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Leveringstilstand
Den vertikale markise leveres med fuldstændig formonteret kassette, udfaldsrør og 1 par styreskinner i beskyttelsesfolie. De 
formonterede variobånd er tilpasset til duglængden fra fabrikken og fastgjort på dugakslen.

Antal monteringsholdere ved monteringstype 10 eller 20:
2 holdere pr. styreskinne indtil 300 cm anlægshøjde
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1 Kassettekabinet 5 Udfaldsprofil
2 Monteringsholdere 6 Rammeprofil
3 Styreskinne 7 Insektbeskyttelsesgitter
4 Dug 8 Insektgitterkasse

Standard med rammeprofil med insektbeskyttelse





markilux Markiser
Vigtige anvisninger

markilux

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 

 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,  740/840, 745/845, 
893, 889/889 tracfix, 869/869 tracfix 
(størrelsesafhængig), 8850

Vindmodstandsevneklasse 3
markilux 760/860, 620 tracfix, 660 
tracfix, 780/880, 8800/8800 tracfix, 
869/869 tracfix (størrelsesafhængig), 
pergola 110/210

Markisen opfylder de specificerede europæiske overensstemmelses-
krav i vindmodstandsevneklassen (se Videregivelsesprotokol). I mon-
teret tilstand opfyldes disse krav kun hvis

• markisen er monteret med samme slags/antal konsoller, som fab-
rikanten har anbefalet

• Montagefabrikantens vejledninger vedr. anvendelse af dyvler blev 
overholdt ved monteringen.

• Knækarmsmarkiser: 
• Markisen blev monteret iflg. fabrikantens betingelser for dyvel-

forlængerstyrke.

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. monte-

ringsoverfladen, 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 juste-
ringsvejledninger med en skriftlig bekræftelse og montagevindklasse. (se  Videregivelsesprotokol). 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
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8. Ukontrolleret betjening

 Hvis der foretages arbejde i markisens fareområde (se illustrati-
onseksempel 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 hånds-
vinget 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

10. Klemme- og - skæreområder

 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?“

7. Knækarmsmarkiser med servodrev til håndsving

6. Delmonterede markiser

 På fabriksdelmonterede markiser – fx. tilkoblede knækarmsmarki-
ser uden dug – er fjederbelastede dele (se illustrationseksempel af 
knækarmsmarkise) sikret mod utilsigtet åbning. Disse sikkerhedsfor-
anstaltninger må kun fjernes når enheden er fuldt installeret.

De markerede, fjederbelastede markisedele er en stor kvæstelsesrisi-
ko!

0-14°

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.)

min. 50 cm

 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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1. Fastgørelse

markilux 660 tracfix
Monteringshenvisninger

1.1 Oversigt over monteringsholdere og tilbehør

33

80 246,
50

78548.

Monteringsmåde 10

Skinneholder, flad

Højde 15 mm

78451.

Monteringsmåde 20

Skinneholder foroven
bevægelig

Højde 80 mm

78538.

Monteringsmåde 20

Skinneholder foroven
bevægelig

Højde 100 mm

85

110
40

8,5

��
�

��

��

78539.

Monteringsmåde 20

Skinneholder foroven
bevægelig

Højde 140 mm

73101.

Monteringsmåde 10

Dobbeltskinneholder
flad

2 enkeltanlæg

73102.

Monteringsmåde 20

Dobbeltskinneholder, 
øverste dele bevægelig

Højde 80 mm

Yderligere monteringsholdere se salgsmaterialet!

85

110
40

8,5

85

110
40

8,5

73103.

Monteringsmåde 20

Dobbeltskinneholder, 
øverste dele bevægelig

Højde 100 mm

73104.

