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Vindmodstandsevneklasse 0 Vindmodstandsevneklasse 1 Vindmodstandsevneklasse 2 Vindmodstandsevneklasse 3 

    
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 kan forblive udrullet til 
vindstyrke 4. 

Markisen kan forblive udrullet til 
vindstyrke 5. 

Ved vindstyrke 6 skal markisen 
rulles ind. 

 Beaufort-skala:  
moderat brise, moderat vind 
Vinden får grene og tynde kviste 
til at bevæge sig og løfter støv og 
løst papir. 

Beaufort-skala:  
frisk brise, frisk vind 
Små løvtræer begynder at svaje. 
Der dannes skumtopper på 
havet. 

Beaufort-skala:  
stærk vind 
Store kviste svajer, det er 
meget svært at holde fat i 
paraplyerne, 
Telegrafledningerne fløjter i 
vinden.  

Markisen må ikke anvendes i 
blæsevejr. 

Hastighed 20-27 km/t = 5,5-7,4 
m/t 

Hastighed 28-37 km/t = 7,5-
10,4 m/t 

Hastighed 38-48 km/t = 10,5-
13,4 m/t 

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

Bruger er blevet oplyst om betjening af markisen på behørig vis  ja  nej 
Bruger fik følgende dokumenter:  

 • instruktionsbog  ja  nej 
 • Montage- og justeringsvejledninger  ja  nej 
  fra motor-, omskifter og styringsfabrikanter, hvis tilgængelige: 

Markisen må kun anvendes under følgende betingelser 

Vind::  X tilladt for Vindmodstandsevneklasse  = Vindstyrke   

 tilladt hvis markisen er kørt helt ud  
Regn:  

 ikke tilladt ved hældningsvinkel under 25% = 14°, målt vandret 
Frostfare og sne: X ikke tilladt 

 
 
Dato:    Montørs underskrift:      
 
 

 Brugers underskrift*:      

Den europæiske norm DIN EN 13561 fastlægger konstruktions- og monteringskrav 
for markiser. Konstruktionen af denne markilux markise opfylder de specificerede 
europæiske overensstemmelseskrav i Vindmodstandsevneklassen 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. 
 
Markisen må kun anvendes i den vindmodstandsevneklasse, som 
montørvirksomheden har angivet.  Dette kan afvige fra det, der er angivet øverst i 
det specificerede europæiske overensstemmelseskrav i vindmodstandsevneklassen. 
Efter at have gjort sig bekendt med de lokale forhold og fuldført montagen 
meddeler montørvirksomheden brugeren, om den monterede tilstand opfylder den 
vindmodstandsevneklasse, som markilux har angivet og  den faktiske opnåede 
vindmodstandsevneklasse dokumenteres. 
Automatiske styringer angives i den tilsvarende vindmodstandsevneklasse. 

*  behold en kopi af Videregivelsesprotokol ved underskrift 
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Inhold: 
  1.   Hvem må montere markilux markiser? 
  2.   Før man begynder montagen, skal man kontrollere,... 
  3.   Læsning og videregivelse af vejledning 
  4.   Arbejde i store højder 
  5.   Vindmodstandsevneklasse 
  6.   Delmonterede markiser 
  7.   Knækarmsmarkiser med servodrev til håndsving 
  8.   Ukontrolleret betjening 
  9.   Vedtaget anvendelse 
10.   Klemme- og - skæreområder 
 

 

 

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.   
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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. 

 
 
 
 
5.   Vindmodstandsevneklasse 

 
markilux 

Schmitz-Werke GmbH & Co. KG 
Hansestraße 87 

D-48282 Emsdetten 
 

DIN EN 13561  
Markiser til udendørsbrug 

 
Vindmodstandsevneklasse 2 

markilux Markiser med knækarm, 
markilux 710/810, 720/820, 725/825, 750/850, 730/830, 

791/891, 740/840, 745/845, 893, 8500,  
869 (størrelsesafhængig) 

 
Vindmodstandsevneklasse 3 

markilux 760/860,780/880 und 8000, 869 (størrelsesafhængig) 
 

Markisen opfylder de specificerede europæiske 
overensstemmelseskrav i vindmodstandsevneklassen 
(se Videregivelsesprotokol). I monteret tilstand 
opfyldes disse krav kun hvis 
 
• markisen er monteret med samme slags/antal 

konsoller, som fabrikanten har anbefalet 
• Montagefabrikantens vejledninger vedr. 

anvendelse af dyvler blev overholdt ved 
monteringen. 

Knækarmsmarkiser: 
• Markisen blev monteret iflg. fabrikantens 

betingelser for dyvel-forlængerstyrke. 

 
 
 
 
6.   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! 
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7.   Knækarmsmarkiser med servodrev til håndsving 

 

 Knækarmsmarkisers servodrev (markeret med 
klæbemærkat) må ikke afmonteres, idet det er under 
høj spænding!  
Hvis markisedug eller drev skal skiftes, skal man 
først anmode om vejledningen 
"Hvad gør man når...servodrevet skal afmonteres?“ 

 

8.   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. 

