
Dorma portautomatik i K5 och H11 – liten funktions- och 

bruksanvisning 

1. Portöppning igångsättes när man trycker in portkoden (utifrån) 
resp. trycker på vippströmbrytaren(inifrån) 
Det går också att öppna manuellt(t.ex. när kodlåset är avstängt) 
varvid automatiken sätts igång. 

 
2. Portarna stänger och öppnar med en hastighet av 0-27 

grader/sekund beroende på vikten( i vilken inräknas undertrycket). 
- K5-porten är ställd på där maximalt möjliga 20 grader/sekund 

vilket ger en totaltid från början till slut om 18 sekunder (inkl. 2 
sekunder när dörren är helt öppen).  

- H11-porten är ställd på där maximalt möjliga 27 grader/sekund, 
vilket ger en total tid från början till slut om 17 sekunder (inkl. 1 
sekund när dörren är helt öppen).  

- Som jämförelse kan nämnas att K3-porten tar 8-10 sekunder. 
 

3.  Sista delen av stängningen sker med en liten ”kick” som trycker på 
för att dörren verkligen skall stänga i alla temperaturer och vindar. 
Anm: På grund av det stora undertrycket stängs inte porten i H11 
vid en temperatur under ca – 15 grader(utan vind)   resp. under ca 
– 5 grader(med vind). Denna brist kan endast avhjälpas genom att 
undertrycket sänks.  

           
 

4. Om man öppnar manuellt ”hjälper dörrautomatiken till”. 
Om man stoppar dörrstängningen med t.ex foten så öppnar porten 
igen och stängs sedan automatiskt. 
All stängning sker automatiskt/mekaniskt och det går inte att 
”skjuta på” manuellt. 
 

5. Man kan inte haka upp dörren eller på annat sätt hindra den från att 
 stänga om man t.ex. vill transportera in gods. Systemet känner då 
av detta och om ”tvångsöppningen” varar länge så går det in i ett 
s.k. felsäkert läge och dörren slutar fungera annat än helt manuellt.  
Om man vill ha dörren stående öppen länge får man i stället trycka 
på läge = på den knapp på aggregatet, vilken sitter närmast 
utgången på dörröppningssidan och sedan givetvis trycka tillbaka till 
läge – när öppning/stängning skall fungera igen(om man inte når 
finns ju soffan). 
 

6. Automatiken kan kopplas ur med aggregatets strömbrytare, som är 
den enda knappen på aggregatets ena sida. Öppning sker då 
manuellt och stängning mekaniskt såsom med en traditionell 
dörrstängare.  
 

 



Om felsäkert läge inträder(se ovan under punkt 5) sätts 
automatiken igång igen genom att man först stänger av och sedan 
sätter på strömbrytaren igen. 

   
7. Obs, rör inga andra knappar på aggregatet än de under 5 - 6 

nämnda. Det finns ytterligare en knapp, som alltid skall stå i läge 0.  
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