Monteringsmåde 20

Dobbeltskinneholder, 
øverste dele bevægelig

Højde 140 mm
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Enkeltanlæg, 1 motor

2 enkeltanlæg, 2 motorer
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24 24 24 24MA = BAMA = BA

D1-3

D4

M M

24

24

M M D4

M = markisebredde = bestillingsbredde M = motor
EA = enkeltanlæg D1 = detalje standardudgave
BA = monteringsakse D2 = detalje valgfri udgave med rammeprofil
AH = anlægshøjde = bestillingsmål D3 = detalje valgfri udgave med insektbeskyttelsel
SF = synlig flade, dug D4 = detalje mål forbindelsessted mellem 2 enkeltanlæg

Mål i mm

Mål i mm

1.2 Måloversigt, enkeltanlæg
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BA = M - 40
Mål i mm

1.2 Måloversigt monteringsmåde 8, 9, 10, 20)

M = markisebredde NB = nichebredde
AH = anlægshøjde = bestillingsmål BA = monteringsakse
MA = markiseaksemål = bestillingsbredde XXX = jævn opdeling af boringen
AU = udvendigt IN = indvendigt

Monteringsholdernes placeringsområde

Monteringsmåde 8 (vægmontering)
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BA
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31 45

BA Mål i mm

Monteringsmåde 9 (montering i siden på vindueskarmen
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Monteringsmåde 10 (2 monteringsholdere pr. styreskinne)

Mål i mm
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Monteringsmåde 20 (2 monteringsholdere pr. styreskinne)

Mål i mm

M = markisebredde SF = synlig flade, dug
AH = anlægshøjde = bestillingsmål BA = monteringsakse
MA = markiseaksemål = bestillingsbredde XXX = jævn opdeling af boringen
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 Vigtigt!:
Principielt gælder for alle monteringssystemer:

1. Producenterne (f.eks. Fischer, Hilti, Upat etc.) tilbyder forskellige monteringssystemer til forskellige 
byggematerialer. Bliver monteringskravene overholdt, kan vi iht. DIN EN 13561 garantere brugeren 
vindmodstandsklasse 3 for monteringen.

2. Monteringssystemer er ikke omfattet af leveringen, da forskellige underlag (f.eks. beton, kalksandsten, gasbeton 
etc.) kræver forskellige monteringsmaterialer.

3. VIGTIGT: Monteringsholderne skal flugte med hinanden! Ved ujævn undergrund kontrolleres afstandene ved 
hjælp af en snor og udlignes i givet fald. Den vandrette montering af markisen og den lodrette placering af 
monteringsholderne sikrer markisens fejlfrie funktion.

Linseskruer M 5 x ...
Linsepladeskruer 4,8 x ...
Spånpladeskruer 5,0 x ...
Træskruer 5,0 x ...

Maksimale skruestørrelser ved monteringsmåde 8 og 9:

1.4 Snitvisning (monteringsmåde 8, 9, 10, 20)

1.5 Monteringssystemer

M

24 24MA

M

M 24 24MA = BA

48 48

24 24MA = BA

2020

78548.

484848 48

85 85

78451.

M

24 24MA

4848

BA = M - 4020 20

BA

AU

IN

48 31

Monteringsmåde 10 Monteringsmåde 20

Monteringsmåde 8 Monteringsmåde 9
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2. Montering af markisen

1. Åbn markisens karton. Læg de 
formonterede markise med 
styreskinnerne (1) opad på kartonen. 
Løsn derefter beskyttelsestape (2) på 
styreskinnerne og udfaldsprofilen. 
Tilslut ikke motoren og drej ikke 
gearet.

2. Placer styreskinnerne (1) foran 
kasseprofilen. 3.  Bemærk: Ved 

montringsmåde 9 skal nu de 
indvendige plastskinner (3) fjernes for 
tracfix-funktionen.
De efterfølgende arbejdstrin beskri-
ves med den venstre styreskinne og 
skal udføres på samme måde i højre 
side. 

1

2

1

3

1.6 Montering af holderne (eksempel: monteringsmåde 20)

1. Stop skinneholderen overhold her holderafstande,, 
marker og bor borehullerne på aksemål.

 Vigtigt: Alle holdere skal flugte med hinanden!

2. Monter skinneholderne (1). Mål alle holdere 
diagonalt!
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71

9

11

10

8

9

11

13

12

3

14

4  OBS!: Styreskinnen (1) må 
ikke fordrejes, da Variobåndene (3) er 
monteret på dugakslen..

5. Låseklipsene (4) på Variobåndene 
(3) fjernes.

6. Skub styreskinnen (1) op i side-
dækslets (6) holder indtil anslag, og 
sæt samtidig dugen med „lynlåsen“ 
(5) i plastskinnerne (3) til tracfix-funk-
tionen. 

 Vigtigt! Ved monteringsmåde 
9 indføres lynlåsen senere i plastskin-
nerne.

