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Connections Cable type Cable length
1<10M

Cable length
10<20M

Cable length 
20<30M

Power Supply L,N,PE

FROR CEI 20-22
CEI EN 50267-2-1

3 x 1,5mm2 3 x 2,5mm2 3 x 4mm2

Motors 230V, 400V
U,V,W,PE

4 x 1,5mm2 4 x 2,5mm2 4 x 4mm2

Motor 24V: N, M 2 x 1mm2 2 x 1,5mm2 2 x 2,5mm2

Warning Light 230V and 24V 2 x 0,5mm2 2 x 1mm2 2 x 1,5mm2

Power supply accessories 24V 2 x 0,5mm2 2 x 1mm2

Photocell transmitter (TX) 2 x 0,5mm2

Photocell receiver (RX) 4 x 0,5mm2

Control buttons 2 x 0,5mm2

Limit switches 4 x 0,5mm2 4 x 1mm2 4 x 1,5mm2

Encoder connection 2402C 22AWG Max 30m
Antenna connection RG58 Max 30m

Verktyg

Minsta tjocklek och ledningar



Komponentförklaring till bild 1 ovan
1. Motor 24V DC
2. Nedre nockskiva
3. Övre nockskiva
4. Gränslägesbrytare, 2st
5. Växel
6. Kopplingsplint, motor och gränslägen

Inkoppling och intrimning
Kabelförläggningen utförs enligt separat kabelplan. Styrskåpet placeras i lämplig arbetshöjd över golv/mark. 
Om ej annat har avtalats levereras styrskåpet för inomhusmontage.
Observera att dimensioneringen av matningskabeln är beroende av avståndet mellan motor och styrskåp, se 
kabelplan.
Motorn kopplas enligt anvisningarna på sidan 4. Inkoppling av klämskydd, se separat bruksanvisning.
Inkoppling av styrenheten utförs enligt separat kopplingsschema som finns i styrskåpet.

Montage av slaggrindsmotor F1024-S

Kontrollera att alla detaljer finns med enligt bild och förklaring nedan

Bild 1
1
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Inställning av gränslägen

Varje motor är försedd med 2 st. mikrobrytare som påverkas av nockskivor (kan även kallas för 
gränslägestangenter).

• Den nedre mikrobrytaren (komponent 4) skall påverkas av nedre nockskivan (komponent 2) 15-20 grader 
innan grindbladet når helt stängt läge, motorn kommer då att ändra från normalfarttill lågfart. När
motorarmen går mot stoppbulten i motorkonsolen bryts spänningen. Observera att maximal gångtid
för motorn i lågfart är sju sekunder. Anslutningarna på mikrobrytaren ska vara på COM och NC, dessa
ansluter till R och RC på kopplingslisten på sidan av motorn.

• Övre M. Brytare skall påverkas 15-20 grader innan gridnbladet når helt öppet låge. Motor går på lägfart
och stannar när motorramen går mot stoppbulten. Anslutning på M. Brytare är C-NC och anslutas på
motorplint F-FA.
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Bild 1

Bild 2
Frikoppling

Frikopplingsanordning måste kompletteras med ASSA-cylinder som monteras på undersidan utav 
konsolen.



Elektriska inkopplingar i motorn

Kopplingslisten för gränslägen och motormatning är monterad direkt på motorn i vertikalt läge, nummer 8 
på bild 1 och har följande anslutningar:

R & RC Gränsläge för lågfart mot stängning (NO) F & FA Gränsläge för öppning (NC)
M & N 24V DC motormatning

Resterande inkopplingar som t.ex. klämskydd, nödstopp och nyckelbrytare görs med kopplingslist eller 
skarvklämmor.

Konsol, vänster Konsol, höger

180

Bild 3

Bild 3. Det är viktigt att avståndet mellan grindbladen är 180mm. 
Detta för att klämskydden inte ska gå i varandra och för att eventuell 
hållmagnet ska få plats.



Elektronisk styrenhet typ ZLJ24

Allmänt
Styrenhet för 24 volt likströmsmotorer, konstruerad för styrning av Slaggrindsautomatik. Styrenheten 
är konstruerad  för styrning och  tillverkad av Demex AB i överensstämmelse  med gällande 
säkerhetsbestämmelser.
ZLJ24 matas med 230V AC över plint L1 och L2 och är skyddat med en 3,15A säkring. Styrkretsen matas 
med svagström och skyddas med en 600mA säkring. Uttag för matning av externt tillbehör, 24V AC får ej 
överstiga 40W. Även denna utgång är säkrad 2,00A.

Säkerhet:
• Säkerhetskrets mot stängning. ZLJ24 är försedd med utgång för anslutning av säkerhetsutrustning som

t.ex. klämskydd, fotocell, fordonsdetektor m.m. som vid aktivering under stängningsfasen får porten/
grinden att reversera.

• Säkerhetskrets mot öppning. ZLJ24 är försedd med utgång för anslutning av säkerhetsutrustning som
t.ex. fotocell m.m. som vid aktivering under öppningsfasen får porten/grinden att stanna.

• Nödstopp; stoppar porten/grinden vid aktivering, återställs först när ny öppnings- eller stängningssignal
ges. Avbryter även eventuell automatisk stängning.

• Strömbegränsning; ZLJ24 har även inbyggd reglerbar strömbegränsning som omgående stoppar rörelsen
om porten/grinden möter ett hinder som inte påverkar hinderdetekteringen.

• Termosäkringar; transformatorerna har inbyggda termosäkringar som vid tillfällig överhettning
förhindrar porten/grinden att stänga.

Tillbehör som kan anslutas till styrenheten:
Rotationsljus, fungerar antingen bara när porten/grinden är i rörelse eller även några sekunder innan porten/
grinden sätts i rörelse.
Batteribackup.
Radiomottagare, av s.k. plug-in typ.

Övriga möjliga funktioner:
• Automatisk stängning, den reglerbara öppethållandetiden är underordnad vid aktivering av något

säkerhetssystem och helt bortkopplad efter aktivering av nödstopp, eller vid strömbortfall.
• Hålldonsstyrning, styrenheten kan programmeras för hålldonsstyrning, det innebär att tryckknappen

skall hållas intryckt under hela öppnings/stängningsfasen.



"VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR VID MONTERING”

“OBSERVERA: FELAKTIG MONTERING KAN ORSAKA ALLVARLIG SKADA. FÖLJ ALLA

MONTERINGSANVISNINGAR” “DENNA HANDBOK ÄR AVSEDD ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INSTALLATÖRER ELLER ANDRA  KOMPETENTA PERSONER” 

1 Förklaring av symboler

 Denna symbol anger delar som måste läsas med särskild uppmärksamhet. 
 Denna symbol anger delar som beskriver säkerhetsfrågor. 
 Denna symbol anger vad du ska upplysa slutanvändaren om. 

2 Avsedd användning

2.1 Avsedd användning

Styrenhet ZLJ24 är konstruerad för att styra 24 V DC automation för  slaggrindar i serien Axo-Frog-Ferni-Fast. 
m  

  Användningen av denna produkt för andra ändamål och montering på annat sätt än så som anges i denna tekniska handbok är 
förbjudna. 

2.2 Användning

Se till att du respekterar avstånd och kabeldiameter som visas i tabellen över “kabeltyper och minsta tjocklek” 
Den totala effekten av motorerna får inte överstiga 500 W.  

3 Referensstandarder
Demex AB tillämpar en ISO 9001:14001 certifierat kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem. 

4 Beskrivning

Produkten är utvecklad och tillverkad av Demex AB och överensstämmer med gällande säkerhetsföreskrifter. 
24 månaders garanti om man inte manipulerar med anordningen. 
Styrenheter drivs med 230 V AC ström, 50/60 Hz. 
Styrenheter och tillbehör är klassade för 24 V. Varning! Tillbehör får inte tillsammans överstiga 50 W. 
Alla anslutningar är skyddade av snabba säkringar, se tabell. 
Transformatorn är försedd med ett  skydd, som vid överhettning, håller grindbladet öppet. Återstängning ska sätta igång först efter att 
temperaturen har sjunkit under överbelastningsgränsen.  
In-och utgångskontaktfunktioner, tidsinställningar och användarnas kontroll ställs in och visas på displayen, som drivs av programvaran. 
Sätt igång att ansluta LB180 kortet att driva batterierna, som, i händelse av ett strömavbrott, ingriper automatiskt. När strömmen kommer 
tillbaka, laddar kortet automatiskt batterierna. 

TEKNISKA DATA 

Strömförsörjning 230 V - 50/60 Hz 
max. effekt 500 W 

Effektuttaget vid tomgång 110 mA 
Max effekt för 24 V-tillbehör 50 W 

Kretsisolering klass II 
Behållare, material Metal skåp 

Kappslingsklass på behållare IP54 
Driftstemperatur -20 / +55°C

TABELL ÖVER SÄKRINGAR 
att skydda: säkringar: 
Tändningslås 3.15 A-F 

Kretskort (strömförsörjningsledning) 3.15 A-F = 230 V 
24 V tillbehör 2 A-F 

Styranordningar (styrenhet) 630 mA-F 
Motor 16 A =250 V 06,3x22 

UFG632310 

Ersättningskod (säkring) 



4.2 Huvudkomponenter

1 - Transformator 
2 - Kortsäkring 
3 - Tillbehörssäkring 
4 - Tändningslås säkring 
5 - Display 
6 - Display av trimmerkondensatorn för 
justering av belysning 
7 -  Uttag för minneskort 
8 -  Uttag för AF-kort 
9 - Uttag för R700-kort 
10 - LED-ljus indikering fel när kontakter är 
öppna 
11 - Programmeringsknappar 
12 - Kopplingsplint för anslutning 
13 - Kopplingsplint för 230 V AC elnätet 
14 - Matningssäkring 
15 - 230 V-power LED-ljus 
16 - Motor 1 säkring 1 
17 - Motor 1 säkring 2 

Varning! Före åtgärder på enheten, stäng 
av huvudströmmen och koppla bort alla 
nödbatterier.  
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5 Montering
Monteringen ska utföras av sakkunnig kvalificerad personal och i full respekt för gällande regler. 

5.1 Preliminär kontroll 

 Innan du börjar monteringen, gör följande: 
• Kontrollera att panelens förankringspunkt är skyddad från möjliga slag och att förankringsytan är stadig.

Kontrollera också att förankringen har gjorts med lämpliga bultar, skruvar o.s.v.;
• Kontrollera att du har en lämplig allpolig avstängningsenhet med avstånd större än 3 mm mellan kontakterna

med en oberoende
(sektionerad) strömkälla;

• Kontrollera att alla anslutningar inuti skåpet (för kontinuerlig drift av skyddskretsen) är utrustade med extra
isolering jämfört med andra interna drivdelar;
• Kontrollera att du har lämpliga slangar och  ledningar för elektriska kablar så att de skyddas mot mekaniska
skador.



6 Elektriska anslutningar

6.1 Anslutningstyp och diameter

Anslutningar 
Kabeltyp Kabellängd 1 < 10 m Kabellängd 10 < 20 m Kabellängd 20 < 30 m 

Strömförsörjning till styrenheten 

FROR CEI 20-22 
CEI EN 50267-2-

1 

3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2 
Strömförsörjning  till motor med kodare* 3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2 
Motor strömförsörjning** 2G x 1,5 mm2 2G x 1,5 mm2 2G x 2,5 mm2 
Blinkande lampa 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 
Fotoceller fjärrkontroll 2 x 0,5 mm2 2 x 0.5 mm2 2 x 0,5 mm2 
Fotoceller mottagare 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 
Strömförsörjning till tillbehör 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 1 mm2 
Anslutning för gränslägesbrytare 
*** 3 x 0,5 mm2 3 x 0,5 mm2 3 x 0,5 mm2 
Styr- och säkerhetsanordningar 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 
Anslutning för kodare **** TWISTATO max. 30 m 

Antennanslutning RG58 max. 10 m 

OBS.: Om kabellängden skiljer sig från den som anges i tabellen, då måste du bestämma en lämplig kabeldiameter utifrån den effektiva 
absorptionen av de anslutna enheterna, enligt anvisningar som anges i CEI EN 60204-1 standarder.  
För anslutningar som kräver flera sekventiella laster, måste värdet från tabellen utvärderas igen med hänsyn till faktisk absorption och 
avstånd. 
Vid anslutning av produkter som inte anges i denna monteringsanvisning, följ den dokumentation som medfäljer dessa produkter.   

