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1 Om dokumentet

1.1 Dokumentets hensikt

Dette dokument dekker prinsippene for montering og 
tilkobling av dormakaba 1480 / 1481. Dokumentet er 
tilsiktet for kvalifisert fagpersonell og 
servicepersonell.

1.2 Målgrupper

• Produktansvarlige
• Prosjektledere
• Installatører
• Servicepersonell

1.3 Sikkerhet ved installasjon

Test og i driftsettelse av produktet
Før produktet testes og driftsettes bør publikum og 
andre personer informeres. Ta forholdsregler med 
tanke på at panikksituasjoner kan oppstå ved testing 
av produktet. Informer personer som evt. overvåker 
systemer som påvirkes av alarm som utløses ved en 
test. 

! ! FORSIKTIG

Personer som er ansvarlig for arbeidet 
knyttet til installasjon av produktet skal ha 
lest og forstått denne manualen, spesielt 
produktets bruksområde og hensikt, før 
arbeidet påbegynnes.

! ! ADVARSEL

Sikkerhetsfunksjonen i dette produktet er 
avgjørende for å tilfredsstille EN 
14846:2008. Enhver endring eller 
modifisering av produkter som ikke er 
beskrevet i denne manualen er ikke tillatt. 

1.4 Garanti

Garantitid
Produktet har 1 års garantitid med mindre annet er 
avtalt. Hvis produktet ikke monteres i henhold til 
manualen, bortfaller garantien. 

1.5 Viktig

Forberedelse før montering
Før man monterer motorlåsene 1480 / 1481 i ett 
dørblad bør man kontrollere funksjonen til dørmiljøet. 
For at produktet skal fungere optimalt bør man 
kontrollere følgende: 
• Døren går fritt og ikke subber i karm/terskel.
• Kontroller at avstand mellom dørblad og karm er i 

henhold til standarden NS 3156 (3mm +/-1mm).
• Hakereilen skal kunne betjenes uhindret og ikke 

treffe kantene i sluttstykker. En hindring av 
hakereilen kan medføre at låsen ikke fungerer slik 
den skal. Dette kan medføre at ikke bygget låses 
og sikres slik det skal. 

• Kontroller at fallen går i inngrep i sluttstykket. 

Montering i brann- eller røykskilledører
Ved montering i brann eller røykskilledører må det 
kontrolleres at sertifikatet til døren tillater bruk av 
elektrisk låsing.

Øvrig kontroll
Kontroller at eventuelle pakninger på dørmiljøet ikke 
kommer i konflikt med låsens funksjon.

Ved montering i tofløyede dører må det kontrolleres 
at låsen opprettholder korrekt funksjon på døren. 

Ved montering av motorlås 1480 / 1481 i selvlukkende 
tofløyede dører med overfals så er det viktig at disse 
dørene har montert dørkoordinering for å sikre at 
dørbladene lukker i riktig rekkefølge i henhold til 
EN1158. Kontrolleres at låsen ikke forstyrrer korrekt 
funksjon på døren. Dette er spesielt viktig i brann og 
røykskille dører.

! ! MERK!

Denne manualen må følges under  
installasjonen. Etter fullført montasje og 
funksjonstest skal byggeier få en kopi av 
manualen som inneholder vedlikeholds 
instruksjoner.
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2 1480 / 1481 motorlås
2.1 Bruksområde

FG‑godkjent motorlås med hake‑reile og falle.

Motorlåsene benyttes til innvendig og utvendig bruk 
hvor styring med adgangskontroll eller annen 
fjernkontroll er ønskelig.

2.2 Funksjon:

dormakaba 1480 / 1481 motorlåser:
Hake‑reilen drives av en elektromotor. Hake‑ reilen kan 
også manøvreres med nøkkel eller vriderknapp 
uavhengig av motoren. Fallen manøvreres med 
dørvrider. Kommunikasjonen mellom låsenhet og 
styringsenheten er basert på digitalt grensesnitt og 
kommunikasjonen foregår på kryptert protokoll. 
Maksimum kommunikasjonsavstand er 10 m. 

Låsen har innebygget spenningsregulator og 
polaritetsbeskyttelse som gjør at den kan brukes på 
både veksel‑ og likestrøm. Systemet er 
kortslutningssikkert. Egen impulsinngang overstyrer 
andre funksjoner og åpner motorlåsen momentant. 

