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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
Stillegående 24 volt likestrømsmotor. Selvsperrende snekkedrev som 
automatisk låser garasjeporten. 
Ved driftsstans, strømbrudd eller lignende vil det alltid være mulig å betjene 
garasjeporten manuelt. 
Galvanisert løpeskinne for friksjonsfri gang, utformet slik at kjedet går delvis 
innelukket. 
Sikkerhetsfunksjon med sensorteknikk for automatisk justering av åpne- og 
lukkekraft. 
Lysautomatikk som slukker lyset etter ca. 3 min. etter bruk.  

Elektronisk innstilling med tastetrykk på displayet for innstilling av åpnerens 
kjørevei. 

Soft start/stopp motorstyring. 

Ferdig tilkoblet med 1 m. kabel og jordet støpsel (10 amp). 

 
CE testet i henhold til EN 13241 - 1 regulativet. 
Dette forutsetter en korrekt installasjon og jevnlig kontroll av garasjeport og 
garasjeportåpner i sammen. 
 
 
 

 
 

 

NOBB modulnr.: 26971010 

Dimensjon: GM 800 - GM 1000 - GM 1200 

Farge: 
 

Overflatebehandling: 
 

Øvrige opplysninger: 
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ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Må kun monteres i tørre rom og ikke utsettes for direkte fuktighet. 
 
Tilkobles jordet 230V fast stikkontakt. 
 
Festemateriell, eventuelle forsterkninger til porten må tilpasses den aktuelle garasjeporttypen. 
 

 
Ettersyn/kontroll 
Hvert halvår: Kontroller funksjon og alle bevegelige deler, om nødvendig smøres. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
En forutsetning for at portåpneren skal fungere over tid,  er at porten er montert på riktig måte, at den er balansert og i god 
mekanisk stand. 
Frigjør garasjeportåpneren fra porten ca. hvert halvår for å se at porten fungerer greit manuelt. 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
Antatt levetid/brukstid er 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges. 
Garanti og vilkår 
5 års garanti forutsatt bruk og vedlikehold som beskrevet. 
Fuktbestandighet - Tåler ikke fukt 
 
Renholdsvennlighet 
 
Øvrige opplysninger 
 
 
http://www.grandal.no/pdf/monteringsanvisninger/Montering%20GM800%20og%20GM1000.pdf 
 
 
 
 

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVALL IHT. NS 9431 
 
 
 
 

http://www.grandal.no/pdf/monteringsanvisninger/Montering%20GM800%20og%20GM1000.pdf
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5. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Grandal Trevare AS 
Postadresse Kjøpmannsvik 
Postnr. og poststed 4770 Høvåg 
Telefon 37 26 92 92  
E-post firma@grandal.no 
Internett www.grandal.no 
 


