
 
 
 

markilux®- Markiser 
 

Anvendelse ved vind, regn og sne 
Videregives til brugere af udestue- og vinduesmarkiser 
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Bruger er blevet oplyst om betjening af markisen på 
behørig vis                                   □ ja □ nej 
 
Bruger fik følgende dokumenter: 
Instruktionsbog    □ ja □ nej 
 
Montage- og justeringsvejledninger fra motor-, omskifter - 
og styringsfabrikanter, hvis tilgængelige:   
     □ ja □ nej 
Markisen må kun anvendes under følgende betingelser: 
 
Vind:  tilladt for  

Vindmodstandsevneklasse 2 
= Vindstyrke 5 
= 28 - 37 km/t 
 
 
 

Regn:   □ tilladt hvis markisen er  
   rullet helt ud 

□ ikke tilladt ved 
hældningsvinkel under 
25% = 14°, målt vandret 
 

 
Frostfare  
og sne:   ikke tilladt 
 
 
 
 

Den europæiske norm DIN EN 13561 fastlægger 
konstruktions- og monteringskrav for markiser. 
 
Konstruktionen af denne markilux®-markise opfylder 
de specificerede europæiske overensstemmelseskrav i 
Vindmodstandsevneklasse 2.  

 
Vindmodstandsevneklassen specificerer ved hvilken 
vindhastighed en markise må anvendes. Hvis markisen 
anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved 
regn og sne, kan det forårsage alvorlige skader, idet 
markisen kan blive ødelagt eller falde ned. 
 
Hvilken vindmodstandsevneklasse montagen opnår, 
afhænger også af metode og antal af monteringsmidler 
samt montageoverfladen. 
Automatiske styringer angives i den tilsvarende 
vindmodstandsevneklasse! 
 
 
 
 
 
 

Leveringsbekræftelse: 
 

Vindmodstandsevneklasse 0 Vindmodstandsevneklasse 1 Vindmodstandsevneklasse 2  

   
Vindmodstandsevneklasse 0 
angiver enten arbejde, der ikke er 
påkrævet eller som ikke er udført 
eller et produkt, som ikke opfylder 
kravene i klasse 1.  
 
 
 
 
Markisen må ikke anvendes i 
blæsevejr.  

Markisen kan forblive udrullet til 
vindstyrke 4. 
 
Beaufort-skala:  
moderat brise, moderat vind 
Vinden får grene og tynde kviste til 
at bevæge sig og løfter støv og løst 
papir. 
 
 
 
Hastighed 20-27 km/t = 5,5-7,4 m/t 

Markisen kan forblive udrullet indtil 
vindstyrke 5. 
 
Beaufort-skala:  
frisk brise, frisk vind 
Små løvtræer begynder at svaje. 
Der dannes skumtopper på havet. 
 
Hastighed 28-37 km/t = 7,5-10,4 m/t 

Ved vindstyrke 6 skal markisen 
rulles ind. 
 
Beaufort-skala:  
stærk vind 
Store kviste svajer, det er meget 
svært at holde fat i paraplyerne, 
Telegrafledningerne fløjter i 
vinden.  
 
Hastighed 38-48 km/t = 10,5-
13,4 m/t 

Kilde: Tyske vejrtjeneste (Deutscher Wetterdienst) (DWD) – Offenbach, Vindstyrker i Beaufort-skala 
 

Dato:   Montørs underskrift:    
 

Brugers underskrift*:       

*  behold en kopi af  
leveringsbekræftelsen ved 
underskrift! 
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1. Hvem må montere markilux®- markiser?  
markilux®-monteringsvejledningen er for en kvalificeret 
montør med erfaring i følgende områder: 
• arbejds- og driftssikkerhed samt 

skadesforebyggende forskrifter 
• anvendelse af stiger og stilladser 
• håndtering og transportering af lange, tunge 

byggeelementer 
• anvendelse af værktøj og maskiner 
• tilførsel af monteringsmidler 
 

• vurdering af strukturtilstand  
• ibrugtagning og brug af produkter 
Hvis en af disse kvalifikationer mangler, skal opgaven 
overdrages til en montørvirksomhed. 
 