åpnings og lukkehastighet er mindre enn 0,5 sekunder.  
Åpningstiden er justerbar i området 1‑15 sekunder. 
Varsling gis ved eventuell blokkering av hake‑reilen. 
Etter ytterligere 4 forsøk gis signal til eventuelt 
alarmanlegg. Separat inngang for styring med tidsur. 
Separat inngang for styring fra alarm. Systemet har 
indikasjonslys for status på alle utganger. 

Ved bruk av vriderknapp og nødutstyr skal alltid 
vriderknapp med automatisk posisjonering benyttes. 
Dette for å sikre at sylindervriderfallerøret alltid skal 
stå i korrekt posisjon. 

2.3 Utførelse

Hake‑reile og fallelås med 20mm reileutspring og 
14mm falle utspring. Reile i støpt rustfritt stål, 
forsterket med herdede stifter. Stolpe og falle i 
rustfritt stål. Låskasse i galvanisert stål. Kan leveres 
med usymmetrisk stolpe. Leveres med sluttstykke 
1451, med magnet. Låsen leveres med styreenhet, og 
10 m 6 leder + skjerm kabel.

Hake-reilelås sertifisert i h.h.t. EN 12209, EN 14846. 
1480 / 1481 oppfyller kravene som komponent i en 
låsenhet for fast montering, klasse 3 i h.h.t.  
SSF 3522 utgave 1. 

Ref. rapport RISE 4P07813-1 EN 1634-1 (Fire 
resistance), 1480 / 1481 er testet på en-fløyet uisolert 
stålprofildør. 

Låsuttak i h.h.t. SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208  
Mål: Låsstolpe 225mm x 22mm. Låsdybde 64mm. 
Backset 50mm.

Materiale: 
Stållegeringer 75 %, sinklegering 18 %, nylon 7 %

2.4 Produktversjoner

1480 / 1481 serien består av 3 forskjellige 
motorlåskasser: 
• 1480, hakereile falle venstre
• 1480, hakereile falle høyre
• 1481, hakereile 

Fig. 1x 
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3 Tekniske data
3.1 Tekniske data

Beskrivelse Verdi

Driftspenning 12 – 24V DC eller 14 – 24V AC

Strømforbruk maks 500mA 

Startimpulser Potensialfri eller 12-24V AC/DC

Åpningshastighet under 0,5 sek

Kabellengde til lås Maks 50m (0,6m2 og ingen el. støy)

3.2 Forbehold

dormakaba 1480 / 1481 motorlåser:
• Er ikke beregnet på høyfrekvent bruk (daglås i 

kontorbygg, skoler)
• Ved bruk av vriderknapp og nødutstyr skal alltid 

vriderknapp med automatisk posisjonering 
benyttes. Dette for å sikre at sylindervriderfallerøret 
alltid skal stå i korrekt posisjon. 

3.3 Sertifiseringer

Motorlåsene er sertifisert i henhold til: 
• EN 14846 CE / RISE SC1450-17  
(Electromechnically operated locks) 
• EN 14846 P / RISE SC0376-16  
(Inbrottsskyddande låsenheter) 
• SSF 3522 Klass 3
• FG
• F&P

Fig. 2  SSF / EN sertifiseringsetikett

EN14846:2008 1480 
1481

Mechanical locks

Category of use 3 Grade 3 ‑ High Use. For use by the public 
where there is little incentive to exercise 
care and where there is a high chance of 
misuse, e.g. doors in public buildings. 

Durability X / C Grade X ‑  200 000 test cycles, 120 N 
load  on latch bolt.
Grade C ‑ 200 000 test cycles, no load on 
latch bolt.

Door mass and closing 
force

9 / 9** Grade 9 ‑ doors above 200 kg or  
specified by the manufacturer,  
maximum closing force of 15 N.

Fire/smoke doors F* Grade F ‑ Suitable for use on fire/smoke 
resisting door assemblies with a  
classification time of 120min or greater.  

Safety 0 Grade 0 ‑ No safety requirement set.

Corrosion L Grade L ‑ High resistance to  
corrosion, temperature requirement 
from ‑25 to +70C.

Security and drill resistance 7 Grade 7 ‑ Very high security with drill  
resistance.

Protective effect of the 
electrical functions.