3

1

3

4

5

3

6

1

7. Drej styreskinnen (1) fast ved at 
skrue gevindstiften (7) ud. Den 
indvendige sekskant, der skal bruges, 
er indeholdt i leveringen af markisen 
på grund af den tilpassede form.

Ved anlæg med valgfri rammeprofil 
(8):

8. Løsn gevindbolte str. (9) på begge 
sider af styreskinnerne. Skub 
rammeprofilen med holderen (10) til 
anslag ind i de dertil beregnede 
åbninger på udfaldsskinnelåget (11), 
Skru gevindstifterne (9) fast.

Ved anlæg med valgfri insektbeskyt-
telse (12):

9.a. Løsn gevindbolte str. (9) på 
begge styreskinner og skub 
insektgitterets hus (12) med holderen 
(13) til anslag ind i de dertil beregnede 
åbninger på udfaldsskinnelåget (11). 
Skub samtidigt "lynlåsen" på 
insektbeskyttelsen ind i plastskinnen 
for tracfix-funktionen (3).

 Bemærk: Ved monteringstype 
9 indføres "lynlåsen" senere. Skru 
gevindstifterne (9) fast.
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25

3

15

Bevæg glideren (19) helt ned i retning af styreskinnedækslet (11). 
Gnid plastskinnen (3) udefra ind med gængs opvaskemiddel, sæt oven over glideren (19) på 30 cm ind i 
styreskinnerne og skub den derefter ind til styreskinnens bund.

11

19
3

1

11

19

3

Ved anlæg med valgfri insektbeskyt-
telse

9.b. Test insektgitterets funktion (15) i 
plastskinnen (3) ved at trække ud-
faldsprofilen (25) ud. Ved monte-
ringstyoe 9 udføres denne test sene-
re.

 Vigtigt: Markiser med tracfix system skal altid monteres vandret (A), 
styreskinnerne (1) skal altid stå parallelt og danne et ret vinkel til kassetten 
(28).
Den maks. monteringstolerance er 2 mm, da en fejlfri funktion ellers ikke er 
sikret. Ved monteringsmåde 8/9 skal styreskinnerne (1) underbygges med 
udligningsplader!

10. Ved monteringstype 8 eller 9 sættes markisen i en niche, justeres og 
måles diagonalt (d1), styreskinnerne (1) skal altid ligge parallelt og danne en 
ret vinkel i forhold til kassetten (2). Ved montering skal styreskinnerne (1) 
altid underbygges således at dugen (29) forløber lodret til styreskinnen (se 
snit C).Marker borehullerne i nichen. Fjern markisen igen og bor hullerne. 
Skru markisen fast i nichen. Ved alle andre monteringstyper klipses 
markisen med styreskinnerne (1) klipses på holderne (22), markisen 
justeres, måles diagonalt (d1), styreskinnerne (1) skal altid være parallelle 
og danne en ret vinkel med kassetten (28), spænd derefter cylinderskruerne 
(23) på holderen.

 90°  90° 

 D1  D
1 C C C

 90° 

28

129

1

22 1

23

11. Ved monteringsype 9:
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27

26

22

16

23

Ved insektgitter
Før glideren (19 ca. 15 cm opad og skub plastskinnen (3) ind i insektgitterkassetten (12) ca. 20 mm ind (smalt 
område på skinnen)

 Bemærk: "Lynlåsen" på insektgitteret (14) skal befinde sig  i plastskinnen (3).
Sæt nu kunststofskinnen (3) i styreskinnen (1) foroven under udfaldsprofilen (20) med en længde på ca. 10 cm, og 
skub den opad, og sæt samtidig dugen i kunststofskinnen (3) med „lynlåsen“ (5).
Tryk kunststofskinnen (3) i styreskinnen (1) over hele længden. 
Ved insektgitteret testes nu gitterets funktion i plastskinnerne, som beskrevet under punkt 9.

19

1

3

12

14

1

3

5

20

1

3

20

19

19 20

13. Træk udfaldsprofilen (20) så langt 
som muligt i retning glider (19). Tryk 
glideren (19) i retning kasse. Forsigtig, 
her opstår der spænding.

