
 
 
 

Montageförutsättningar SKD 
 

1. Mottagning samt lossning av gods ordnas av er. 
2. Portöppningar samt arbetsområde skall vara fria från kablar samt brännbart material. 
3. Vid behov av svetstillstånd skall detta ordnas vid ankomst. Svetsvakt utses/tillhandahålles av er. 
4. Vägg skall vara jämn längs hela löpbanan, mindre justeringar godkännes. Portomfattning skall 

vara monterad i våg och lod samt liva med övrig vägg. Monteras portomfattning utanpå vägg 
måste skenan byggas ut motsvarande. 

5. Väggen skall vara byggd så att den klarar portens tyngd. 
6. Truckhjälp för transport av port och detaljer ti llhandahålles av Er. 
7. Truckhjälp för lyft av skenan till montageläge samt resning av portblad tillhandahålles av Er. 
8. Montaget förutsätts kunna utföras i en följd. 
9. Eventuell fogning, efterlagningar samt elinstallation ingår ej. 
10. Besiktning av montage skall göras omedelbart efter slutfört arbete av platschef. Om inte detta 

sker anses arbetet som godkänt. 
 
 
 
 
 
 
 

Montageförslag för Hellbergs skjutportar 
 

1. Kontrollera väggöppningsmått samt att portomfattning sitter i våg och lod. 
2. Passa in och montera anslaget i framkant. Insida anslag skall sitta 50mm från 

väggöppning/portomfattning. 
3. Res upp portbladet i öppningen. Lägg 10mm distanser mellan portblad och golv. Max 10mm spel 

mellan portblad och golv för att brandklass skall uppfyllas. 
4. Placera 45mm distanskloss ovanpå portblad i framkant för att få rätt utgångsläge. Skenan skall 

luta 15-30mm/meter skena. Liten port = stor lutning, stor port = liten lutning. 
5. Placera skenan ovanpå distanserna. Stöt skenan mot anslaget i framkant. 
6. Vid montering av skenan skall rundstångens centrum vara 61mm från vägg. 
7. Montera hängsle och luftbroms. 
8. Bulta alt. svetsa fast skenan. Kontrollera noga att skenan är rak efter hela sin längd. 
9. Provöppna porten. 
10. Svets skenan mot anslaget, montera hakfalsarna i överkant och bakkant. 
11. Svetsa fast plattjärnet nertill på bakre hakfals.  Detta fungerar som styrning för portblad. 

Montera styrsko i golv i liv med öppningens bakkant. 
12. Svetsa fast skenstoppet vid bakre hängsle när portblad är helt uppställt. 
13. Kontrollera öppning och stängning av porten. Justera stängningshastigheten med den 

fjäderbelastade nippeln på luftbromsen. Luftbromsen kan ändras från höger till Vänster genom 
att flytta brickan till motsvarande sida. 

14. montera avhakningsskydden samt ev. hållmagnet. 
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Skötselinstruktion för brandskjutport 
 
Följande kontroller och service utföres ca 2 ggr om året. 
 
 
 
Kontrollera att: 
 

1. bärskenan och hängslen är fria från färg och smuts. 
2. bultarna till hängslen är åtdragna. 
3. luftbromsen bromsar när porten stänger. Om porten stänger för fort, justera hastigheten 

med den fjäderbelastade skruven på luftbromsen. Vid behov, ta isär pumpen och smörj upp 
läderpackningen alt. byt ut den. 

4. porten går fritt så att inget är placerat mot bladet eller i öppningen. 
5. avhakningsskydden är monterade på respektive hängsle, mellan skenan och portblad. 
6. skenstopp är fastsvetsat på rundjärnets bakre del. 
7. ev. hållmagnet och ankare är fastskruvade samt ligger an emot varandra (i uppställt läge). 
8. Om porten är försedd med låskista, kontrollera att denna inte kärvar. Vid behov, smörj med 

låsspray. 
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