6.2 Elektriska anslutningar

Strömförsörjning till tillbehör 

Terminaler för att driva följande tillbehör: 
- 24 V AC., DC Max. tillåten effekt: 50W

Strömförsörjning 
230 V AC 50/60 Hz 

Anslutning till 
elektrolås (12 V - 
15 W max)  

Eventuell effekt på radiomottagarens 
andra kanal  
(NO-kontakt). 
Kontaktbelastning: 500 mA- 24 V DC 

M1 N1 E1 M2 N2 E2 2  FA1 FC1 FA2 FC2

N
M

FC
FA
F

M
N

FA
FC
F

Microbrytare:
Motor 1
1. C - NC
2. C - NC

Microbrytare:
Motor 2
1. C - NC
2. C.NC



7 Programmering 
7.1 Beskrivning av kommandon 

de <...> symbolerna på  displayen används  
för att: 
- visa ett givet alternativ

ENTER-knapp används för att: 
- gå till menyn;
- bekräfta och spara inställda värden

7.2  Navigering inom menyn

För att gå till menyn, håll,  
ENTER –knappen intryckt i minst en  
sekund. 

< > □ För att välja ett kommando, 
välj knappar  „större än” eller 
„mindre än” 

< > □ använd också större än-
mindre än knappar för 
“undermenyn”. 

...tryck sedan på ENTER 

För att öka eller minska värden 
använd knappar „större än”-
”mindre än” 

... för att lämna menyn, vänta 30 
sekunder, eller tryck på ESC tills 
startskärmen visas. 

ESC 

OBS.: när menyn är aktiv, kan systemet inte användas.

...tryck sedan på ENTER 

ESC-knapp används för att: 
- lämna menyn
- annulera förändringar

De <> knappar anväbds för att: 
- gå från ett menyalternativ till det andra
- öka eller minska värdet

LANGUAGE

English

LANGUAGE

English
FUNCTIONS

English
IMINTIMINGT

A.C.T.

90s
Cycle Time

90s

Cycle Time

90s

Cycle Time

100s



7.3 Menystruktur

Se en detaljerad beskrivning av funktionerna på sidorna 19, 20, 21 och 22. 
"KODARE" visas enbart när den har valts från "Config" i FUNKTIONER-meny. 
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>
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>
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>
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ESC

>

ENTER< Imp. Run >

< LANGUAGE >
<English> <Francais> <Deutsch>

<Espanol><Italiano>

>

< TIMING ADJ >

<  INFO  >

<    T.C.A..   

< FUNCTIONS >

<   USERS   >

Choose User
<001:-U001->

< 0s. >

< 300s.>

< 0s. >

< 300s.>

< 10s. >

< 150s.>

<  1s.  >

< 10s. >

<  1s.  >

< 60s >

< 1s. >

< 60s.>

< 1s. >

< 5s. >

< 1s. >

< 10s. >

< 5s. >

< 60s.>

Sel.Utente
<002:-U002->>

Choose User
<001:-U001->

Sel.Utente>
<002:-U002->

Choose User
<001:-U001->

Sel.Utent>e
<002:-U002->

Choose User
<001:-U001->

Sel.Utente
<002:-U002->

<  TEST MOT.  >
TEST MOT.

<   <=M1  M2=>   >

< ENCODER >

< System Reset >

<Pedestrian ACT>

<  Cycle Time  >

< Op. Delay M1 >

< Cl. Delay M2 >

<Preflashing T.>

<  Lock time  >

< Ram hit time >

< Ped.opening >

< Add User >

< Mod. name >

< Mod. Code >

<Related Func.>

<  Remove Usr.  >

<Delete all Usr>

< Backup data >

<Restore backup>

< Standby Msg. ><  Version  >

fw. 3.0

<  No. of Runs  >

16480

confirm? (no)

confirm? (y>es)

confirm? (no)

confirm? (yes)

confirm? (no)

>

confirm? (yes)

confirm? (no)

>

confirm? (yes)



Synlig i menyn endast om någon av uteslutna <Kodare> 
konfigurationer är tillåten. 
Synlig i menyn om  <Inbromsning> eller <fcap-Rall CH> 
konfigurationer är tillåten.  
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< Disabled >

< C1 >

< C4 >

< C2 >

< C3 >

< Turn on >

<Disabled>

< CX+CZ >

<CX+CY+CZ>

< CX+CY >

< CY+CZ >

<Maintained Act>

<Obstacle Det.>

>

<Safety d.Test>

< Preflashing >

<  Total Stop  >

< CX Input >

<CZ Input>

< Lock >

<  Config.  >

<Ram hit funct.>

< end stop  >

< cmd 2-7 >

<dmd 2-3P>

< lamp E >

<output B1-B2>

< C7 >

< C8 >

< Slow run >

<Fcap-RallCh> < Limit switch>

< Time of Run >< encoder >

<Cl. Thrust.>

<No.Motors>

<Motor type>

<High speed%>

<low Down Spd>

<Slow Star>

<Sens.Amperom>

<run Amperom.>

<Slow down time>

<M1+M2>

< M2 >

Frog

FROG-J

< 50 >

< 100 >

<  20 >

< 50 >

< Turn on >

<Disabled>

< Turn on >

<Disabled>

< 0s. >

< 30s. >

< Turn on >

<Disabled>

<Autoclose>

AMICO

AXO

FERNI

FAST

< •••••-oooooooooooo+>

< Turn on >

<Disabled>

< Turn on >

<Disabled>

< Turn on >

<Disabled>

< Turn on >

<Disabled>

< Turn on >

<Disabled>

< Turn on >

<Disabled>

<Open-Close>

<Op.-Stop-Cl.>

<Pedestrian>

< Parzial >

<  Cycle  >

< Flashing >

< Bistable >

<Monostable>

<  N.C. >

<  N.O.  >

< Disabled >

< C1 >

< C4 >

< C2 >

< C3 >

< C7 >

< C8 >

< Disabled >

< C1 >

< C4 >

< C2 >

< C3 >

< C7 >

< C8 >

< Disabled >

< CX >

< CY >

< CZ >

<CY  Input>

<when close >



7.4 Huvudmeny

> >
< INFO > < USERS > <TIMING ADJ.> 

250 

\ 
Minnet lagrar  max.250 användare 

7.5 Språkmeny

Välj språk: välj bland de språk som visas. 

