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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Úvod
1.1.1
Rychloběţná vrata, popsaná v tomto dokumentu, jsou stavebním prvkem pro zavírání a otevirání s flexibilním
křídlem.
1.1.2
Cílem tohoto dokumentu je popsat jednotlivé komponenty výrobku a jejich instalaci, provoz a údrţbu. Kromě
toho dokument obsahuje popis moţných rizik v souvislosti s těmito činnostmi a opatření pro jejich eliminaci
nebo minimalizaci.
KOPIE TOHOTO DOKUMENTU MUSÍ BÝT K DISPOZICI VŠEM KDO VRATA INSTALUJÍ, POUŢÍVAJÍ, NEBO
OPRAVUJÍ.
TENTO NÁVOD JE SOUČÁSTÍ VÝROBKU.
(V souladu se Směrnici pro strojní zařízení 98/37 CEE v platném znění)
1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8

Pro bezpečnou instalaci, pouţívání a údrţbu tohoto výrobku je nutné přijmout preventivní opatření zde
popsaná. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na Asistenční sluţbu CAMPISA.
V případě prodeje výrobku nebo objektu kde je instalován informujte výrobce o novém majitel tak, aby mu
mohl předávat aktualizace informací.
Před zahájení instalace nebo údrţby si pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod musí být k dispozici všem instalačním technikům a technikům údrţby.
Veškeré dodané součásti byly navrţeny speciálně pro tento výrobek. Pouţití jiných součástí můţe mít
negativní vliv na bezpečnost uţivatelů a můţe znamenat znehodnocení záruky.

Společnost CAMPISA nepřebírá ţádnou zodpovědnost v případě:
•
Nesprávného pouţívání
•
Nesprávné instalace
•
Nesprávné elektroinstalace
•
Nedostatečné údrţby
•
Nedovolených modifikací a zásahů do výrobku

ROZMĚRY
HMOTNOST

1.2 Technické údaje
V závislosti na rozměrech stavebního otvoru
Standardní hmotnosti viz tabulka specifikací

VLASTNOSTI
PŘÍKON
PROVOZNÍ PROUD
PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ
OTÁČKY MOTORU
STUPEŇ KRYTÍ
FÁZOVÝ POSUN

0,5 KW
1,4 A
400/230V ± 10% tři fáze
2 700 ot/min
IP 54
Cos j = 0,79

FREKVENCE
ROZMĚRY
HMOTNOST

50 HZ
V závislosti na rozměrech stavebního otvoru
Standardní hmotnosti viz tabulka specifikací

1.3 Záruční podmínky
1.3.1 Všech nabídek, smluv a plnění se týkají všeobecné a speciální podmínky prodeje a dodávky, stanovené v
objednávce .
1.3.2 Záruka se poskytuje pouze na výrobky, které po prohlídce uznáme jako vadné. Společnost můţe rozhodnout
o způsobu řešení reklamace, zda bude provedena oprava nebo výměna. Náklady na práci nejsou započteny
do nabídky ani záruky. Komponenty, které jsou uznány za vadné, jsou vyměněny ex works (v místě výroby).
1.3.3 Tento dokument nezaručuje ţádná práva. Rezervujeme si právo jej měnit bez písemného upozornění.
1.3.4 Společnost CAMPISA srl provedla návrh a výrobu těchto výrobků v souladu s platnými CE normami. V
kaţdém případě je nutno provést srovnání s národními normami v místě pouţití.
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1.3.5 Záruka je platná po dobu 12 měsíců od dodávky výrobku.
1.3.6 Záruka se poskytuje pouze na výrobky dodané prodejcem, které nebyly bez souhlasu výrobce modifikovány
a byly servisovány podle pokynů v Kap VII. Záruka se nevztahuje na provozní opotřebení.
1.4 Součásti