 Elektroarbejde: Elinstallationer skal foretages af en 
elfaglært i henhold til VDE 0100. 
Installeringsvejledningerne, som er vedlagt de 
medleverede elapparater, skal følges. 
 
Det anbefales, at monteringen foretages af to, og ved 
større markiser tre personer. 

 
2. Før man begynder montagen, skal man kontrollere 
om det leverede er af samme slags og mængde som det 
bestilte, om de oplysninger, man gav ved bestillingen 
vedr. monteringsoverfladen, svarer til den eksisterende 
monteringsoverflade.  

(kun for knækarmsmarkiser). Hvis der er afvigelser, som 
kan have indflydelse på sikkerheden, må montagen ikke 
foretages. 
 

 
3. Læsning og videregivelse af vejledning 

 
 

Sikkerheds- og monteringsvejledninger samt 
instruktionsbogen skal læses og overholdes.  
 
Man skal give brugeren markilux®-instruktionsbogen samt 
motor-, kontakt- og styringsfabrikantens 
justeringsvejledninger med en skriftlig bekræftelse og 
montagevindklasse. (se vejledning "Anvendelse ved 
vind regn og sne"). Man skal omhyggeligt forklare 
markisens sikkerheds- og brugervejledning. Ignorering og 
brugerfejl kan forårsage skader på markisen og føre til 
ulykker.   

 
4. Arbejde i store højder 

 

 

 

Hvis markiseenheden skal løftes op til et højere område 
vha. et reb, skal markisen 
• tages ud af emballagen 
• forbindes med et hejsetov, så den ikke slipper ud 
• hejses ligeligt fordelt i vandret stilling  
Det samme gælder ved afmontering af markisen. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ved arbejde i store højder er der risiko for fald Der 
skal anvendes egnede stiger og 
sikkerhedsforanstaltninger mod fald. 
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8.Klemme- og - skæreområder 

 
 

 

 

 Afhængig af markisetypen er der områder, hvor man 
kan komme i klemme eller skære sig, fx mellem stang og 
kassette og mellem bevægelige dele. Klædningsstykker 
og dele af kroppen kan gribes af enheden og suges ind! 
(Se illustrationseksempel af knækarmsmarkise.) 
Hvis en markise monteres under 2,5 meters højde, og der 
er tilgængelig vejtrafik, må markisen kun betjenes med en 
trykknap, hvor man kan holde øje med bevægelige dele. I 
dette tilfælde er elstyringer, radiodrev med holdekontakter, 
holdekontakt ikke tilladt.  
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5. Delmonterede markiser 

 
 På fabriksdelmonterede markiser – fx. tilkoblede 

knækarmsmarkiser uden dug – er fjederbelastede dele 
(se illustrationseksempel af knækarmsmarkise) sikret mod 
utilsigtet åbning. Disse sikkerhedsforanstaltninger må kun 
fjernes når enheden er fuldt installeret. 
De markerede, fjederbelastede markisedele er en stor 
kvæstelsesrisiko! 

 
 
6. Ukontrolleret betjening 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Hvis der foretages arbejde i markisens fareområde 
(se illustrationseksempel af knækarmsmarkise), skal den 
automatiske styring slukkes. Der er klemme- og faldrisiko. 
Man skal desuden være sikker på, at enheden ikke 
utilsigtet kan betjenes manuelt. Strømtilførslen skal 
udkobles, fx skal sikringer eller stikkoblingen til motoren 
slås fra. Ved manuel betjening skal håndsvinget tages af 
og opbevares på et sikkert sted. 

 
Hvis markiser skal anvendes til flere formål, skal 
installeringen af en omstillelig låsemekanisme (kontrolleret 
strømafbrydelse udefra) have høj prioritet, så det er  
umuligt at køre markisen ud og ind. 

 
7. Vedtaget anvendelse 

 
 

Markiser må kun anvendes til det formål, som er 
specificeret i instruktionsbogen.  Ændringer, fx til- eller 
ombygning, som fabrikanten ikke har påtænkt, må kun 
foretages med fabrikantens skriftlige godkendelse.  
 
Ekstra belastning af markisen med påsatte 
genstande eller bardunering kan forårsage, at markisen 
beskadiges eller falder ned og er derfor ikke tilladt. 
 