7.6 Funktionsmeny

Automatisk Stängning: aktiverar eller deaktiverar den automatiska stängningsfunktionen. 
Automatisk stängningstimer aktiveras vid varje gränsläge. Den förutbestämda tiden kan justeras och i alla fall, är detta beroende av 
en eventuell aktivering av säkerhetsanordningar;  och aktiveras inte efter ett fullständigt säkerhetsstopp eller i händelse av 
strömavbrott. 

Övervakad drift i manuellt läge: grinden arbetar endast när du håller knappen intryckt  (knapp 2-3 för öppning, knapp 2-4 för stängning, eller 
om den är inställd på funktionen “On Closing”, enbart med knapp 2-4. (Detta utesluter driften av sändaren med AF-kort). 

Imp.'fM

Det visas enbart om dt har valts från „Config.” 
sektion i FINKTIONS-meny 

Håll 
ENTER 
intryckt i en 
sekund 



Hinder upptäckt: när motorn inte är i drift (grinden är stängd eller efter ett fullständigt stopp), det förhindrar varje rörelse om 
säkerhetsanordningar, såsom fotoceller, har upptäckt eventuella hinder. 

Säkerhetstest : gör det möjligt för kortet att kontrollera effektiviteten av säkerhetsanordningar (dvs. fotoceller) efter varje  öppnings- eller 
stängningskommando. 

Pre-flashing: efter en öppnings- eller stängningskommando börjar lampan ,som är ansluten till 10-E, blinka innan grinden börjar sin 
rörelse  (för att ställa in tiden, se “Tid för pre-flashing” från Tidsjusterings Meny 

Ram blow: Innan öppning kommer grindbladen att trycka mot mekaniska grindstopp  i några sekunder för att underlätta öppnandet 
av elektriska låset (för att ställa in tiden, se “Ram timing” i Tidsjusterings Meny). 

X 2

X 2

Obstacle Det.

< Disabled >

<Obstacle Det.>

Disabled

Obstacle Det.

< Turn on  >

< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

INFO

Imp. Runn

X 2

X 3

<Safety d.Test>

Disabled

Safety d.Test

 < Disabled >
Safety d.Test

 < CX >

Safety d.Test 

<        CY      >

Safety d.Test 

<        CZ      >

Safety d.Test

 <     CX+CY    >

>

Safety d.Test 

<     CX+CZ    

Safety d.Test 

<   CX+CY+CZ  >

< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

INFO

Imp. Runn

X 2

X 4

Preflashing

< Disabled >

< Preflashing >

Disabled

< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

INFO

Imp. Runn

X 2

X 5

Ram hit funct.

< Disabled >

<Ram hit funct.>

Disabled

< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

Imp. Runn

Ram hit funct.

<   Turn on  >



Fullständigt Stopp: denna funktion stoppar grinden och därmed utesluter all automatisk stängningscykel; för att återuppta en rörelse 
måste du använda en knappsats eller en sändare. Sätt in säkerhetsanordningar på  [1-2]; om oanvänd, välj “Deaktiverad” 

<LANGUAGE > 
SVENSKA 

FUNCTIONS 

Imp. Run 
TIMING ADJ. 

USERS 

INFO 

X 6 

CX ingång: N.C. säkerhetskontaktingång kan få följande funktioner : C1 (återöppna vid stängning), C2 (återstänga vid öppning), C3 
(delvist stopp), C4 (hinderavkänning), C7 (återöppna vid stängning, för klämskydd), C8 (återstänga vid öppning, för klämskydd) eller 
vara deaktiverad. Se säkerhetsanordningar på elektriska anslutningar. 

CY säkerhetskontaktingång kan få följande funktioner : C1 (återöppna vid stängning), C2 (återstänga vid öppning), C3 (delvist 
stopp), C4 (hinderavkänning), C7 (återöppna vid stängning, för klämskydd), C8 (återstänga vid öppning, för klämskydd) eller vara 
deaktiverad. Se säkerhetsanordningar på elektriska anslutningar. 

X 2

X 7

< CX Input >

Disabled

CX Input

< Disabled >

CX Input

<     C2     >

CX Input

<     C3     >

CX Input

<     C4     >

CX Input

<     >C1     

CX Input

<     C7     >

CX Input

<          >C8

< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

INFO

Imp. Runn

X 2

X 8

< CY Input >

Disabled

CY Input

< Disabled >

CY Input

<<     2     >

CY Input

<<     3     >

CY Input

<<    44    

CY Input

<<     11     

CY Input

<<         >7

CY Input

<<         >8

< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

INFO

Imp. Runn



CZ säkerhetskontaktingång kan få följande funktioner : C1 (återöppna vid stängning), C2 (återstänga vid öppning), C3 (delvist stopp), 
C4 (hinderavkänning), C7 (återöppna vid stängning, för klämskydd), C8 (återstänga vid öppning, för klämskydd) eller vara deaktiverad. 
Se säkerhetsanordningar på elektriska anslutningar. 
 

Stöt vid stängning: under sista stängningsfasen  utgör växelmotorn ett tryck mot dörrarna under några sekunder.  

Lås: för att låsa grindblad. 

