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Kompletterande instruktioner och skötselråd för
elektriska / automatiska markiser
Elinstallationen skall utföras enligt installationsanvisningar av behörig elektriker
Bennströms Solskyddsgruppen AB utför ej elektriska installationer.
Installationsanvisningar och drifsinstruktioner för automatikerna följer med leveransen.
Dessa kan även laddas ner ifrån vår hemsida www.bennstroms.se under fliken nedladdning .
Motordriven markis levereras med motorns yttre och inre gränslägen inställda.
Följande värden gäller för installationer upp till 2:a våningen. Vid installationshöjder
våning 3 och högre upp samt på speciellt utsatta platser (till exempel sjönära, vid stora
öppna ytor eller där starka kastvindar uppstår) skall Bennströms Solskyddsgruppen AB
konsulteras för lämpliga inställningsvärden.
Motordriven vikarmsmarkis får ej vara utkörd vid vindhastigheter överstigande 8 m/s eller
vid kraftig nederbörd.
Om markisen är försedd med Sol & vindautomatik får det inställda värdet för ”vind” inte
överstiga 8 m/s för vikarmsmarkiser och inte överstiga 10 m/s för fönstermarkiser.
Vid ”Dagsmeja” (när det växlar mellan + grader och -grader, vanligt förekommande på
vinterhalvåret) skall automatiken ställas på manuell drift. Markisen blir blöt när snö och is
smälter och kan sedan frysa ihop när det blir minusgrader.
Om markisen står i läge ”automatik” och åker ut när tyget är fruset kan allvarliga olyckor
inträffa och markisen gå sönder. Detta omfattas ej av garantin.
Om problem uppstår med den elektriska styrningen / motorn skall i första hand
El installatören kontaktas för att kontrollera att inkopplingen är riktigt utförd och att ström går
fram till markisen.
Vid tekniska frågor eller om problem uppstår med programmering av motor eller
styrutrustning, kontakta supporten hos :
Bennströms Solskyddsgruppen AB
Glutjärnsgatan 1
72133 Västerås
Tel: 021-101280
E-mail: info@bennstroms.se

eller

Becker motor
Akervägen 2
14945 Nynäshamn
Tel: 08-51942280
E-mail: info@beckermotor.se

Om kund åberopar garanti och felet beror på felaktigt utförd elinstallation eller om ovan
nämnda instruktioner ej iakttagits gäller ej garantin. Arbetet och materialet faktureras då
kunden enligt gällande prislista.

