruene (4) lett.

3. Orienter utfoldingsprofilen. Orienter 
blendeholderen (3) etter markeringen og 
skru fast sekskantskruene (4).

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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7 Markise med Rolltex-lager (størrelsesavhengig) 

1 = Dukaksel
2 = Rolltex-lager
3 = Transportbånd
4 = Gjengestift NV 3

5 = Bærerør
6 = Sylinderhodeskrue NV 6
7 = Bakre klemspalte
8 = Fremre klemspalte

Bilde 1 Bilde 2

Bilde 1:

Største spenning av transportbåndet ved en liten 

markiseutfolding. Gjennom jevn høyredreining av de to 

gjengestiftene (NV 3) (4) strammes transportbåndet, ved 

jevn venstredreining slakkes det. Rolltex lageret er vippet 

fremover ved små markisebredder gjennom innstilling av 

sylinderskruene (NV 6) (6).

Rolltex-lageret har følgende innstillingsmulighet:

Bilde 2:

Ved større markisebredder anbefales det å stille transportbåndet 

løsere inn, og å vippe Rolltex lageret bakover (mot dukaksel). 

Dermed ligger dukakselen sentrert i Rolltex lager og "urolig gange" 

unngås.

 Rolltex-lageret må alltid være i midten under en duksøm. Transportbåndet må alltid beveges med under inn- el. utkjøring av 
markisen, for ellers skades markiseduken for alltid

Girmaljen for nødhåndsveiven er inkludert i leveringen og kan 

monteres for hånd. Den stikkes inn i motoren nedenfra med liten 

kraft. Girmaljen går i lås i motoren og må kunne dreies lett etter 

monteringen.

8 Montering av girmalje for nødhåndsveiv

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com
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9 Markiser med belysning: markilux 1650

Automatisk sikkerhetsutkobling: 
Radio RTS – 24-timers tidsur 
Radio io – 6-timers tidsur

LED-spots i utfoldingsprofilen

 Tekniske data 

DRIFTSSPENNING: 230 V / 50 Hz

EFFEKT TIL EN SPOT: 5 W

LYSPÆRE: LED (12 V)

ANTALL TRANSFORMATORER: 1 stykk

LYSFARGE: varm hvit

IP-BESKYTTELSESKLASSE: IP 44

LEVETID: ca. 20.000 timer

1 2 4 5

6

3

8

7

7 =  LED-spots i utfoldingsprofilen, ordrenr. 769421

 Den elektriske tilkoblingen til belysningskabelen med en elektrisk fast tilkobling (230 V, 50 Hz) eller en sikkerhetsplugg får kun foretas 

av et godkjent elektrikerfirma. Strømkabelen er merket med henvisningsbildet innfelt oppe til høyre. De gyldige VDE-bestemmelsene skal 

overholdes.

3 eller 5 spotlights i utfoldingsprofilen er størrelsesavhengig:

M

LA

X × LA = LA (g)

 M = Bestillingsmål = markisebredde
LA = Lampeavstand
LA (g) = Lampeavstand totalt

X = Antall LED-spots (størrelsesavhengig)

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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Eksempler koblingsskjemaer LED-Spots

Koblingsskjema LED-spotter: Ekstern bryter PÅ/AV

Koblingsskjema LED-spotter: Radio RTS PÅ / AV / KAN DIMMES (standard)

 Vedlagt veiledning for Somfy radiomottaker Lighting Module RTS må følges.

3 eller 5 stk. LED-spos (størrelsesavhengig)

3 eller 5 stk. LED-spos (størrelsesavhengig)

 En dimmer for dimming av transformatoren kan ikke kobles til i ettertid fra fabrikken, da transformatoren ikke er konstruert for dette.

230V~L
230V~N

(L)
(N) 230 V~/12 V

1 2

35

PE

4 6

230V~L
230V~N

230 V~/24 V

31 5

PE

46

2

(N)
(L)

En 24-timers timer for automatisk sikkerhetsutkobling er integrert.