Konfiguration: 
- kodare: hanterar inbromsning, hinderavkänning och känslighet, (standardfunktion); (F7024E,AXO,FROG-A24E,A1824,FROGJ) 
- långsam drift: inbromsning vid öppning och stängning;
- Fcap-RallCh.: gränslägesbrytare vid öppning och inbromsning vid stängning; (F1024 ,FROG-A24, F4024) 
- Time of Run: tidinställd gränslägesbrytare;
- Gränslägesbrytare: slutet av öppnings-och stängningsrörelse

X 2

X 12
< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

INFO

Imp. Runn

Config.

< Fcap-RallCh >

Config.

<   encoder   >

<   Config.   >

Slow run

Config.

<   Slow run   >

Config.

<Time of Run>

Config.

<Limit switch>
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Gränslägesbrytare: konfigurera gränslägeskontakter som normalt öppna eller stängda kontakter 
OBS.: denna funktion är endast tillgänglig när det har valts från “Config.” funktioner i FUNKTIONSmeny 

Kommando 2-7: ställ in kontakt 2-7 i steg för steg-läge (öppna-stäng) eller sekventiellt läge (öppna-stopp-stäng-stop). 

Kommando 2-3P: inställning av 2-3P kontakt  för öppning för gångtrafik (andra grindblad öppnar fullständigt) eller delvis öppning 
(andra grindblad öppnar  delvist beroende på tiden inställd i “Delvis öppning” från Tidsjusterings Meny). 

Lampa: inställning av ett blinkande ljus, en belysningslampa eller en cykellampa or cycle ansluten på 10-E: 
- Belysningslampa kan placeras på en godtycklig vald plats utomhus, för en ytterligare belysning av uppfarten -  ljuser i 5 minuter.
- cykellampa: utomhuslampa, som kan placeras på en godtycklig vald plats, för en bättre belysning av parkeringsplats eller uppfarten.
Den stannar på från det ögonblick grindbladet börjar öppna, tills det är helt stängt (inklusive automatisk stängningstid). Om den
automatiska stängningsfunktionen inte är insatt, är cykellampan endast på under grindrörelsen
Blinkande ljus: indikerar att grinden öppnar eller stänger 



B1-B2 utgång: inställning av kontakt B1-B2 i MONOSTABIL eller BISTABIL (switch) läge. 

7.7 Grindrörelse meny

Antal motorer: inställning av antalet motorer, antingen en eller två, beroende på antalet grindblad som är installerade  i systemet  

Motortyp: inställning av motortypen i slaggrinden som  är installerad i systemet  

% rörelsehastighet: inställning av hastighet under grindens rörelse, som beräknas som en procentandel mellan 50% och 100%. 

X 2

X 17< LANGUAGEANGUAG  >

EEnglish

FUNCTIONS

TIIMING ADJJ.

USERS

Imp. Runn

<  output B1-B2  >

Monostable

output B1-B2

<   Bistable   >

output B1-B2

<  Monostable  >
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% hastighet vid inbromsning: inställning av hastighet vid inbromsning, som beräknas som en procentandel mellan 10% och 50%. 

Fördröjd start: Efter ett öppnings- eller stängningskommando börjar grindbladen sin rörelse på en låg hastighet under
 ett par sekunder. 

Amperometrisk känslighet: nivån på växelmotorns känslighet inför hinderupptäckande vid rörelse. 
När amperometriska känsligheten är på, och ett hinder upptäcks, kan växelmotorn fungera på följande sätt beroende på 
konfugurationen: 
- tidsinställd gränslägesbrytare: växelmotorn stannar under grindrörelsen;
- gränslägesbrytare: den inverterar färdriktningen under drift;
- inbromsningar: den inverterar färdriktningen under drift; växelmotorn stannar under inbromsningsfasen;
- Fcap-RallCh.: den inverterar färdriktningen under drift, växelmotorn stannar under inbromsningsfasen endast vid
stängningsrörelse. När amperometriska känsligheten är avstängd, och ett hinder är upptäckt, stannar växelmotorn  när det
maximala värdet på ingångsströmmen överskrids (t.ex. överbelastning).
OBS.: denna funktion är endast tillgänglig när “kodare" funktion inte har valts i FUNKTIONSmeny.

Amperometrisk känslighet vid rörelse:  inställning av växelmotorns känslighet inför hinderupptäckande
OBS.: denna funktion är endast tillgänglig när amperometriska känsligheten har valts (inte i konfigurationen med kodare) 

Mindre känslig Mer känslig 



Tid på inbromsning : tid då drindbladen minskar hastighet på sin rörelse innan varje gränslägesbrytare. Tiden kan ställas in mellan 
0” och 30”. OBS.:denna funktion är endast tillgänglig om inbromsning och Fcap-RallCh. har valts. 

7.8 Kodarens meny (KODARENS meny, den är endast tillgänglig om den har valts i “Config.” funktionen i  FUNKTIONSmeny.)

OBS.: innan du ställer in funktionerna i kodarens meny, testa växelmotorn för att kontrollera att rotationsriktningen är korrekt.  

Känslighet: hinderavkänning är aktiverad vid  grindens rörelse och inbromsning. 

Känslighet vid rörelse:  detta justerar känsligheten för upptäckt av hinder vid rörelse både vid öppning och stängning. 
OBS.: denna funktion är endast tillgänglig om “känslighet" funktionen  har aktiverats i KODARENS meny 

Käsnlighet vid inbromsning: detta justerar känsligheten för upptäckt av hinder vid inbromsning både vid öppning och stängning. 
OBS.: denna funktion är endast tillgänglig om “känslighet" funktionen  har aktiverats i KODARENS meny 
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Mindre känslig   Mer känslig 

Mindre känslig   Mer känslig 
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Kodare, inbromsning: aktiverar startpunkter för inbromsning vid öppning och stängning.  

M1 inbromsning vid öppning i %: detta justerar startpunkten för inbromsning på den första växelmotorn (M1) innan fullständig öppning. 
Startpunkten för inbromsning beräknas som en procentandel (från 1% till 40% av grindens fullständiga  rörelseområde). Se bilden på sidan 
32. OBS.: denna funktion är endast tillgänglig om “inbromsning. kodare”-funktionen har aktiverats i KODARENS meny.