Instalace uvnitř stavebního otvoru

Instalace vně stavebního otvoru

Instalace vně stavebního otvoru s přídavnými sekčními
vraty
1 Buben navíjení výplně
20 Kryt
22 Středové upevnění krytu
2 Příruba hřídele a pohonu
25 Vodící kartáč
3 Příruba hřídele
26 Ovládací kabely
4 Pohon
27 Tlačítko otevírání a nouzové tlačítko
17 Svislé vodící kolejnice
19 Klika manuálního pohonu
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1.5 Princip funkce:
Rychloběţná vrata EVOLUTION mají flexibilní křídlo, vedené ve vertikálních kolejnicích. To umoţňuje
značnou odolnost proti větru.
1.5.2
Pokud se výplň vrat následkem větru nebo nárazu dostane z vodících kolejnic, během otevírání se
automaticky dostane zpět a při zavírání se jiţ opět pohybuje v kolejnicích.
1.5.3
Protoţe je plášť vrat lehký, kolize s překáţkami, lidmi, zvířaty atd. nezpůsobuje větší škody.
1.5.4 Výplň je vyztuţena ocelovými lamelami, které jsou při nárazu schopny dilatace. Dilatace do 10% šířky otvoru
jsou běţné.
1.5.1

1.6.2

1.6 Bezpečnostní prvky:
Blokování elektrických systémů při nasunutí kliky ručního pohonu na převodovku. Pokud je nasazena klika
ručního pohonu, jsou všechny elektrické systémy pohonu zablokovány.
Nouzové tlačítko podle norem.

2

MANIPULACE A PŘEPRAVA

1.6.1

2.1.1

2.1
Balení
V případě dodávky většího mnoţství stejných dveří je moţné balení podobných součástí dohromady.

2.2.1

2.2
Přejímka
Před přejímkou zkontrolujte neporušenost balení a viditelných částí, případné problémy ihned nahlaste výrobci.

2.3.1

2.3.2

2.3
Skladování
Během skladování musí být obaly chráněny před deštěm a povětrnostními vlivy; doporučujeme suché a
chráněné místo.
Neskladujte více neţ dvě balení na sobě.

2.4.8

2.4
Manipulace
Po instalaci se s vraty nemanipuluje. Jednotlivými komponenty lze manipulovat za splnění těchto podmínek.
Navíjecí válec: balení tohoto dílu je navrţeno pro manipulaci vysokozdviţným vozíkem. Pouţívejte široké
vidlice, náklad vyvaţte a postupujte opatrně.
Boční kolejnice: jsou při dodávce svázány dohromady a lze s nimi manipulovat ručně.
Příslušenství: menší krabice, ruční manipulace.
Pohon: menší krabice, ruční manipulace.
Komponenty těchto vrat lze manipulovat. Při přepravě je nutno rozloţit zatíţení a neskládat na sebe.
Pouţívejte vybavení odpovídající nosnosti podle norem.
Obaly likvidujte v souladu s místními předpisy.

3

INSTALACE

2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

3.1 Varování
Produkty společnosti CAMPISA jsou dodávány se zapojenými, nastavenými a otestovanými komponenty: díky
tomu
mohou instalaci za splnění těchto pokynů provádět běţní technici. Instalace musí být
prováděna:
3.1.1
Personálem s dostatečnými mechanickými a elektrickými dovednostmi a pracujícím za splnění
bezpečnostních podmínek. Předpokládá se znalost elektrohydraulických systémů, případně seznámení se s
nimi před instalací. Instalující personál by také měl mít povědomí o provozu a údrţbě vrat, které jsou
popsány v tomto dokumentu. Dále je nutno dodrţovat tyto zásady:
3.1.2
Nezdrţujte se pod součástmi vrat, u kterých hrozí pád,
3.1.3
Pozor na pohyb konstrukce a vrat, způsobený pohybem lidí a techniky,
3.1.4
Ujistěte se, ţe v blízkosti vrat není nikdo přítomen,
3.1.5
Pouţití pohonné soustavy: nikdy nepracujte na součástech pohonné soustavy, pokud není odpojena
zásuvka přívodu napětí,
3.1.6
Tam, kde je to vhodné, pouţívejte ochrannou helmu, rukavice, brýle a přijměte všechna opatření pro
zabránění nehodám,
3.1.7
Pouţívejte bezpečnostní pásy a lešení,
3.1.8
Pouţívejte šrouby a matice dodané s výrobkem, pokud je nutné je vyměnit nebo nahradit, pouţijte
pozinkované šrouby 8.8 v maximálním průměru, který umoţňuje příslušný otvor a samojistné matku s
podloţkami. Všechny přidané šrouby a matky musí mít poţadovanou délku, průměr a pevnost.
3.1.9
Pokud není uvedeno jinak, šrouby a matice se dotahují na maximální sílu povolenou pro konkrétní spoj.
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3.1.10 Zákazník zajistí na přívodním napětí pojistku příslušné kapacity.