1 = ekstern bryter
2 = markilux 1650
3 = Kontakt
4 = LED-transformator

5 = 3 til 5 stk. LED-Spots, 
Artikkel 769421:
1 stk. LED-Spot med kontakt

6 = Adapterledning

Fargemerking av tilkoblingsledningene:
N = Null (blå)
L = Fase L (brun)
PE = Jordledning (grønn/gul)

1 = Kontakt
2 = markilux 1650
3 = LED-transformator
4 = RTS-mottaker

Lighting Module RTS (for LED)

5 = 3 til 6 stk. LED-Spots, 
Artikkel 714701:
1 stk. LED-Spot med kontakt

6 = Adapterledning

Fargemerking av tilkoblingsledningene:
N = Null (blå)
L = Fase L (brun)
PE = Jordledning (grønn/gul)

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning



27

En separat veiledning for Somfy-radiomottakeren Lighting Receiver io finner du i vårt fagpartnerområde under veiledninger for markilux 
1600, se markilux.com.

230V~L
230V~N

(L)
(N) 230 V ~/ 12 V

4

3

1

PE

2  24 V / 1-10 V

5

6

7

3 eller 5 stk. LED-spos (størrelsesavhengig)

En 6-timers timer for automatisk sikkerhetsutkobling er integrert.

LED-Spots: Radio io PÅ / AV / KAN DIMMES (ekstrautstyr)

1 = Kontakt
2 = Lighting Receiver io (for LED)

med integrert 6-timers timer
3 = markilux 1650
4 = LED-transformator

5 = Dimmeboks 24 V / 1-10 V
6 = 3 til 5 stk. LED-Spots, 

Artikkel 769421:
1 stk. LED-Spot med kontakt

7 = Adapterledning

Fargemerking av tilkoblingsledningene:
N = Null (blå)
L = Fase L (brun)
PE = Jordledning (grønn/gul)

Motor: Én pluggkobling (1. kanaltast til den manuelle radiosenderen)

1
2
3

1
2
3

PE

1 = Nulleder N (blå)
2 = Fase L (brun)
3 = ledig
PE = Jordledning (grønn/gul)

Tilkobling til kabel H05RN-F 3G1,5: 
3 x 1,5 mm²

Utstyrsavhengig en til to tilkoblingsledninger (markisemotor | skyggepluss-motor | belysning).

10 Strømforbindelse

10.1 Strømforbindelse med radiostyrt fjernkontroll

Skyggepluss: En tilførselskabel med åpen ende, pluggkobling (Hirschmann) følger med

Tilkobling til kabel H05RN-F 3G1: 
3 x 1 mm²

1 = Fase L (brun)
2 = Null (blå)
3 = Jordledning (grønn/gul)

H05RN-F 3G1

3
2
1

Motor side

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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Belysning: Tilførselskabel 3 x 1 mm² med åpen ende

Tilkobling til kabel H05RN-F 3G1: 
3 x 1 mm²

H05RN-F 3G1

3
2
1

1 = Fase L (brun)
2 = Null (blå)
3 = Jordledning (grønn/gul)

Belysning: Tilførselskabel 3 x 1 mm² med åpen ende

10.2 Strømforbindelse uten radiostyrt fjernkontroll

Motor: En pluggkobling, se fig.

1
2
3

1
2
3

PE

1 = Nulleder N (blå)
2 = PÅ / AV (svart)
3 = PÅ / AV (brun)
PE = Jordledning (grønn/gul)

1 = Nulleder N (blå)
2 = PÅ / AV (svart)
3 = PÅ / AV (brun)
PE = Jordledning (grønn/gul)

Tilkobling til kabel H05RN-F 4G1,5: 
4 x 1,5 mm²

Tilkobling til kabel H05RN-F 3G1: 
3 x 1 mm²

H05RN-F 3G1

3
2
1

1 = Fase L (brun)
2 = Null (blå)
3 = Jordledning (grønn/gul)

H05RN-F 4G1

3
2
1

PE

Skyggepluss: En tilførselskabel med åpen ende, pluggkobling (Hirschmann) følger med

Tilkobling til kabel H05RN-F 4G1: 
4 x 1 mm²

10.3 Åpen ledningsende
Ledningstilkobling, se separat motoranvisning

Motor side

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650
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Den elektriske tilkoblingen for motordrift og/eller styringstilkobling skal utføres etter forskriftene til motor- og styringsprodusenten. 
Endringer, spesielt i området til motoren, styringen og forbindelsesledningen, behøver en skriftlig tillatelse.

Installasjons- og innstillingsveiledningen er plassert på strømledningen for motoren eller vedlagt dokumentasjonen. Veiledninger for flere 
elektriske komponenter finnes i tilhørende emballasje.

 Den monterte motoren har en sluttposisjon både i utkjørings- og i innkjøringsretning. Endeposisjonene må alltid kontrolleres på 
stedet. Dersom disse stilles inn, endres eller korrigeres, gjøres dette som beskrevet i motorveiledningen.