Markisen må ikke udsættes for høje temperaturer, stærke 
vibrationer, fx rystelser, eller stærke mekaniske 
belastninger. 
 
Snedannelse bag markisen kan undgås ved at anbringe 
en snestopper (snefangsgitter e.l.)  
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Lodret kassettemarkise 
markilux®-860 med modtræk 
 
Monteringsvejledning  
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 Nærværende vejledning er beregnet til 
specialiserede montører og el-fagfolk. Den indeholder 
beskrivelser for montering og ibrugtagning af markisen. 
 
Læs nærværende vejledning omhyggeligt inden 
monteringsarbejdet påbegyndes og observér desuden 
vore almindelige Sikkerhedsoplysninger for lodret 
kassettemarkise markilux®-860. 
 
Check det leverede for fuldstændighed samt 
eventuelle transportskader inden monteringsarbejdet 
påbegyndes! 
 
Rækkefølgen for montering og justering som beskrevet i 
nærværende vejledning skal under alle omstændigheder 
overholdes. 
 
Den lodrette kassettemarkise markilux®-860 leveres 
som enkeltstående system med disse komponenter: 
• Komplet formonteret kassette med dug, motor  
 eller geardrev og udrulningsprofil 

Styreskinner med formonterede variobælter. 
Disse variobælter er fra fabrikken forjusteret i 
overénsstemmelse med dugens længde samt 
fastgjort til dugakslen. 

• Holdere i h. t. ordre (oversigt, se markilux®-katalog: 
markilux®-860 holdere), antal skinneholdere: 
Udrulning op til 300 cm = 2 holdere pr. styreskinne, fra 
og med 301 cm = 3 holdere pr. styreskinne 

 
1. Gode råd m.h.t. montering af  
    holderne: 
 
Denne kassettemarkise leveres uden spændeskruer, 
idet forskellige strukturer i underlaget kræver forskelligt 
fastgøringsmateriale. 
Fastgøringsmaterialet må være af en sådan art, at de 
kræfter, som opstår i f. m. brug af markisen, optages 
sikkert af monteringsunderlaget. Der skal kalkulatorisk 
være påvist en kraft på fastspændingsskruerne på basis 
af 70 N pr. m² markisedug.  
Alt efter underlaget (f.eks. stålbjælke, træ osv.) skal der 
anvendes forskellige fastgøringssystemer. 
 
2. Tilslutning af motor 
Ledningsforbindelsen for motoren og tilslutning af 
styringen skal etableres ved et godkendt el-
installationsfirma (i.h.t. VDE 0100).Tilslutningsarbejdet 
skal gennemføres i overénsstemmelse med motor-
/styringsproducentens bestemmelser. 
Modifikationer, specielt på motoren, styringen og 
tilslutningsledningerne, skal godkendes af os forinden. 
 
 
 
 

 OBS: 
1. Ved betjening af en markise med el-motordrev og 

automatisk styring uden synskontakt skal man 
være opmærksom på følgende:  
Såfremt afstanden mellem udrulningsprofil og arealer 
med trafik er mindre end 2,5 m, skal der m.h.p. at 
undgå risiko for personskade gennemføres særlige 
sikkerhedsforanstaltninger (fysisk afskærmning, 
sikring mod overbelastning, kontaktblok, fotocelle 
o.l.). 
I markisens op- og nedrulningsområde må der ikke 
være nogen personer eller forhindringer.  
Afstanden mellem en nedrullende markise og et 
faststående eller flytbart emne skal minimum være 
40 cm, såfremt der ligger et område for gående trafik 
imellem disse. Er afstanden mindre end denne værdi, 
skal nedrulningsstopanslaget omjusteres på motoren. 
Stor forsigtighed skal især udvises ved gangområder, 
hvor der færdes børn! 
 

2. I forbindelse med betjening af en el-motordrevet 
markise med manuel kontakt skal markisens op- 
og nedrulningsbevægelse til enhver tid kunne 
stoppes og styres sikkert af brugeren, såfremt de 
under pkt. "1." anførte sikkerhedsafstande ikke kan 
overholdes. Af denne grund skal der i så fald 
anvendes tastekontakter, hvor op- og 
nedrulningsbevægelsen standser, såsnart tasten 
slippes (samme princip som død-mands-kontakt). 

