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Pojistka při prasknutí pružiny



Důležité:
Napnuté pružiny mají velké pnutí;buď vždy opatrný,zvláště při seřizování

a používej napínací tyče /12025/ správné velikosti a dobře udržované 
Ujistěte se,že místo pro montáž pojistného zařízení pružiny je strukturálně dosti 

pevné k upevnění pojistného zařízení pružiny a utlumí sílu každého přetržení lana!

1) Všeobecně
Pojistné zařízení pružiny je používáno v sekčních vratech aby zabránilo vratovému panelu před pádem
v případě, prasknutí torzní pružiny.
Torzní pružiny jsou v sekčních vratech použity aby v každé poloze držely vyváženost vratového panelu.
Když pružina praskne,sekční vrata již nejsou vyvážena a gravitace tlačí vrata dolů.
Pojistné zařízení pružiny tomuto po prasknutí pružiny okamžitým spuštěním zabrání.

2) Rozsah použití
Pojistná zařízení pružin 25449 a 25549 jsou používána v průmyslových sekčních vratech která jsou ovládána buď 
ručně,použitím řetězu nebo elektricky.
Typ 25449 je používán u sekčních vrat a 1” (25.4mm) hřídelí s klínovou drážkou.
Typ 25549 je používán u sekčních vrat a 1 ¼” (31.75mm) hřídelí s klínovou drážkou.

-Pružinové hlavy jsou: 50mm až do 152mm pružinové hlavy

Maximální kroutivá síla pružiny pro pojistné zařízení pružiny je 210 Nm

Při používání určitého lanového navijáku,musí být spočítáno minimální číslo pojistného zařízení pružiny pro vrata 
následovně:

                                                 Maximální kroutivá síla (Tmax)               Tmax
Door panel weight (D) = ---------------------------------------------------------- = ----------
                                             ½ * průměr navijáku (d:) * gravity (g)          ½ * d* g                      g= 10 m/s²

Průměr navijáku je měřen u odvíjecího bodu lana,když jsou vrata uzavřena!

P Ř Í K L A D:
DOCO lanový naviják položka 11002 (M134-5500) má průměr 138.2mm

          210 Nm
------------------------------ = 303.9 kg
½ * 0.1382 m * 10 m/s²

Pro vratový panelvážící od 303 kg, jedno pružinové pojistné zařízení je dostačující.
Pro vratový panel vážící vice než 303 kg musí být použito minimálně 2 pružin u pojistného zařízení.
Jedno pružinové pojistné zařízení je instalováno pro každou tažnou pružinu.

Maximální určená váha lanového navijáku nesmí být nikdy překročen!
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3 ) Montáž
Montáž pojistného zařízení pružiny je relativně jednoduché.is relatively simple. Pojistné zařízení pružiny nahradí 
středovou konzolu a navíc poskytne bezpečí.

- Když je dodáno,pojistné zařízení pružiny sestává ze 3 sekcí.

(1) Základní deska s ložiskem (4)
(2) Blokovací deska
(3) Blokovací kolo

Nasuňte základní desku na/1/ na hřídel /5/ až na upevněnou pružinovou hlavu /6/předvybavené pružiny.1. 
Nyní nasuňte blokovací desku /2/ až na ložisko /4/ základní desky/1/.2. 
Nyní upevněte pojistné zařízení pružiny na stěnu.Toto zařízení by mělo být umístěno do stejné pozice jako 3. 
upevněná hlava pružiny/6/.
Připevněte pevnou hlavu pružiny do pohyblivé desky blokovací desky (2),použitím šroubů (7) a matic (8).4. 
Nezapomeňte na podložky (8) mezi blokovací desku (2) a upevněnou hlavu pružiny (6)
Nezapomeňte dát ložisko do napínací hlavy předmontované pružiny!5. 
Zkontrolujte zde se blokovací deska (2) ještě volně otáčí.6. 
Nasuňte blokovací kolečko (3)na hřídel (5),pokud je možno.7. 
Mezi hřídel (5)a blokovací kolečko (3) a toto zajistěte použitím šroubů (9),jeden na klín a jeden na hřídelhe key.8. 
Instalace je nyní kompletní.Jakmile zbývající díly jako lana a navijáky budou upevněny, pružina může být 9. 
napružen.
Po napnutí pružiny,může být bezpečnostní pojistka se štítkem (10+11) vyjmuta.10. 
Nyní je bezpečnostní zařízení pojistky aktivováno.11. 