Veiledninger for flere elektriske komponenter finnes i tilhørende emballasje.

39

11.3 Kabelutgang på markisen

 En oppvikling av duken nedenfra på dukakselen kan føre til 
skade på markisen ved innkjøring. Ved endring av endeposisjonene 
må man absolutt være oppmerksom på dreieretningen.

Girendesperren er alltid forhåndsinnstilt fra fabrikken ved manuell 
drift.

Dimensjoner i mm

11 Markise med motordrift

11.1 Tilkoble motor

11.2 Dreieretning under innkjøring

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning
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11.5 Motortilkoblingsdata markilux 1600 med skyggepluss og motordrift

11.4 Motortilkoblingsdata, motoranvisning og innstillingsanvisning

Drift Motortilkoblingsdata Motoranvisning Innstillingsanvisning

med radio RTS  

(433 MHz)

2 svingarmer U = 230 V~ / 240 W, 50 Hz, I = 1,10 A

3 svingarmer U = 230 V~ / 290 W, 50 Hz, I = 1,25 A

med radio io teknologi 

(868 - 870 MHz)

2 svingarmer U = 230 V~ / 240 W, 50 Hz, I = 1,10 A

3 svingarmer U = 230 V~ / 270 W, 50 Hz, I = 1,50 A

uten radio

2 svingarmer U = 230 V~ / 240 W, 50 Hz, I = 1,10 A

3 svingarmer U = 230 V~ / 320 W, 50 Hz, I = 1,40 A

med radio RTS (433 

MHz) og håndsveiv for 

nødstilfeller (kun for 

markilux 1600)

2 svingarmer U = 230 V~ / 230 W, 50 Hz, I = 1,18 A

 Ved ny innstilling av endeposisjon må det sørges for at det blir igjen minst 1,5 ganger sikkerhetsoppviklingen på dukakselen.

Drift Motortilkoblingsdata Motoranvisning

med radio RTS  

(433 MHz)
U = 230 V~ / 80 W, 50 Hz, I = 0,35 A

med radio io teknologi  

(868 - 870 MHz)
U = 230 V~ / 110 W, 50 Hz, I = 0,52 A

uten radio U = 230 V~ / 80 W, 50 Hz, I = 0,40 A

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650
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markilux 1600 / 1650 koblet markise - ekstrautstyr NO

Leveringstilstand: Fremdriftsmarkise med markise for tilkobling inkl. tilbehør. 
Festeholder monteres som ved enkeltanlegg (ingen holder i midten av koblingsstedet). Under kobling må markisen som skal kobles til 
skyves på fremdriftsmarkisen. Her er det nødvendig med en avstand på minst 60 mm. 

 Vær obs på tekniske henvisninger som ved enkeltanlegget.

1. Legg fremdriftsmarkisen (1) lett tiltet 
oppover på holderne (2) og la bærerøret gå 
i lås på vinkelen i monteringsbraketten. Se 
også enkel markise

2. Sylinderskruene (3) til holderklemmene 
skrus fast.

3. Markisen som skal kobles til (4) henges inn.

11.6 Motortilkoblingsdata, motoranvisning og innstillingsanvisning koblet markise

12 Henge inn den koblede markisen (eksempel veggfastgjøring) - ekstrautstyr

Drift Motortilkoblingsdata Motoranvisning Innstillingsanvisning

med radio RTS  

(433 MHz)

2 x 2 svingarmer U = 230 V~ / 290 W, 50 Hz, I = 1,25 A

3 x 3 svingarmer U = 230 V~ / 400 W, 50 Hz, I = 1,80 A

med radio io teknologi 

(868 - 870 MHz)

2 x 2 svingarmer U = 230 V~ / 290 W, 50 Hz, I = 1,50 A

3 x 3 svingarmer U = 230 V~ / 400 W, 50 Hz, I = 2,10 A

uten radio

2 x 2 svingarmer U = 230 V~ / 320 W, 50 Hz, I = 1,40 A

3 x 3 svingarmer U = 230 V~ / 400 W, 50 Hz, I = 1,80 A
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4. For å skyve på markisen som skal kobles 
til (4) på fremdriftsmarkisen (1) behøves 
det en avstand på minst 60 mm. Trekk 
sylinderskruene (3) til holderklemmene lett 
til, slik at markisen fortsatt kan forskyves til 
siden.

