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Synsvinkel lukket
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Dukføring i tracfix-profil

Ekstrautstyr radiostyrt motor RTS sundrive med solcellemodul 
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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)

1 Monteringsdimensjoner ................................................................................5
1.1 Enkeltmarkise, 1 felt, 1 motor ........................................................................................... 5

1.2 To markiser, 2 felt, 2 motorer ............................................................................................ 5

2 Festekombinasjoner ......................................................................................6

3 Monteringsdimensjoner, veggfastgjøring monteringstype 8 ..........................7

4 Monteringsdimensjoner, fastgjøring på siden av vinduskarmen  
 monteringstype 9 ..........................................................................................8

5 Monteringsdimensjoner, nisjefastgjøring .......................................................9

6 Festesystemer ...............................................................................................9

7 Montering av markisen ................................................................................10
7.1 Montere markisen ........................................................................................................... 10

7.2  Demontering av føringsskinnedeksel ............................................................................. 12

8 Markise med motordrift ...............................................................................13
8.1 Tilkoble motor ................................................................................................................ 13
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8.3 Motortilkoblingsdata, motoranvisning og innstillingsanvisning ...................................... 13

8.4 sundrive med E-rør, solcellemodul for radiostyrt motor .................................................. 14

8.5 sundrive med E-box, solcellemodul for radiostyrt motor ................................................. 14

8.6 Igangsetting av markisen med sundrive, E-rør ................................................................ 15

8.7 Igangsetting av markisen med sundrive, E-box ............................................................... 15

8.8 Lading av batteriet til sundrive ........................................................................................ 15

8.9 Kabelutgang motor sundrive med E-box ......................................................................... 16
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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

Monterings-, bruks-, motor- og styringsanvisninger kan når som helst forespørres i det passordbeskyttede fagpartnerområdet 

markiluxPRO. Det samme gjelder interaktive overleveringsprotokoller og vedlikeholdskontrakter.

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

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 620 tracfixMonteringsveiledning

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 620 tracfix

markilux.com

Monteringsveiledning
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Dimensjoner i mm

* = Utfolding i innkjørt tilstand
AH = Bestillingsdimensjon = Anleggshøyde
BA = Festeaksel
EA = Enkeltanlegg
LF = Lengde på føringsskinne
M = Bestillingsdimensjon = Markisebredde
M = Motor
SF = Synlig overflate duk (tracfix)

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.

1 Monteringsdimensjoner
1.1 Enkeltmarkise, 1 felt, 1 motor

1.2 To markiser, 2 felt, 2 motorer

markilux 620 tracfixMonteringsveiledning

markilux.com



6

95

12
6*

48

11
0

A
H

A

AU IN

11
0

95

48

21
0

B / C B / C

A

17Ø
 5

,5
Ø

 1
0,

5

C–C

24
Ø 10,5
Ø 5,5

B–B

11

12

27

48

48

X
X

X
10

0
21

0

27

Veggfastgjøring

Monteringstype 8

Monteringstype 8

Monteringstype 9

* = Utfolding i innkjørt tilstand
AH = Bestillingsdimensjon = Anleggshøyde
AU = Utvendig
IN = Innvendig
XXX = Område boringer

Dimensjoner i mm

Fastgjøring på siden av vinduskarmen

Monteringstype 9

2 Festekombinasjoner

markilux 620 tracfix

markilux.com

Monteringsveiledning
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Dimensjoner i mm

ABO XXX AH
2 1–1200 mm

3 1201–2200 mm

4 2201–3200 mm

5 3201–4000 mm

* = Utfolding i innkjørt tilstand
AH = Bestillingsdimensjon = Anleggshøyde
ABO = Antall boringer i området XXX
BA = Festeaksel

LF = Lengde på føringsskinne
M = Bestillingsdimensjon = Markisebredde
SF = Synlig overflate duk (tracfix)

3 Monteringsdimensjoner, veggfastgjøring monteringstype 8
markilux 620 tracfixMonteringsveiledning

markilux.com
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Dimensjoner i mm

ABO XXX AH
2 1–1200 mm

3 1201–2200 mm

4 2201–3200 mm

5 3201–4000 mm

* = Utfolding i innkjørt tilstand
AH = Bestillingsmål = Anleggshøyde (IW - 10 mm)
AU = Utvendig
ABO = Antall boringer i området XXX
IN = Innvendig

IW = Nisjehøyde
LF = Lengde på føringsskinne
M = Bestillingsdimensjon = Markisebredde
NB = Nisjebredde
SF = Synlig overflate duk (tracfix)

4 Monteringsdimensjoner, fastgjøring på siden av vinduskarmen monteringstype 9

markilux 620 tracfix

markilux.com

Monteringsveiledning
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Gjelder i prinsippet for alle fastgjøringssystemer:

1. Alt etter underlag tilbys det forskjellige fastgjøringssystemer fra produsentene av fastgjøringsmidler (f.eks.  Hvis kravene til fastgjøringen 

overholdes, kan vindmotstandsklasse 3 bekreftes for brukeren i henhold til NS-EN 13561.