4 ) Doplňkové příslušenství
1 ) Vymezovací deska položka 25448

Použijte vymezovací desku 25448 ,aby jste dosáhli správného posunu do strany (x).viz obrázek.
Posunutí 86mm :  použijte pouze pojistné bezpečnostní zařízení 25449 bez vymezovací desky 25448
Posunutí 111mm :  upevněte pojistné bezpečnostní zařízení k vymezovací desce na pozici A
 použitím matic M10 a šroubů
Posunutí 127mm :  upevněte pojistné bezpečnostní zařízení k vymezovací desce na pozici B
 použitím matic M10 a šroubů
Posunutí 152mm :  upevněte pojistné bezpečnostní zařízení k vymezovací desce na pozici C
 použitím matic M10 a šroubů

2) Mikrospínač položka 25447 (125/250 VAC, 15A IP67)
Upevněte spínač (6) do vnitřní strany pojistného zařízení pružiny použitím 2 šroubů M3x16 se 2maticemi M3 (nejsou
dodány se spínačem).Ovládání spínače je polohováno proti blokovací desce (neaktivováno).Zkontrolujte,zdali se 
spínač správně sepne otočením blokovací desky.
Poznámka : lana nesmí zasahovat do činnosti pojistného zařízení pružiny!
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5) Ovládání
Když je pružina (1) napnutá,blokovací deska (2) se mírně otáčí. Ohnutá část blokovací desky (2)způsobí překážku 
v blokování zarážky (3) .Blokovací kolečko (4)upevněné na hřídel klínem se nyní může volně otáčet. Když pružina 
praskne, uvolní se pnutí pružiny ,tím se může blokovací deska (2) otáčet zpět.Síla pružiny (5) způsobí blokování 
zarážky (3) tlačí blokovací desku (2) pryč a zuby blokovacího kola (4),zajistí panelová vrata před pádem.Blokovací 
deska (2) je otočena zpět a sepne mikrospínač (6),vypne se elektrický pohon.

6) Výměna (po prasknutí pružiny)  
Torzní pružiny a pojistné zařízení pružiny smí být vyměněny pouze oprávněnou osobou.

Aby se zabránilo dalšímu padání vratového panelu,zajistěte vratový panel použitím vzpěr.• 
Vyměňte prasklou torzní pružinu s pojistným zařízením pružiny a vyrovnejte desku /pokud je připevněna/.• 
Vyměňte torzní pružinu s pojistným zařízením pružiny dle instalačních pokynů. • 

Poznámky:
V případě duté hřídele s klínovou drážkou,by hřídel měla být také vyměněna.• 
Jestliže je prasklá torzní pružina,doporučujeme vyměnit všechny torzní pružiny.• 

7) Údržba
Pro zajištění bezpečnosti musí být prováděna kontrola nejméně jednou ročně.Tato kontrola mí být provedena
kvalifikovanou osobou.

Kontrolní seznam:
Odstraňte nečistotu• 
Zkontrolujte,zda síla pružiny (5)proti blokovací západce (2) je dostatečná,odtlačování blokovací západky (2) na • 
straně 4.Pokud se západka nevrátí do své původní polohy,pojistné zařízení pružiny by mělo být vyměněno.
Tuto kontrolu opakujte pětkrát.• 
Zkontrolujte zda jsou všechny šrouby a matice utažené.• 

8) TUV schválení
Toto pojistné zařízení pružiny má BG-osvědčení o zkoušce Number 01043 (Berufs Genossenschaft).
To znamená,že pojistné zařízení pružiny vyhovuje EU normám, EN 12604 /12605.

9) Dodavatel
DOCO International b.v.
Nusterweg 96
6130 AK Sittard (NL)
Tel.: +31 (0)46-4200666
Fax: +31 (0)46-4526894

10) Termíny a dodací podmínky
Kopii těchto termínů a podmínek si můžete vyžádat kontaktem na nás.
Budou zaslány zdarma.



11) TÜV Certificate