M1 inbromsning vid stängning i% : detta justerar startpunkten för inbromsning på den första växelmotorn (M1) innan fullständig stängning. 
Startpunkten för inbromsning beräknas som en procentandel (från 1% till 40% av grindens fullständiga  rörelseområde). Se bilden på sidan 
32. OBS.: denna funktion är endast tillgänglig om “inbromsning. kodare”-funktionen har aktiverats i KODARENS meny.

M2 inbromsning vid öppning i %: detta justerar startpunkten för inbromsning på den andra växelmotorn (M2) innan fullständig öppning. 
Startpunkten för inbromsning beräknas som en procentandel (från 1% till 40% av grindens fullständiga  rörelseområde). Se bilden på sidan 
32. OBS.: denna funktion är endast tillgänglig om “inbromsning. kodare”-funktionen har aktiverats i KODARENS meny.



 M2 inbromsning vid stängning i %: detta justerar startpunkten för inbromsning på den andra växelmotorn (M2) innan fullständig stängning. 
Startpunkten för inbromsning beräknas som en procentandel (från 1% till 40% av grindens fullständiga  rörelseområde). Se bilden på sidan 32. 
OBS.: denna funktion är endast tillgänglig om “inbromsning. kodare”-funktionen har aktiverats i KODARENS meny. 

M1 Inbromsning nära gränsläget %: bestämmer punkt vid vilken grinden justerar inbromsning före den slutliga punkten av 
stängningsrörelsen hos den första motorn (M1). Denna punkt beräknas som en procentandel (från 1% till 15% av grindens fullständiga 
rörelseområde). Se bilden på sidan 32.  

M2 % den slutliga punkten av stängningsrörelsen  bestämmer en procentandel hos den andra motorn M2. Den slutliga punkten av 
stängningsrörelsen beräknas som en procentandel (från 1% till 15% av grindens fullständiga  rörelseområde). Se bilden på sidan 32.  
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M1 Inbromsning nära gränsläget i %: bestämmer punkt vid vilken grinden justerar inbromsning före den slutliga punkten av 
öppningsrörelsen hos den första motorn (M1). Denna punkt beräknas som en procentandel (från 1% till 15% av grindens 
fullständiga  rörelseområde). Se bilden på sidan 32.  

M2 Acc. Opening &: den slutliga punkten av öppningsrörelsen  bestämmer en procentandel hos den andra motorn M2. Den 
slutliga punkten av stängningsrörelsen beräknas som en procentandel (från 1% till 15% av grindens fullständiga  rörelseområde). 
Se bilden på sidan 32.  

Kalibrering av rörelse: justerar grindens rörelse och inbromsning under öppning och stängning 

X 8

X 2

FFUNCTIONS

TTIMING ADDJ.

USERS

INFO

ENCODER

Imp. Runn
<  M2 Appr.CH %  >

5

M2 Appr.CH %

< 5 >

M2 Appr.CH %

< 6 >

X10

X 2

FFUNCTIONS

TTIMING ADDJ.

USERS

INFO

ENCODER

Imp. Runn

< Set Encoder > Set Encoder

<confirm?(no)>

Set Encoder

<confirm?(yes)>



7.9 Tidsjusterings meny

Automatisk stängning: att ställa in väntetiden när grinden är i öppet läge. När denna tid har förflutit, stänger 
grinden automatiskt. Väntetiden kan ställas in  mellan 0” och  300”. 

Automatisk stängning av öppning för gångtrafik: väntetiden av andra (M2) grindbladet när det är i öppet läge. När denna tid har 
förflutit, stänger grinden automatiskt. Väntetiden kan ställas in  mellan 0” och  300” 

Cykeltid: motorn arbetstid under öppnings- eller stängningsfaser kan ställas in mellan 10” till 150”. 

M1 fördröjd öppning: väntetid av första grindbladet (M1) i förhållande till det andra grindbladet (M2) efter varje öppningskommando. 
Väntetiden kan ställas in mellan 0” och 10”. 
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M2 fördröjd stängning: väntetid av andra grindbladet (M2) s i förhållande till det första grindbladet  (M1) efter varje 
stängningskommando. Väntetiden kan ställas in mellan 0” och 60”. 

Pre-blinkning tid: efter ett öppnings-eller stängningskommando ges, blinkar  blinkljuset anslutet till (10-E), under tiden mellan 1” och 60”, 
innan grinden börjar sin rörelse. 

Låstid: den tid som krävs för frigörande av elektrolåset efter varje öppnongskommando. Denna tid kan ställas in mellan 1” och 5”. 

Ram blow, tid: växelmotorns stöttid vid fullständigt stängning och öppning efter varje kommando. Tiden kan sättas in mellan  1” 
och 3”. 



Delvis öppning: öppningstiden för det andra (M2) grindbladet. Denna tid kan ställas in mellan 5 och 60 sekunder. 

7.10 Användarmeny, Radio

Lägg till en Användare: att skapa en ny användare med tilldelad funktion (max. 250 användare). 

Namn:  att ändra ett användarnummer eller ett befintligt namn till ett annat namn. 

Kod:  att ändra användarens aktuella koden. 

X 2 
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Se en 
detaljerad 
beskrivning 
på sidan 29 

Se en 

X 2

< Mod. name > Choose User

<   001:--001--     >

Choose User

<   002:--002--    >

FFUNCTIONSS

ENCODERR

USERS

INFO

TESTESTT M MOOTT..

Imp. Runn
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Tilldelad Funktion: att ändra den funktion som har tilldelats användaren 

Ta bort användaren: för att ta bort en befintlig användare. Bekräfta användare som du vill ta bort genom 
att trycka på ENTER. 

Ta bort alla användare: för att ta bort alla registrerade användare. Bekräfta borttagning av alla 
användare genom att trycka på ENTER. 