 
 
9.   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. 
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Snedannelse bag markisen kan undgås ved at anbringe 
en snestopper (snefangsgitter e.l.) 

 
 

10.  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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Knækarm kassette markise 
markilux 990 
 

Monteringshenvisninger 
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1. Oversigt 

 

 
 

1  Udfaldsprofil 
2  Knækarm 
3  Dug 
4  Konsol 
5  Kassette 
6  Holderkappe 
7  Vægholder 

 
2. Monteringsholder 
2.1 Oversigt over monteringsholdere 

Vægholder Loftholder tagspærholder 

 

 
 
71624. 

 

 
 
71625. 

 

 
 
71612. 

 
Ekstralaske til  
tagspærholder 
 
75383. 

Yderligere monteringsholdere se salgsmaterialet. 

 
2.2 Monteringsholdernes placeringsområde 
2 Knækarme 

 
 
M   = markisebredde 
MB  = placeringsområde for holder (holder i midten, afhænger af størrelsen) 

HT   = holder          Mål i cm 
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3. Monteringssystemer 

 

 OBS!: 
Principielt gælder for alle monteringssystemer: 
 
  1. Producenterne  (f.eks. Fischer, Hilti, Upat, etc.) tilbyder forskellige montagesystemer til forskellige 

byggematerialer. Vær opmærksom på de tilsvarende forskydningskræfter fra vores salgsdokumenter. 
Bliver monteringskravene overholdt, kan vi iht. EN 13561 garantere brugeren vindmodstandsklasse 2. 

 
  2. Montagesystemer er ikke med i leveringsomfanget, da forskellige underlag (f.eks. beton, kalksandsten, 

gasbeton, etc.) kræver forskellige montagematerialer. 
 
  3. VIGTIGT: Monteringssystemerne skal flugte med hinanden! Ved ujævn undergrund kontrolleres 

afstandene ved hjælp af en snor og udlignes i givet fald. Den vandrette montering af knækarm markisen 
og den lodrette placering af monteringsholderne sikrer markisens fejlfrie funktion. 

 
3.1 Vægmontering 
 
 
 
 
 

 
 
     Mål i mm 

 
Vægholdernes placeringsområde 

 
VB = Justeringsområde  
M = markisebredde   mål i mm 

  1. Find monteringshøjden. Mærk holdernes 
position (væg) (se også indstillingsområde på 
vægholderen). 

 
  2. Vælg monteringsmaterialer og monteringstype 

efter underlaget (monteringsplade A eller B). 
 
3. Marker borehuller og monter monteringsholder 

alt efter underlaget med tilsvarende 
monteringsplader. Tilpas monteringsholderne 
vandret! 
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Monteringsplade A 
 

 
 
 
     Mål i mm  

Monteringsplade B 
 

 
     Mål i mm 

 
 
3.2 Loftmontering 

 

 
     Mål i mm  

 

  1. Monteringen sker tilsvarende vægmonteringen. 
Forskydningsområdet (VB) til loftholderne er 
den samme som ved vægmontering. 

 

 OBS!: Ved en indstilling af hældningen over 46° i 
forhold til vandret skal der ved en manuel 
betjent markise friholdes et tilgængeligt 
område på 60 cm. Ved motorstyrede anlæg 
findes ingen begrænsninger. 



 
 

 
4 

3.3 Tagspærmontering 
 

 
     Mål i mm  
Med ekstralaske: 

 
     Mål i mm 

  1. Monteringen sker tilsvarende vægmonteringen. 
Forskydningsområdet (VB) til tagspærholderne 
er den samme som ved vægmontering. 

  

  2. Find monteringshøjden. Hold tagspærholderne 
på og marker. Fastgør tagspærholderne med et 
søm. Justér holderne horisontalt med et 
vaterpas og fiksér med et andet søm. 

  

  3. Gemmenbor tagspærene i skruehullerne. Skru 
holderen fast med egnet monteringsmateriale. 
Justér tagspærholderne vandret. 
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4. Ophængning af markisen (f.eks. vægmontering) 

 
  

1. Markisen (1) lægges på 
vægholderne (2). 

 OBS!: Markisen skal være kørt 
helt ind (leveringstilstand)! 

2. Hægt markisen (1) således ind 
i vægholderne (2) at konsollerne 
(3) foroven flugter med 
vægholderne og gevindboltene 
str. 5 (4) kan skrues ind. 

3. Spænd altid først de to 
gevindbolte str. 5 (4) i venstre 
konsol og derefter dem i højre 
konsol godt!! 
 
L venstre 

 

  

4.  OBS!: Når gevindboltene 
spændes, må der ikke være et 
mellemrum i overgangsområdet 
mellem konsol og holder (se 
tegning)! 

  

 
 
5. Indstilling af hældningsvinkel 
 
5.1 Vægmontering  0° - 35° 

   

1. Kør markisen helt ud og skru 
den bageste gevindbolt str. 5 (1) 
på begge konsoller ca. 10 mm ud 
af konsollerne. 

2. Ved skiftevist at dreje den 
forreste gevindbolt str. 6 (2) på 
begge konsoller indstilles den 
korrekte hældning. Aflast armene 
ved at løfte markisen. 