1 Grade 1 ‑ Status indicator according to 
5.9 EN 14846:2008.

Protective effect of the 
electrical manipulation

3 Grade 3 ‑ , see EN 14846:2008 table 7.

*) In accordance to conditions as stated in the certificate 0402‑CPR‑SC0648‑14.

**) The classification relates only to door mass.

! ! MERK!

Klassifisering i henhold til verdiene  
spesifisert i sertifikat og tabell ovenfor. 
Motorlåsene kan monteres i tre-, stål- /  
aluminium- eller plastdører. Vennligst bruk 
skruer tilpasset materiale i døra. Les også 
vedlikeholdsanbefalingene spesifisert i 
kapittel 3.4 Anbefalt vedlikehold. . 

3.4 Anbefalt vedlikehold
Symbol Beskrivelse

Alt vedlikehold bør utføres 2 ganger pr år, mer hvis nødvendig. 

Rengjør sluttstykke og deler med en ren bomullsklut. 

Kontroller og stram til hvis nødvendig.

Påfør et tynt lag fett ‑ gjelder KUN falle. 

Kontroller og stram til skruer.

Unngå overmaling av låskasse og deler.

Velikehold og reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert  
servicepersonell.

RISE 1002
SC1450-17

EN 14846:2008

170402 AK 11

1480

L 7 3F*

RISE 1002
SC0376-16

SSF 3522
Klass 3

1480/1481

RISE 1002
SC1450-17

EN 14846:2008

170402 AK 11

F 0C3 9

1481

L 7 31** * 0402
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4 Styreboks til  1480 / 1481

4.1 Styreboksens koblingskart

Fig. 2.  Styreboks med koblingsoversikt, mrk! lokket er festet med 4 skruer med bits a typen spanner 4. 

Fig. 3. Kabellengder for styreboks
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5.1 Koblingsskjema for motorlås 1480 / 1481
Fig. 4.  Koblingsskjema

5 Koblingsskjema for styreboks

Rekke-
klemme

Funksjon Merknad

1 og 2 Dør lukket Potensialfritt signal ved dør lukket (NO signal ved dør åpen) 

3 og 4 Dør åpnet Potensialfritt signal ved dør åpen (NO signal ved dør lukket)

5 og 6 Alarm Potensialfritt signal ved alarm (NC ved alarm) Resettes ved å gi nytt impuls.

7 og 8 Reile inne NC signal ved reile inne (NO signal ved reile ute) 

9 og 10 Reile ute NC signal ved reile ute (NO signal ved reile inne)

11 og 12 Potensialfritt signal ut Potensialfritt signal ved bruk (trigging) av  åpneknapp (ikke ved bruk av tidsur)

13 og 14 Sabotasje alarm Potensialfritt signal når lokket til styreboks er fjernet

15 og 16 Jording Jording av eksternt utstyr

17 og 18 Driftsspenning 12V DC
Benyttes for 12V DC spenning, som f.eks. batt. Backup (NB! Pluss på 17 og minus 
på 18) 

19 og 20 Driftsspenning 14-24V AC /24V DC Driftsspenning 14-24V AC/24V DC polaritetsuavhengig

21 Ikke i bruk Denne er ledig for senere applikasjoner

22 Skjerm i kabel fra motorlås Her SKAL sort GND leder fra motorlås kobles inn!

23 Ikke i bruk Denne er ledig for senere applikasjoner

24 Ikke i bruk Denne er ledig for senere applikasjoner

25 Hvit leder fra motorlås Standard kabel

26 Rød leder fra motorlås Standard kabel

27 Grønn leder fra motorlås Standard kabel

28 Gul leder fra motorlås Standard kabel

29 Ikke i bruk Denne er ledig for senere applikasjoner

30 og 32 Tidsur Innkobling av «nattlåst» funksjon fra ekstern kilde

31 og 32 Ekstern magnet
Innkobling av ekstern magnet.  
For å tilbakestille til intern magnet, holdes PROG knapp inne i over 12 sek

33 og 34 Åpneknapp Standard impulsinngang, potensialfri

35 og 36 Åpningsimpuls maks 40V AC/DC Impulsinngang hvis impulsen er spenning. Fra 12-24V AC/DC til maks 40V AC/DC