2. Fastgjøringsmiddler er ikke inkludert i leveringen, da forskjellige underlag (f.eks. betong, kalksandstein, gassbetong osv.) krever 

forskjellige festematerialer.

5 Monteringsdimensjoner, nisjefastgjøring

Dimensjoner i mm

Maksimale skruestørrelser ved monteringstype 8 og 9:

Linseskruer

Sponplateskruer

Senkeplateskruer

Treskruer 5,0 x ...

5,0 x ...

4,8 x ...

M 5 x ...

* = Utfolding i innkjørt tilstand

6 Festesystemer

markilux 620 tracfixMonteringsveiledning

markilux.com
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1. Åpne markiseesken. Legg den formonterte 

markisen med føringsskinnene (1) vendt 

oppover på kartongen. Løsne deretter 

limstripene (2) for føringsskinnene og 

utfoldingsprofilen. Ikke koble til motoren 

ennå hhv. ikke roter giret

2. Føringsskinnene (1) plasseres foran 

husprofilen.

Følgende arbeidstrinn beskrives ved hjelp 

av venstre føringsskinne og skal utføres på 

samme måte på høyre side.

3. Kunststoffskinnene (3) på innsiden 

for tracfix-funksjonen, må fjernes. Skyv 

føringsskinnen (1) inn i opptaket for 

sidedekselet (4) til anslag.

4. Klem fast føringsskinnen (1) ved å skru ut 

settskruen (5). På gurnn av den tilpassede 

formen, er sekskanten som trengs til dette 

arbeidet, inkludert i leveringen av markisen 

 Monter alltid markiser med tracfix-system vannrett (A). Føringsskinnene (1) må 
alltid gå parallelt og danne en rett vinkel til kassetten (20).

Maks. monteringstoleranse er 2 mm, ellers kan feilfri funksjon garanteres, eller det 
må legges utligningsplater under føringsskinnene (1)!

5. Sett markisen i nisjen, juster den og mål diagonalt (d1), føringsskinnene (1) må nødt til å 

gå parallelt og danne en rett vinkel til kassetten (28). 

Ved montering må det alltid bygges opp under føringsskinnene (1) slik at duken (21) går 

loddrett i forhold til føringsskinnene (se snitt C).

Tegn borehull i nisjen. Tegn borehull i nisjen. Skru markisen fast i nisjen.

7 Montering av markisen

1

2

1

1

3

4

1

5  90°  90° 

 D1  D
1 C C C

 90° 

20

121

1

7.1 Montere markisen

markilux 620 tracfix

markilux.com

Monteringsveiledning
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1

3

7. Skyv føringsskinnedekselet (16) inn i føringsskinnen (1).

 På føringsskinnedekselet og føringsskinnen er det et hull (15) nede som gjør det 

enkelt å åpne føringsskinnedekselet (se kapittelet «Demontering av føringsskinnedekselet»). 

Steng hullet (15) med plasthetten (17).

Føringsskinnedekselet (16) skrus fast til føringsskinnen (1) med senkeplateskruen 4,2 x 22 

(19) gjennom hullet (18).

1

1

16

16

1

19

17

15

18

8. Koble markisen til strømnettet.
9.  Kontroller markisefastgjøringen 
etter monteringen. Prøvekjør markisen med 
sikkerhetsavstand. 

  Øvre endeposisjon er alltid 
forhåndsinnstilt fra fabrikken ved manuell 
drift. For motordrevne markiser må øvre 
endeposisjon alltid kontrolleres på stedet, 
den nedre endeposisjonen må tilpasses. 

Du finner ytterligere informasjon i kapittelet 
«Markise med motordrift».

Dersom utfoldingsprofilen skulle gå tungt 
under ut- eller innkjøringsfasen eller sågar 
klemme fast, så må motoren stoppes 
øyeblikkelig og markisemonteringen 
må kontrolleres. Se kapittelet «Montere 
markisen».

6. Sett kunststoffskinnen (3) inn i 

føringsskinnen (1), start nederst.

markilux 620 tracfixMonteringsveiledning

markilux.com
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1. Skru ut senkeplateskruen (2), ta av plasthetten (1) og skyv et egnet skrujern inn i hullet på føringsskinnedekselet (3) til anslaget.

2. Grip skrutrekkeren med begge hender og trekk føringsskinnedekselet (3) rett av.

7.2  Demontering av føringsskinnedeksel

markilux 620 tracfix

markilux.com

Monteringsveiledning
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8 Markise med motordrift

Dimensjoner i mm

8.1 Tilkoble motor

8.2 Kabelutgang

Elektrisk forbindelse for motordrift og/eller styringsforbindelse skal gjennomføres etter forskriftene til motor- og styringsprodusent. 
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 installerte motoren har en forhåndsinnstilt endeposisjon i utkjøringsretningen (ca. 1 m). Den øvre endeposisjonen må alltid 
kontrolleres på stedet, den nedre endeposisjonen må tilpasses. Den øvre endeposisjonen må alltid kontrolleres på stedet, den nedre 
endeposisjonen må tilpasses. Vær ekstra oppmerksom på dreieretningen ved innkjøringen, se punktet "Dreieretning ved innkjøring".Se 
punktet "Dreieretning under innkjøring".