5. Sikringsfolie (6) til markisen fjernes.

 Det er viktig å lese punkt 6 først. 
6.  Utfoldingsprofilen (7) til markisen 
som skal kobles til står under spenning og 
kjører ut ca. 30 cm. Svingarmene er sikret 
med folieslanger som enda ikke må fjernes.

7. Fremdriftsmarkisen forbindes med 
strømnettet (8).

8. Kjør utfoldingsprofilen til 
fremdriftsmarkisen (9) i samme posisjon 
som markisen som skal kobles til (7).

9. Markisen (4) som skal kobles til skyves 
over overstående koblingsflens (11) og 
forbindelsesrør (10) til fremdriftsmarkisen 
(1).

 Vær oppmerksom på punkt 10.

10. Festeskiller til dukene på dukakselen (12) 
må ligge i en linje.

11. Gjengestifter NV 3 (13) til 
forbindelsesrøret skrus fast.

12. Revisjonsklaff (14) skyves på og festes 
med plateskruer NV 8 (15).

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650

markilux.com

Monteringsveiledning
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13 Koblet markise: Montering av slisse-rullegardin - ekstrautstyr

13. Sylinderskruene (3) til holderklemmene 
til tilkoplet markise trekkes til. 
Folieslangesikring (17) til svingarmer fjernes 
og markisen kjøres ut. Still inn hellingen 
til utfallsblendene i ukoblet tilstand, 
akkurat som ved enkeltanlegg. Se kapittel 4 
«Innstilling av hellingsvinkel».

14. Den runde koblingsdelen (18) 
og koblingsdelen (19) skyves over 
koblingsstedet.

15. Sekskantskruer NV 13 (21) og 
gjengestifter NV 4 (20) trekkes til.

1. Kjør markisen ut ca. 1 m. 1 m. Fjæraksel 
(22) henges inn [drivtapper (23) alltid til 
høyre]. 

2. Skyv holderen til slisse-rullegardinen (24) 
på fjærakselen (22).

3. Skruene trekkes til med sekskantnøkkel 
NV 8 (25) og kontroller at fjærakselen går 
lett.

16.  Kontroller markisefastgjøringen etter monteringen. Prøvekjør markisen med sikkerhetsavstand. 

 Den monterte motoren har en sluttposisjon både i utkjørings- og i innkjøringsretning.

Dersom disse stilles inn, endres eller korrigeres, gjøres dette som beskrevet i motorveiledningen. 

Du finner ytterligere informasjon i kapittelet «Markise med motordrift». Vær obs på dreieretningen til dukakselen. Se punktet "Dreieretning 
under innkjøring".

markilux 1600 / 1600 stretch / 1650Monteringsveiledning

markilux.com



4. Fjærakselen (22) forhåndsspennes med 
ca. 5 omdreininger i utfallsretning. 

5. Slisse-rullegardinens understav med 
duk (26) trekkes mot utfallsblendene.

6. Slisse-rullegardinens understav(26) skrus 
fast med senkeskrue (27) med distanseplate 
(28) og klemglideklosser (29).



markilux overleveringsprotokoll
for brukere av svingarmmarkiser

NO

Vindmotstandsklasse 0 Vindmotstandsklasse 1 Vindmotstandsklasse 2 Vindmotstandsklasse 3

Luftmotstand klasse 0 tilsvarer enten en 
ikke krevd eller ikke målt effekt eller et 
produkt som ikke oppfyller kravene til 
klasse 1.

Markisen får være kjørt ut til maksimalt 
vindstyrke 4.

Markisen får være kjørt ut til maksimalt 
vindstyrke 5.

Markisen får være kjørt ut til maksimalt 
vindstyrke 6.

Definisjon i henhold til Beaufort:

moderat bris, moderat vind
Vinden beveger grener og tynne kvister, 
løfter opp støv og løst papir

Definisjon i henhold til Beaufort:

frisk bris, frisk vind
Små løvtrær begynner å bøye seg, det 
dannes skum på havet

Definisjon i henhold til Beaufort:

sterk vind
Tykkere grener bøyes, det er vanskelig å 
holde paraplyer, telegrafledninger lager 
lyder i vinden

Bruk er kun tillatt under tilsyn. Ved vind må 
arkisen kjøres inn

Hastighet

20-27 km/t = 5,5-7,4 m/s

Hastighet

28-37 km/t = 7,5-10,4 m/s

Hastighet

38-48 km/t = 10,5-13,4 m/s

Dato: Underskrift montør:

Underskrift bruker*:

* med underskrift ble det mottatt et duplikat av overleveringsprotokollen!