 
3. Markiser med automatisk kørsel må ikke kunne 

medføre nedstyrtning af personer, som evt. 
arbejder på bygningens facade. En låseanordning 
eller adgangsblokering med præferencestyring 
(første prioritet) skal kunne umuliggøre enhver 
positionsflytning/justering af markisen, når der 
arbejdes på bygningens facade. 

 
Motorjustering: 

 OBS! Justering af stopanslag er  
ikke nødvendig på motordrevne anlæg. 
 
Installationsvejledningen er anbragt på motorens 
strømtilførselsledning. 
 
3.  Samling og montering af havestue- 
     markise som enkeltstående anlæg 
 

 OBS! 
Bestilt bredde = akselstørrelsen 
Akselstørrelse + 5 cm = samlet bredde på motordrev 
Akselstørrelse + 8 cm = samlet bredde på manuelt drev 
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markilux®-860 skal ved opsætning med hældning 
altid monteres på en sådan måde, at kassetten er 
placeret øverst, d.v.s. stofdugen kører ovenfra og 
ned, så der ikke samler sig regnvand i kassetten. I 
tilfælde af anderledes montering skal der under alle 
omstændigheder sikres behørigt vandafløb fra kassetten. 
 
  
a. Fastgøring af holdere: 

Markér holdernes monteringshuller og udmål dem på 
tværs inden hullerne bores! 
(Holderne kan frit monteres op til 80 cm fra skinnens 
forreste ende.) 
 
 

 Samling af markise: 
b. Luk æsken med markisen op og lad den formonterede 

kassette (dug, udrulningsprofil og motor eller 
geardrev) ligge på æsken. 

 
  

Undlad at tilslutte motoren hhv. at betjene 
geardrevet. 

 
c. Start med kun at løsne den højre styreskinne i 

emballagen.  

  
 
d. Skub den venstre styreskinne hen på 

forbindelsesflappen på højre sidelåg. 

 OBS! Styreskinnen må ikke vrides, idet der 
er formonterede variobæltebånd på dugakslen.   
FJERN BÆLTESIKRINGEN! 

 
 
e. Træk variobæltebåndet ind i styreskinnen ved at 

skubbe glidekomponenten hen imod kassetten. 

 
 
OBS! Også her gælder, at variobæltebåndet ikke må 
vrides. 

 
 
f. Skub glidekomponenten henimod kassetten og  
 fastgør den i styreskinnen v.h.a. sikringstappen. 

venstre styreskinne 

Forbindelsesflap på 
sidelåg med fladskrue 

Variobælte 
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g. Venstre side monteres spejlvendt! 
 
h. Ophængning af udrulningsprofil: 

Fjern filmen fra udrulningsprofilen! Træk 
udrulningsprofilen ud af kabinettet og skub bolten ind i 
glidekomponentens åbning. 

  
 
i. Tilslut monteringskontakten resp. sæt håndsvinget på 

geardrevet. 
 Rul markisen op og fjern sikringstappene. 

   
 
j. Obs: Kassetten fastgøres på styreskinnen ved at dreje 

spændeskruen venstre om.  
Bemærk: Kør rulningsprofilen så langt ud, at 
spændeskruen bliver tilgængelig. 

 
 
k. Læg styreskinnerne på holderen og få den til at  

klikke på plads med et let tryk. Skinneholdernes 
spændekæber skal spændes godt til. 

    
  

OBS! Styreskinnerne skal monteres parallelt med 
hinanden og måles på tværs.  

 
l. Gevindtappene til sikring af udrulningsprofilen skrues 

ind i glidekomponenterne. 

 
 
m. Prøvekørsel: 

Motoren slår automatisk fra, når stoppositionen er 
nået. Det samme gælder ved oprulning. 

 Justering af motorstoppositionerne er ikke  
 nødvendig. 
5. Vigtigt:  
 
Aflevér den medfølgende vejledning til brugeren af 
markisen op oplys ham omhyggeligt om alt, hvad der 
vedrører sikkerhed og betjening af markiser. 

Fladskrue 
med kærv 

SW 6 

SW 2,5

Bolt på styreskinne 

Glidekomponent 




