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Monteringsvejledning til

Kassettemarkise



Monteringsvejledning til kassettemarkise

Vigtigt: En markise er en solafskærmning, ikke en afskærmning mod al 
slags vejr. Den skal i tilfælde af vind eller storm køres ind, det gælder 
også ved regnvejr (fare for dannelse af vandlommer) og snevejr.

Markisen leveres uden monteringsmateriale.
Montøren skal undersøge, hvilke 
opsætningsmuligheder stedet og bygningen tillader, 
så at stabiliteten af den påmonterede markise er 
sikret. Valget af materialer til monteringen foretages i 
henhold til monteringsforholdene på stedet.
Ved montering med træskruer DIN 571-12 x100-St og 
Fischer-dyvler S14 skal opsætningsunderlaget svare 
til min.. B25 beton kvalitet. Skruerne skal så svare til 
min. 4.6 kvalitetsklasse og efterspændes med et 
drejemoment på 90 Nm.

Anvisning til kunder
Komponenterne i denne markise lever fuldstændigt 
op til alle tekniske krav og regler. De elektroniske 
byggedele er i overensstemmelse med alle de krav 
og anvisninger (f.eks. forbindelseskabler), der 
stilles til leverandøren af installationen. Montering 
af hele systemet skal foretages af en fagligt 
autoriseret montør.

Slagboremaskine 
Hårdmetalbor 10, 14 
Centimetermål
Gaffel/ringnøgle SW 13 
Vaterpas/murersnor 
Unbraconøgle 6er

1.Montering af væg-/loftkonsoller
2.Kun ved motorbetjening: Boring til gennemføring af kabel
gennem muren
3.Ophængning af markisen
4.Indstilling af hældning
5.Ved motorbetjening: Udførelse af den elektriske installation

Konsollerne til kassetten skal altid fastgøres på 
ydersiden i  armholderpositionen.
Hver vægkonsol skrues i væggen med fire skruer og 
tilsvarende dyvler. Konsollerne skal flugte med væggen 
og være i lod og vater. Ujævnheder i 
monteringsunderlaget skal udjævnes ( A ).
Hvis monteringen er vanskelig pga. af forskelligt 
murværk, anbefales det at anvende specialbyggede 
længere konsoller på 160 mm ( B ).

Nødvendigt værktøj:

Arbejdsgang:

1.Montering af væg/loftkonsoller

Montering af lofkonsoller (D)
Efer montering af loftkonsoller, skal vægkonsollerne 
forbindes med vedlagte skruer.

Advarsel livsfare!

Armene er spændt op i en 
meget kraftig fjederspænding.

2.Boring til væggennemføring af kablet

3. Ophængning af markise

4. Indstilling af hældning

5.Ved motorbetjening: Udførelse af den elektriske 
installation

(kun ved motorbetjening)

Svarende til kabeludgangens side på markisen, skal der bores ca. 
10 mm gennem væggen til den elektriske tilførselsledning.

Hæng kassettemarkisen op i konsollerne, og skru den fast  se fig.. 1
og. 2.

Indstilling af hældningen foretages direkte på holderne i siden. Kør 
venligst markisen ud til dette formål.
a) Fjern plastikdækslet i siden
b) Løsn de indvendige sekskantsskruer med en  6er nøgle
c) Indstil til den ønskede hældning med de 6er indvendige 
sekskantsskruer, der findes nederst bagtil

d) Skru de indvendige sekskantsskruer i siderne fast

e)Clips plastikdækslet på

Tilslutning til elnettet skal udføres af autoriseret el-
installatør efter gældende regler . Det frarådes at 
forbinde en markise direkte til en stikkontakt! Den 
anvendte markiseafbryder skal være låst både under 
ind- og udkørsel, ellers går programmeringen for 
yderstillingen tabt. Begrænsning på ud- og indkørsel er 
indstillet fra fabrikken. Ændringer kan foretages 
direkte på motoren efter den medfølgende vejledning. 
Den elektriske ledning tilsluttes i henhold til det 
medfølgende forbindelsesdiagram.

Vigtigt !
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