3.  OBS!: Stram gevindbolten 
str. 5 (1) igen på begge konsoller, 
så markisen ikke kan slå op! 
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5.2 Loftmontering 0° - 35° 

   

1. Kør markisen helt ud og skru 
den bageste gevindbolt str. 5 (1) 
på begge konsoller ca. 10 mm ud 
af konsollerne. 

2. Ved skiftevist at dreje den 
forreste gevindbolt str. 6 (2) på 
begge konsoller indstilles den 
korrekte hældning. Aflast armene 
ved at løfte markisen.  

3. Er en vinkel på 35° 
tilstrækkelig, Stram gevindbolten 
str. 5 (1) igen på begge konsoller, 
så markisen ikke kan slå op! 

 
 
5.3 Loft-/ tagspærmontering 36° - 70° 

 
  

1. Kør markisen helt ud og skru 
den bageste gevindbolt str. 5 (1) 
på begge konsoller ca. 10 mm ud 
af konsollerne. 

2. Skru den forreste gevindbolt 6 
(2) på begge konsoller ind i den 
midterste gevindboring (3. Aflast 
samtidigt armene ved at løfte 
markisen. 

3. Ved skiftevist at dreje den 
forreste gevindbolt str. 6 (2) på 
begge konsoller indstilles den 
korrekte hældning. Aflast armene 
ved at løfte markisen.  

 

  

 4.  OBS!: Stram gevindbolten 
str. 5 (1) igen på begge konsoller, 
så markisen ikke kan slå op! 
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6. Armposition ved indkørt markise 

 

 

1. Står en arm ved indkørt markise for højt eller lavt og lukker 
udfaldsprofilen derfor ikke korrekt, skal armens position korrigeres. 

2. Kør udfaldsprofilen (1) så langt 
ind at låsegevindbolten str. 3 (2) 
stadig kan løsnes. Løsn 
låsegevindbolten.. 

 
  

3. Ved at dreje på den 
ekscentriske bolt (3) kan 
knækarmen indstilles højt eller 
lavt.. 

4.  OBS!: Juster knækarmene 
således, at de ikke får kontakt 
med over-(4) eller underkanten 
(5) på udfaldsprofilen! 

5. Lås den ekscentriske bolt (3) 
med gevindbolten (2). Kontrollér 
den nye indstilling af 
knækarmene ved at køre 
markisen ind eller ud. 

 
 
7. Udfaldsprofilen lukker ikke korrekt 

 
  

1. Lukker udfaldsprofilen ikke 
korrekt mod kassetten, kan der 
opstå et mellemrum foroven 
mellem kassettens låg (1) eller 
under kassetten (2). Blændens 
lukkevinkel ved 
udfaldsprofilholderen kan 
korrigeres. 

2. Kør markisen helt ud til dugen 
ikke er spændt. Tag 
beskyttelseskappen på 
udfaldsprofilholderen (3) af og 
marker udfaldsprofilholderens (4) 
position med den blød blyant. 

3.  Løsn sekskantmøtrikkerne str. 
10 (5). 
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4. Justér udfaldsprofilen (6) 5. Justér udfaldsprofilholderen i 
markeringen (4), skru derefter 
sekskantmøtrikkerne str. 10 (5) 
fast. 

 

 
 
 
 
8. Markise med motor 
 
8.1 Motortilslutning 
Den elektriske tilslutning til motordrift og/eller styringstilslutning skal foretages iht. forskrifterne fra 
motor- og styringsfabrikanten. Ændringer, specielt af motor, styring og tilslutningsledning kræver en 
skriftlig tilladelse. 
Installations- og justeringsvejledning er anbragt på motorens strømkabel. Vejledninger til andre elektriske 
komponenter befinder sig i den dertil hørende emballage. 
 

 OBS!: 
Den indbyggede motor har en programmeret yderstilling både i udkørsels- og indkørselsretning. Disse 
indstillinger er foretaget på fabrikken. De skal altid kontrolleres på stedet, da yderstillinger kan være 
forandret pga. rystelser under transporten eller fordi motoren ikke frakobler igen. Skal de ændres eller 
korrigeres, skal dette gøres efter vejledningen til motoren. 

Drejeretning ved indkørsel 

 

 OBS!: 
En oprulning af dugen nedefra på dugakslen kan 
ved indkørsel medføre beskadigelse af markisen. 
Vær ved ændring af yderstillingerne altid 
opmærksom på drejeretningen. 

 
 
8.2 Motortilslutningsdata markilux 990  
med fjernbetjening (433 MHz): 
  U = 230 V ~ / 240 W, 50 Hz, 
  I = 1,10 A 
uden fjernbetjening: 
  U = 230 V ~ / 240 W, 50 Hz, 
  I = 1,10 A 

 
 
 
 
 



 
 

 
9 

9. Tagrende og vandafløb 

 

For at sikre et korrekt afløb af vandet gennem 
tagrenden kan konsollernes hældningsvinkel 
indstilles forskelligt (se pkt. 4 "Indstilling af 
hældningsvinkel"). Dermed får udfaldsprofilen en 
let hældning . 

 
 




