
3. Montera vajer eller drågstång 
Koppla ihop nödöppningen med (A)dragstång (LI) med vajer el-
ler (B)vinkelväxlare (SHL) . På LI-låsen sätts vajern direkt under 
skruvhuvud mellan låsarm och dragstång alt. egen fästpunkt på 
dragstång när låset. SHL-låsen kommer kunna anslutas på vinkel-
växlaren. Se ovan för de olika låsalternativen. Nedan anslutning mot 
nödöppningen. Efter ansluten vajer, testa nödöppningen och se så 
att det returnerar efter användning. 

Figur 2 Montering av fästplåt och returfjäder.

Nödöppningstillägg trekant LR
För hisslås SHL-86/-88X/-Vajer, LI-25 och LI-25-30

Ref: Montageanvisning Nödöppningstillägg trekant LR

(ART. NR : 2109051)

Nödöppningstillägg för att uppfylla kraven om nödöppninens pla-
cering enligt EN81-20, 5.3.9.3.2. Gäller för höjd över stannplanet 
på 2-2,7m. Trekantsöppningen kommer sitta med 30˚ lutning mot 
karmen sett från stannplanet. Anpassad efter karmtjocklek 
1-4mm, tjockare karm behöver större hål än Ø 60mm .

Innehåll i förpackning
1. Trekantsöppning front
2. Trekantsöppning bakdel
3. Vajer
4. Elektrisk övervakning (tillägg)

Rekommenderade verktyg
Hålborr Ø 60mm
Torx-mejsel T25
Erforderligt material
Lämpliga vajerfäste med ex. brickor/skruvar om man väljer att 
montera vajerfästet på annat ställe än anvisat till bilderna till 
höger.
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Figur 4 Elektrisk övervakning

Utifrån stannplan

2. Montering av fästplåt och returfjäder
Sätt dit de två fästplåtarna enligt nedan. M5 skruvarna med fläns  
behöver skruvas ut så att plåtarna kan skjutas på. Plåten med 
fjäder ska vara mot låset, vajern monteras i den andra. Sätt dit 
returfjäderna enligt nedan. 

Figur 1 Montering och placering av nödöppning i karm.

4. Elektrisk övervakning (tillägg) 
Elektrisk övervakning av låset monteras med en medföljande 
vinkel och M4x6 skruv med fläns. Mikrobrytaren sätts på plats 
med två M3x12 skruvar. Justera så att mikrobrytarens arm 
trycks ner ordentligt vid aktivering av trekant. Kopplas in med 
isolerade flatstiftshylsor 6,3x0,8mm.

1. Montering av nödöppning i karm
Nödöppningen aktiverar låset genom att dragstång eller vinkelväxel 
dras av att man roterar trekantsnyckeln med nyckel. Vi rekommen-
derar att den monteras mellan vinkelväxel och lås och så nära vajer/
dragstång som möjligt för att få ett bra horisontellt drag. Se till att 
det finns minst Ø 60mm att borra ut i karmen för att göra plats för 
nödöppningen. Montera den från schakt med  4X skruv M5x20 med 
fläns.

LI-25-30

Figur 3 Vajerns inkoppling