8.3 Motortilkoblingsdata, motoranvisning og innstillingsanvisning

* = Utfolding i innkjørt tilstand
= Standard
= Ekstrautstyr
= Ekstrautstyr mot pristillegg

Drift Motortilkoblingsdata Motoranvisning Innstillingsanvisning

med radio RTS  

(433 MHz)
U = 230 V ~ / 140 W, 50 Hz, I = 0,65 A

med radio io teknologi  

(868 - 870 MHz)
U = 230 V ~ / 140 W, 50 Hz, I = 1,10 A

uten radio U = 230 V ~ / 125 W, 50 Hz, I = 0,53 A

markilux 620 tracfixMonteringsveiledning

markilux.com
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470 13

63

1380 ≤ M ≤ 2500

60

11
1

103

7,5

4,5

4827

10

12
5,

5

60

800

m
ax

. 8
00

610 ≤ M ≤ 2500

A

A10

40

75,5

75,5

78548. 7,5

48
27

95

450

40 12

50 15

80

20
Ø

 6

11
1

4,5
470165

175

12
5,

5

Dimensjoner i mm

Dimensjoner i mm M = Bestillingsmål = Markisebredde
78548. = skinneholder

33

80 246,
50 Skinneholder flat

78548.

8.4 sundrive med E-rør, solcellemodul for radiostyrt motor

8.5 sundrive med E-box, solcellemodul for radiostyrt motor

markilux 620 tracfix

markilux.com

Monteringsveiledning
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1. Monter markisen som beskrevet i 

kapittelet «Montere markisen».

 I leveringstilstand er tilkoblingen av 

motoren adskilt fra solcellemodulen.

2. Løsne de to linseplateskruene (2) og fjern 

solcellemodulen (1).

3. Koble tilkoblingskontakten (3) til 

mellom batteriet og motoren. Legg 

tilkoblingskontakten i huset og monter 

solcellemodulen igjen.

1. Monter markisen som beskrevet i 

kapittelet «Montere markisen». Monter 

E-box.

 I leveringstilstand er tilkoblingen av 

motoren adskilt fra solcellemodulen.

2. Koble tilkoblingskontakten (1) til mellom 

batteriet og motoren.

3. Monter kabelgjennomføringen (3) og 

hetten på siden (2) på E-box.

12

11

122

13

2 31

8.6 Igangsetting av markisen med sundrive, E-rør

8.7 Igangsetting av markisen med sundrive, E-box

8.8 Lading av batteriet til sundrive

Følg den separate veiledningen 

for ladingen av batteriet. Skann 

QR-koden. 

markilux 620 tracfixMonteringsveiledning

markilux.com



 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

75

48

11
0

95

23

= Standard

= Ekstrautstyr

8.9 Kabelutgang motor sundrive med E-box

DRIFTSSPENNING: maks. 21 V DC

STRØM: maks. 196 mA

EFFEKT: 3,2 W

IP-BESKYTTELSESKLASSE: IP 44

Tekniske data solarmodul

DRIFTSSPENNING: 12 V DC

EFFEKT: 32 W

IP-BESKYTTELSESKLASSE: IP 44

 Tekniske data radiostyrt motor RTS (433 MHz)

8.10 Motortilkoblingsdata sundrive

9 Dreieretning under innkjøring

markilux overleveringsprotokoll NO
for brukere av vertikale markiser markilux GmbH + Co. KG

Hansestraße 53
D - 48282 Emsdetten

Tyskland
DIN EN 13561:2004+A1:2008

Utvendig solbeskyttelse på byggverk

Vindmotstandsklasse 2
markilux 625 (størrelsesavhengig) , 710 / 810, 720 / 

820, 750 / 850, 730 / 830, 740 / 840, 893,  
876 (størrelsesavhengig), 776 (størrelsesavhengig), 

Vindmotstandsklasse 3
markilux 620, 625 (størrelsesavhengig),  

876 (størrelsesavhengig),  
776 (størrelsesavhengig)

Ytelseserklæring nr. 2019-003-EU 305/2011, se 
forhandlerområdet på markilux.com

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

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

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

* med underskrift ble det mottatt et duplikat av overleveringsprotokollen!

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

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

Markisen må kun brukes opptil den deklarerte vindmotstandsklassen gitt av monteringsfirmaet. 
Den kan avvike fra det som er oppgitt. 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. 

Dato: Underskrift montør:

Underskrift bruker*:
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