X 5

Spara uppgifter: spara användare i minnet. Bekräfta besparing av användare i minnet genom att trycka på ENTER 
X 6 

X 2

< Related Func >

Choose User

<  002:--002--  >

Choose User

<  001:--001--  >
FFUNCTIONSS

ENCODERR

USERS

INFO

TESTESTT M MOOTT..

Imp. Runn

X 2

< Remove Usr. > Choose User

< 001:--001-- >

Choose User

< 002:--002-- >

Remove Usr.

<confirm? (no) >

Remove Usr.

<confirm? (yes)>

FFUNCTIONSS

ENCODERR

USERS

INFO

TESTESTT M MOOTT..

Imp. Runn



Ladda minnet:  att läsa in data som sparats i minnet på kort (om kortet är av samma version, laddar det både användare och 
inställningar, annars  laddar det bara användare). 

7.11 Infomeny

Version: visar version av programvaran. 
Antal grindrörelser: visar antal öppningar och stängningar. 
Inledande meddelande: visar ett  inledande meddelande, bekräfta med ENTER för att ändra texten. Använd ENTER för att flytta markören 
framåt, ESC för att flytta den bakåt och <> för att välja bokstav eller nummer. Bekräfta texten genom att  hålla ENTER intryckt i några sekunder. 
. 
Återställning av systemet: det återställer de ursprungliga inställningarna. Bekräfta genom att trycka på ENTER.  

7.12 Meny för motortest

MOT TEST.: the MOT test kontrollerar att växelmotorer roterar i rätt riktning 

Grindbladets öppning av den 
andra (M2) 
växelmotorn. Om 
rotationsriktningen är felaktig, 
invertera motorns faser.  
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Grindbladets öppning 
av den första (M1) 
växelmotorn. Om 
rotationsriktningen är 
felaktig, invertera 
motorns faser.



7.13 Avkodningskort 

Anslut nödvändiga kort (R700, AF43S) för att sätta in, ändra, ta bort och befalla styrenheten via sändaren, kort eller  transponder. Sätt in 
minnet för att spara och läsa in alla inställningar inklusive användare registrerade på ett annat kort.  

CANCELLI AUTOMATICI

R700

Memory roll

TOP
TAM

ATOMO

TWIN

TOUCH TFM

AF Card

R700 Card



7.14 Registrering av användare 

OBS.: Innan du fortsätter, ta bort minneskortet.

1 Välj “Lägg till 
användare“ från 
Användarens meny. 
Tryck på ENTER att 
bekräfta. 

3) Välj vilken funktion
ska tilldelas till
användaren…

5) ... när koden är 
inmatad visas 
användarnummer och 
typ av det lagrade 
kommandot

7.15 Ändring av användare 

1) Välj “Namn“ 
från Användarens 
meny.
Tryck på ENTER
att bekräfta.

2) Välj
användarnummer
eller namn som du
vill ändra. Tryck på
ENTER att bekräfta.

3) Använd ENTER för
att flytta markören
framåt, ESC för att
flytta den bakåt och
<> för att välja
bokstav eller nummer. 

4) Bekräfta texten genom
att hålla ENTER intryckt i
några sekunder.

2) Välj “ bekräfta
(ja)” och tryck på
ENTER att
bekräfta.

4) .... kommer att
uppmanas att ange 
koden.  
Sänd koden 
genom att trycka 
på sändare, 
magnetkort eller 
transponder. 

...om koden är 
redan inmatad, 
kommer 
meddelandet 
"Befintlig Kod" 
att visas på 
displayen. 

Add User

--001--

radio

RelatedRelate

2-7

AC
C

ESS C
O

N
TR

O
L

Add User

confirm? (yes)

CodeCode e

001:--001--

 Waiting Wait

>>>>

od. Mod.M

  Mod.  Mod name

--001--

name ChooseChoos

001:--U001--

  Mod.  Mod

JOHN
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7.16 Ändring av koden

1) Välj “Kod“ från
Användarens meny. 
Tryck på ENTER att 
bekräfta

3) .... du ska
uppmanas att 
ange koden.  
Sänd koden 
genom att trycka 
på sändare, 
magnetkort eller 
transponder. 

4) ..när koden är
inmatad, visas
användarnamn och
typ av det lagrade
kommandot.

5) Välj “bekräfta
(ja)”
och tryck ENTER på
att bekräfta.

7.17 Funktion tilldelad användaren

1) Välj “Tilldelad 
funktion“ från 
Användarens meny.
Tryck på ENTER att
bekräfta.

2) Välj
användarnamn för
vilken du vill ändra
kommandofunktion
och tryck på ENTER 
att bekräfta.

3) Välj en ny
funktion att tilldela 
användaren.  Tryck 
på ENTER att
bekräfta.

4) Välj “bekräfta
(ja)” och tryck på
ENTER att bekräfta. 

2) Välj
användarnamn for
vilken du vill ändra
koden
och tryck på
ENTER att bekräfta

AC
C

ESS C
O

N
TR

O
L

  Mod. Code

 Waiting Code

>>>>

--002--

radio

Choose User

002:--U002--

Choose User

001:--U001--

Mod. Code

confirm? (yes)

Func.Related 

Related Func.

open

Related Func.

2-7

Choose User

002:--U002--

Func.Related 

confirm? (yes)

UserChoose 

001:--U001--



7.18 Kalibrering av grindrörelse 

OBS .innan kalibrering av grindrörelse, kontrollera att manöverområdet är fritt från hinder och kontrollera korrekt rotationsriktning för 
växelmotorer. (avsnitt 7.11) 

1) Välj “Justera
grindrörelse“ från
Kodarens meny.
Tryck på ENTER
att bekräfta

3) grindblad av den
första motorn kommer
att utföra en
stängningsrörelse  tills
det är helt stängt… 

2) Välj “bekräfta (ja)
och tryck på ENTER 
att bekräfta. 

i 

4) ...senare, kommer
grindblad av den andra
motorn att utföra samma
manöver…

7) När proceduren är klar,
kommer displayen att visa
meddelandet  “Kalibrering ok” i
några sekunder.