Brukeren ble riktig opplært om markisens betjening: ja nei

Brukeren ble gitt følgende dokumenter:
• Bruksanvisning ja nei

• Monterings- og innstillingsveiledning til motor-, bryter- og styringsprodusent (hvis det finnes) ja nei

Markisen får brukes under følgende betingelser:
Vind: X tillatt inntil luftmotstand klasse = vindstyrke

Regn: tillatt ved helt utkjørt markise under tilsyn

utillatt ved en hellingsvinkel under 25% = 14°, målt vannrett fra

Frostfare og snø: X utillatt

Det henvises til formålet med regelmessig vedlikehold: ja nei

En vedlikeholdskontrakt ønskes eventuelt: ja nei

markilux GmbH + Co. KG
Hansestraße 53

48282 Emsdetten
Tyskland

EN 13561:2004+A1:2008

Utvendig solbeskyttelse på byggverk

Vindmotstandsklasse 2
Ytelseserklæring nr. 2019-001-EU 305/2011, se 

forhandlerområdet på markilux.com

markilux markiser for utendørs bruk tilsvarende norm 
DIN EN 13561 for markiser, og dermed de aktuelle tekniske krav angående konstruksjon og fastgjørings-
holder.

Hvilken luftmotstand klasse monteringen oppnår er avgjørende avhengig av type og antall fastgjørings-
midler og underlaget for fastgjøringen.

Markisen må kun brukes opptil den deklarerte vindmotstandsklassen gitt av monteringsfirmaet. Den 
kan avvike fra den angitte vindmotstandsklasse 2. 

Etter kunnskap om de lokale begivenhetene og utført montering erklærer monteringsbedriften brukeren, 
om den luftmotstand klassen som markilux oppgir ble oppnådd i montert tilstand, og dokumenterer den 
virkelig oppnådde luftmotstand klassen.

Automatiske styringer skal stilles inn på de deklarerte luftmotstand klassene.



markilux overleveringsprotokoll
for brukere av svingarmmarkiser

NO

Vindmotstandsklasse 0 Vindmotstandsklasse 1 Vindmotstandsklasse 2 Vindmotstandsklasse 3

Luftmotstand klasse 0 tilsvarer enten en 
ikke krevd eller ikke målt effekt eller et 
produkt som ikke oppfyller kravene til 
klasse 1.

Markisen får være kjørt ut til maksimalt 
vindstyrke 4.

Markisen får være kjørt ut til maksimalt 
vindstyrke 5.

Markisen får være kjørt ut til maksimalt 
vindstyrke 6.

Definisjon i henhold til Beaufort:

moderat bris, moderat vind
Vinden beveger grener og tynne kvister, 
løfter opp støv og løst papir

Definisjon i henhold til Beaufort:

frisk bris, frisk vind
Små løvtrær begynner å bøye seg, det 
dannes skum på havet

Definisjon i henhold til Beaufort:

sterk vind
Tykkere grener bøyes, det er vanskelig å 
holde paraplyer, telegrafledninger lager 
lyder i vinden

Bruk er kun tillatt under tilsyn. Ved vind må 
arkisen kjøres inn

Hastighet

20-27 km/t = 5,5-7,4 m/s

Hastighet

28-37 km/t = 7,5-10,4 m/s

Hastighet

38-48 km/t = 10,5-13,4 m/s

Dato: Underskrift montør:

Underskrift bruker*:

* med underskrift ble det mottatt et duplikat av overleveringsprotokollen!

Brukeren ble riktig opplært om markisens betjening: ja nei

Brukeren ble gitt følgende dokumenter:
• Bruksanvisning ja nei

• Monterings- og innstillingsveiledning til motor-, bryter- og styringsprodusent (hvis det finnes) ja nei

Markisen får brukes under følgende betingelser:
Vind: X tillatt inntil luftmotstand klasse = vindstyrke

Regn: tillatt ved helt utkjørt markise under tilsyn

utillatt ved en hellingsvinkel under 25% = 14°, målt vannrett fra

Frostfare og snø: X utillatt

Det henvises til formålet med regelmessig vedlikehold: ja nei

En vedlikeholdskontrakt ønskes eventuelt: ja nei

markilux GmbH + Co. KG
Hansestraße 53

48282 Emsdetten
Tyskland

EN 13561:2004+A1:2008

Utvendig solbeskyttelse på byggverk

Vindmotstandsklasse 2
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