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1. Symboly a výstražné nápisy 

Nebezpečí

Pozor

2. Všeobecné výstražné nápisy 
Tento manuál k instalaci je určen pro příslušně kvalifikovaný personál a nikoliv pro začátečníky či domácí kutily. Pokud 
v něm najdete jakékoliv nejasnosti, týkající se instalace a/nebo údržby, pak se prosím obraťte přímo na společnost 
DOCO International, která je připravena váš problém vyřešit.

Aby bylo možné zabránit vážnému zranění, je třeba si pečlivě přečíst veškeré informace a pokyny v tomto manuálu a 
poté je přísně dodržovat.

Tento manuál popisuje instalaci a demontáž pojistky při prasknutí pružiny, typ 29950-29951-29952-29953.•	
Tato pojistka při prasknutí pružiny je navržena v souladu s příslušnými platnými standardy EU. Prosím, prověřte, •	
zda jsou tyto standardy kompatibilní také s vašimi národními normami. 
Montáž či demontáž jakéhokoliv dílu může negativně ovlivnit funkci zařízení a tím i bezpečnost sekčních vrat. •	
Provádění těchto změn je tudíž přísně zakázáno!
Veškeré informace, týkající se instalace a uvedené s výrazy „pravý“/“levý“, se vztahují k místu instalace při •	
pohledu zevnitř ven.
Veškeré rozměry jsou uváděny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.•	
Pojistky při prasknutí pružiny, které byly aktivovány, se musí vždy vyměnit.•	
Požadované upevňovací prvky pro instalaci Pojistky při prasknutí pružiny na stěnu nebo na konzolu, tj. spojovací •	
kolíky, šrouby, matice atd. nejsou součástí dodávky!
Podléhá technické změně bez písemného oznámení.•	
Tento manuál je třeba pečlivě uchovávat na bezpečném místě.•	
Pojistka pružiny 29951 použita v tomto manuálu je pouze vzor.•	

3. Rozsah použití 
Tato pojistka při prasknutí pružiny je určena pro garážová vrata, která jsou osazena sestavou pružin. Tato Pojistka při 
prasknutí pružiny se používá pro garážová vrata, která se ovládají manuálně, řetězem anebo motorem.

Osvědčení: PPX06943A (SP)
46 Nm /Pružiny.

Výpočet maximální hmotnosti vrat pro jednu pojistku pružiny s použitím bubnu o průměru 105mm.
M (Nm) = F (n) x L (m), L= 0.5x ø105.
46 = F x 0.0525, F = 876 N. ~89Kg

Ke správnému vyvážení vrat doporučujeme vždy použít 2 torzní pružiny.

Referenční číslo  Koncovka   
•	 12003	 	 ø50	mm
•	 12002	 	 ø67	mm

3.1 Hřídele
Tyto pojistky při prasknutí pružiny jsou vhodné pro následující hřídele:
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4. Princip 

Pokud je torzní pružina napnutá, pak je ochranné zařízení v poloze A. Pokud pružina praskne, pak ochranné zařízení 
poklesne do polohy B. Bezpečnostní rohatka (X) zajišťuje, aby vrata byla chráněna před poškozením pádem.

Nářadí, potřebné pro instalaci:
•	maticový	klíč	/	nástrčkový	klíč,	13	mm
•	šestihranný		imbusový	klíč	2	&	3	mm
•	vrtačka	ø6
•	kladivo

5. Instalace
Potřebné upevňovací prvky pro instalaci pojistky při prasknutí pružiny na stěnu a nebo na ocelovou konstrukci nejsou 
součástí dodávky tohoto zařízení! Je odpovědností pověřeného montéra, aby zajistil, že místo instalace je dostatečně 
stabilní po stránce stavební technologie a tudíž vhodné pro instalaci tohoto zařízení. Kromě toho odpovídá montér 
také za použití vhodných upevňovacích prvků, odpovídajících pro daný povrch v místě instalace.   

Instalace spojovacích kolíků pro pružiny:

Pojistka při prasknutí pružiny pro spojo-
vací kolíky a pružiny  50 mm a 67 mm. 
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6.Přezkoušení
V průběhu pravidelné půlroční údržby/kontrolních úkonů, musí pracovník 
údržby vrat zkontrolovat sílu pomocné pružiny. Za tímto účelem je třeba 
přesunout červený ochranný kryt směrem nahoru; pokud je kryt tažen 
pružinou dolů, pak je síla pružiny dostatečná.
Vyměňte kompletně pojistku pružiny, pokud je poškozená.

Údržba
Pojistka při prasknutí pružiny v zásadě nevyžaduje žádnou údržbu. Avšak 
doporučujeme, aby se pravidelně kontroloval případný výskyt nečistot, 
resp. tyto nečistoty odstranit.

7. Výměna
Pojistku při prasknutí pružiny smí vyměňovat pouze příslušně kvali-
fikovaný personál. Při výměně tohoto zařízení nejsou garážová vrata v 
klidové poloze, a proto je třeba se vždy přesvědčit, zda je křídlo vrat 
podepřeno a zajištěno tak, aby nemohlo spadnout dolů. 

Krok 1: Zajistit křídlo garážových vrat pomocí vhodných podpěr.
Krok 2: Zatlačit křídlo vrat směrem nahoru, aby bylo možné sejmout blokovací zařízení z bezpečnostního kola a  
 křídlo garážových vrat opět zajistit.
Krok 3: Vyjmout blokovací zařízení. Za tím účelem odšroubovat matice a sundat prasklou pružinu.
Krok 4: Vrata zavřít.
Krok 5: Vyjmout vadnou pružinu a pojistku při prasknutí pružiny; postupovat podle pokynů k instalaci.

Doporučujeme, aby se spolu s pojistkou při prasknutí pružiny vyměnily také všechny pružiny.

8. Kontaktní údaje