12. Sæt styreskinnedækslet i (16) styreskinnen (1), og klips det på.  På 
styreskinnedækslet og på styreskinnen er der et hul (22) forneden, som 
styreskinnedækslet nemt kan åbnes med (se kapitel 4. Afmontering af 
styreskinnedækslet). Skru styreskinnedækslet (16) sammen med styreskinnen 
(1) med en linsepladeskrue 4,2 x 16 (27) gennem hullet (26).

1

16 16

1
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3. Markise med motor

3.1 Kabeludgang

P 10 + 20

P 8 + 9

10

72

10

23

23

Mål i mm

3.2 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 justeringsvejledningen er anbragt på motorens strømkabel eller vedlagt dokumentationen. 
Vejledninger til andre elektriske komponenter befinder sig i den dertil hørende emballage.

 Vigtigt!:
Den indbyggede motor har ingen programmeret yderstilling i udkørselsretning. Den øverste yderstilling skal altid 
kontrolleres på stedet, og den nederste yderstilling skal indstilles. Vær her især opmærksom på drejeretningen ved 
indkøring, se punkt 3.3. Fremgangsmåde iht. vejledningen til motoren.

21

20

19

18

24 17

14. Lås glideren (19) i udfaldsprofilen 
(20) med integreret værktøj (21). Skru 
gliderne (18) på. Skru gevindstiften 
(17) i og sæt plasthætten (24) på.

15. Forbind markisen med strømnet-
tet. 

16. Foretag prøvekørsel, motoren er 
indstillet på fabrikken.

 Bemærk: Hvis udfaldsprofilen 
kører trægt eller endda kommer i 
klemme under ud- eller indkørselsfa-
sen, skal motoren straks standses og 
markisemonteringen kontrolleres (se 
punkt 10.).

P = monteringsmåde
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3.3 Drejeretning ved indkørsel

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

Drejeretning ved indkørsel

3.4 Motortilslutningsdata markilux 660 tracfix 

med trådløs betjening (433 MHz): U = 230 V ~ / 140 W, 50 Hz, I = 0,65 A

med trådløs IO-teknologi (868 - 870 MHz): U = 230 V ~ / 140 W, 50 Hz, I = 1,10 A

uden fjernbetjening: U = 230 V ~ / 125 W, 50 Hz, I = 0,53 A

4. Afmontering af styreskinnedækslet

26

27

16

23

2616

1

1. Skru linsepladeskruen (27) ud, tag kunststofhætten (23) af, og skub en egnet skruetrækker (26) indtil anslag ind i 
hullet i styreskinnedækslet (16). Tryk skruetrækkeren i retning af markisens monteringsflade med grebet.

16

1

16

1

2. Forøg trykket, indtil styreskinnedækslet (16) springer 
ud af styreskinnen (1) omkring hullet.

3. Tag dækslet (16) ud af styreskinnen (1) i hele længden 
ved at trække det til siden.





markilux Videregivelsesprotokol
Videregives til brugere af vindue- og conservatory markiser

markilux

Den europæiske norm DIN EN 13561 fastlægger konstruktions- og monteringskrav for 
markiser. Konstruktionen af denne markilux markise opfylder de specificerede europæiske 
overensstemmelseskrav i Vindmodstandsevneklassen. 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 montageo-
verfladen.
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 vindmodstandsev-
neklasse, som markilux har angivet og  den faktiske opnåede vindmodstandsevneklasse 
dokumenteres.
Automatiske styringer angives i den tilsvarende vindmodstandsevneklasse.

markilux
Schmitz-Werke GmbH & Co.KG

Hansestraße 87
D-48282 Emsdetten

DIN EN 13561
Markiser til udendørsbrug

Vindmodstandsevneklasse 2
markilux 710/810, 720/820, 725/825, 750/850, 

730/830, 740/840, 745/845, 893, 869/869 tracfix 
(størrelsesafhængig) und 8850

Vindmodstandsevneklasse 3
markilux 760/860, 620 tracfix, 660 tracfix, 869/869 
tracfix (størrelsesafhængig), 780/880, 8800/8800 

tracfix und pergola

21-01-2014

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

Dato: Montørs underskrift

Brugers underskrift*:

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: X tilladt for Vindmodstandsevneklasse = Vindstyrke

Regn: tilladt hvis markisen er kørt helt ud

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

Frostfare og sne: X ikke tilladt 

* behold en kopi af Videregivelsesprotokol ved underskrift
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