Tabell 5.1: Koblingsanvisning styreboks for motorlås 1480/1481
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6 Monteringsanvisning 1480
6.1 Monteringsanvisning 1480
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6 Monteringsanvisning 1480
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7 Monteringsanvisning 1481
7.1 Monteringsanvisning 1481
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8 Synkronisering og igangkjøring
8.1 Synkronisering

Synkroniseringen utføres på følgende måte:
• Døra skal stå i åpen posisjon (dørmagnet inaktiv og 

låskassa er i åpen stilling (reilen inne). 
• Trykk på knappen i styringsboksen merket: ”PROG” 

for å synkronisere lås og styringsboks.
• Som kvittering på at synkroniseringen er fullført, vil 

en rød lysdiode i styringsboksen, merket: ”MCU”, 
blinke litt saktere enn før ”PROG” knappen ble 
trykket inn, (0,1sek/10Hz), og releene vil klikke 3 
ganger.

• Lukk deretter døra, gi låsen åpningsimpuls og vent 
minst like mange sekunder som åpningsforsinkelse 
er satt til.  Åpningsforsinkelse er tiden som settes 
ved å stille på rotasjonsbryter merket: ”TIMER”.  
0=minimum, 1=1 sek, 2=2 sek, osv. (fra 1 til 15 
sekunder)

Lås og styringsboks er nå synkronisert, noe som kan 
sjekkes ved å gi låsen et åpningssignal og se at den 
fungerer. 

Når motorlåsen og styringsboksen er koblet sammen, 
og spenning er påsatt, vil den røde lysdioden i 
styringsboksen, merket: ”MCU”, blinke sakte 
(1sek/1Hz).  

Dersom ikke motorlåsen kommuniserer med 
styringsboksen, vil den røde lysdioden blinke raskt 
(5‑10Hz).  Dette skyldes brudd på kommunikasjonen, 
at motorlåsen ikke virker som den skal eller at låsen er 
koblet feil. 

Ved bruk av ekstern magnetkontakt vil den interne 
magnetsensoren automatisk kobles fra og forbli 
frakoblet. Dersom den interne magnetkontakten må 
aktiveres igjen etter bruk av ekstern magnetkontakt, 
holdes knappen: ”PROG” inne i minimum 12 sekunder. 

Åpningstiden kan justeres med en bryter merket: 
”TIMER”, med en oppløsning på 1sek/trinn og i 
området 1‑15 sekunder.

Åpningssignalet kan enten gis fra en potensialfri 
utgang, eller ved hjelp av et AC/DC  
spenningssignal i området 12‑40volt, 50Hz.
 
Sabotasjebryter merket: ”TAMPER” aktiveres når 
lokket på kontroll boks åpnes. 

Alle reléutgangene er merket med tekst og hver 
utgang har en gul lysdiode som angir status på 
utgangen. Alle releene har normalt åpne utganger 
(NO) og den gule lysdioden vil lyse når hver enkelt 
utgang blir aktivert (LUKKET).  

Hovedstrømstilførselen for systemet skal tilkobles 
plintene merket ”12 ‑ 24V AC/24V DC”. 
Spenningsnivået her, kan ligge mellom 12‑24V AC og 
24V DC og er polaritetsuavhengig.

I tillegg er det en inngang merket: ”+12VDC” og ”GND” 
som kan tilkobles en 12VDC spenning.   
(F.eks. en 12 VDC batteri backup) En grønn lysdiode 
merket ”ON” vil lyse dersom  strømtilførselen er ok.  

Ved åpning med nøkkel eller knappevrider trer en 5 
sekunder forsinkelse inn før låsen låser igjen. Denne 
brytes ned i det døren åpnes.

Kretskortet i kontrollboksen er utstyrt med to sikringer 
som vil resettes automatisk. Skulle det oppstå en 
kortslutning i systemet vil feilen bli indikert ved at en 
gul lysdiode tennes. Lysdioden er enten merket ”FUSE 
ERROR 24AC” eller ”FUSE ERROR 12DC”. I tillegg vil 
den grønne lysdioden merket ”ON” slutte å lyse. Når 
feilen utbedres vil sikringen(e) automatisk 
tilbakestilles og spenningstilførselen bli gjenopprettet.  

! ! ADVARSEL

Ved førstegangs installasjon må motorlåsen 
lære styringsboksens hemmelige 
krypteringsnøkkel. 
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9 Målskisse for motorlåsene 
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