7.19 Felmeddelanden

-“kodare FEL”: Kontrollera om anslutning och drift av enheten är korrekta och kontrollera eventuellt även motorns 
vridmoment” 
- “Fel!1 eller Fel!2 under kalibrering: kontrollera om anslutning och drift av enheten är korrekta.
- “test på säkerhetsanordningar FEL”: ett fel i driften av säkerhetsanordningar, kontrollera att enheterna fungerar
korrekt och om de är korrekt anslutna';
- “gränslägesbrytare FEL”: kontrollera om anslutningen till gränslägesbrytare och drift av utrustning är korrekta;
- “cykeltid FEL”: kontrollera inställningar av arbetstiden, eftersom den inställda tiden kan vara otillräcklig för att slutföra
arbetscykel.
- Säkerhetsanordningar, C1, C3, C4”: kontrollera om anslutning och drift av enheter är korrekta.
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5) ...senare,  kommer
grindblad av den andra
motorn  att utföra en
öppningsrörelse  tills det
är helt öppet.
open….

6) .....senare,
kommer grindblad 
av den första 
motorn att utföra 
samma  manöver... 

  Set . Encoder

  Set . Encoder

Close 1

  Set . Encoder

Close 2

  Set . Encoder

Open 2

  Set . Encoder

Open 1

  Set . Encoder

OK



D

B

A

B

D

B

B

D

A

D

E

F H

G

I L

M

MM

C C

I L

A = Rörelseområde vid normal hastighet 
B* = Rörelseområde vid reducerad hastighet 
C =  Kodarens arbetsområde där det finns en invertering av rörelseriktning 
D=  Kodarens arbetsområde där det finns rörelsestopp 
E = Startpunkt för inbromsning vid öppning (M1 Open Slow- %) 
F = Startpunkt för inbromsning vid stängning (M1 Close Slow- %) 
G = Startpunkt för inbromsning vid öppning (M2 Open Slow- %) 
H = Startpunkt för inbromsning vid stängning (M2 Close Slow- %) 
I** = Inbromsning vid stängning nära gränsläget (M1 Close appr. %)  
L** = Inbromsning vid stängning nära gränsläget (M2 Close appr. %)  
M**= Inbromsning vid öppning nära gränsläget (M1 Acc. AP%) 
N**= Inbromsning vid öppning nära gränsläget (M12Acc. AP%) 
O =  Mekaniska grindstopp 

* Minimiavståndet från gränslägesbrytare är 600 mm
** Ställ in zoomprocent med funktionen «M 1Acc. CH "för den första motorn (M1) och" M2 Acc. CH "för den andra motorn (M2) i"

7.20 Bilden med zoner, inbromsningpunkter och förskjutning av kodaren. 

OBS. : rörelsezoner och punkter för inbromsning och förskjutning har testats i enlighet med kraven i tekniska normer EN12445 och 
EN12453 på kompatibiliteten för kraft som genereras av de rörliga grindbladen 
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Checklista, Egenkontroll



Skötselanvisningar, Säkerhetsföreskrifter & Driftsinstruktion för
Demex VIKGRINDAR 

Serviceintervall

Underhållsanvisning
För att säkerställa att vikgrinden alltid fungerar optimalt, måste den ges regelbundet underhåll. 
Vid reparation av grinden bör endast original reservdelar användas.

Lagstadgad service och översyn
Nedanstående säkerhetsutrustning ska kontrolleras vid översyn.

Mekaniskt
• Frikoppla grinden från automatiken med nyckel på automatiken.
• Prova grinden för hand genom att dra den fram och tillbaks.
• Ta av ändlocken på den nedre hjul balken och kontrollera hjulen så att det inte finns glapp i kullagerna.
• Kontrollera så att kugghjulet på automatiken sitter i rätt höjd längs med hela kuggstången.
• Kontrollera så att infästnings detaljer på stativ, fundament är åtdragna och inte lossnat.
• Kontrollera så att automatiken infästnings skruvar är åtdragna.
• Kontrollera att det inte finns något smuts eller skräp i hjulbalken.
• Kontrollera alla komponenter om de är slitna eller trasiga på något sätt.

Elektriskt
• Kontrollera så att alla klämskydd fungerar.
• Kontrollera så att alla stoppknappar fungerar.
• Kontrollera kablar i motor och styrskåp så att de är hela.

Säkerhetsföreskrifter
Grinden får, med hänsyn till säkerheten, inte användas förrän all behörig personal är informerad om hur 
man manövrerar grinden. Passage genom grindöppning bör endast ske när grinden är helt öppen.
Grinden är försedd med klämskydd av gummi, som har klämskyddsfunktion som stannar grinden vid 
beröring. Porten är även utrustad med 2st Nödstopp som används för att stanna grinden vi nöd situation.

Viktig 
Denna bruksanvisning SKALL läsas INNAN porten tas i bruk. Bruksanvisning, samt nedan beskrivna do-
kument, skall förvaras så deär tillgängliga för den personal som skall använda och göra service på porten. 
Driftsinstruktion/säkerhetsföreskrifter skall förvaras vdi porten. Personalen skall veta var bruksanvisningen 
finns, samt läsa igenom den innan porten tas i bruk.

Underhåll
För att förhindra att man skadar sig eller att grinden tar skada ska följande punkter beaktas.
• Grinden och maskineriet kräver underhåll minst var 12:e månad, dvs. en gång om året. Om grinden an-

vänds mycket ofta krävs kortare un- derhålls intervaller.
• Alla komponenter som inte fungerar riktigt eller som har tagit skada ska bytas ut mot originaldelar.
• Underhållsarbeten ska alltid genomföras av fackkunniga personer.
• Vid underhållsarbeten ska denna anvisning följas i detalj.
• Detta gäller i synnerhet för alla varningar och säkerhetsinstruktioner.
• Grindens underhåll ska dokumenteras i loggbok.



Allmänna villkor för garanti



GARANTIBEVIS
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www.demex.se

FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL RING:
DIREKT: 042-490 48 83

MOB: 0723-70 90 00

DEMEX AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
email: info@demex.se

tel: 0371-33540
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