3.2.1
3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.2
Vybavení potřebné pro instalaci
Profesionální nářadí. Šrouby a matice dotahujte správným nářadím abyste zachovali jejich ţivotnost.
Kotvení do stěn můţe vyţadovat delší šrouby, kotvy, nebo jiné díly v závislosti na druhu konstrukce.
3.3
Stavební připravenost
Za základy a stavební konstrukce zodpovídá v plné míře zákazník; vše musí být navrţeno tak, aby byl
umoţněn bezpečný přenos zatíţení od instalovaných částí, dynamických prvků i větru.
Pokud máte pochybnosti, kontaktujte Technické oddělení společnosti CAMPISA.
3.4

Výběr druhu instalace

POZOR: správná instalace je moţná pouze pokud jsou boční
sloupky ideálně svislé, překlad je vodorovný a veškeré rozměry
jsou v souladu s poţadavky datového listu.
3.4.1 Podle popisu níţe vyberte vhodný typ instalace:

Instalace mimo stavební otvor - viz Kap
3.6
Instalace uvnitř stavebního otvoru - viz Kap. 3.5

Instalace vně stavebního otvoru s
přídavnými sekčními vraty
Viz Kap. 3.7
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3.5 Instalace vně stavebního otvoru
Krok 1
3.5.1
3.5.2

Nainstalujte svislý vodící prvek a zafixujte jej ve vzdálenosti A = 1 cm.
Úhelníky zafixujte pomocí kotevních šroubů nahoře a dole.

Č.
17
18
53
30
31
48
54

I.ENG.0740

Popis
SVISLÉ VEDENÍ
KOTEVNÍ ŠROUB
ÚHELNÍK
ŠROUB
MATICE
PODLOŢKA
ÚHELNÍK
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Krok 2
3.5.3
Druhý vodící prvek také namontujte a ujistěte se, ţe je svislý a rovnoběţný s prvním, vzdálenost mezi oběma
vodícími kolejnicemi musí být stejná jako světlá šířka vrat. Úhelníky zafixujte pomocí kotevních šroubů
nahoře a dole.
3.5.4
Zkontrolujte šířku otvoru a pomocí obou úhelníků ji seřiďte na konstantní.
3.5.5
Konečné zafixování vodících kolejnic proveďte pomocí kotevních šroubů ve vzdálenosti 500 mm od sebe.
3.5.6
Nakonec namontujte úhelníky dovnitř stavebního otvoru
Č.
dílu
17
18
30
31
48
53,54

I.ENG.0740

Popis
VEDENÍ
KOTEVNÍ ŠROUB
ŠROUB
MATICE
PODLOŢKA
ÚHELNÍK
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Krok 3
3.5.7
Vodorovný překlad je dodává jako sestavený celek, připravený k montáţi. Pro usnadnění montáţe si na zeď
nakreslete následující pomocné čáry:
3.5.8
Od vrchní hrany svislého sloupku naměřte 505 mm pak nakreslete vodorovnou čáru aţ k dalšímu sloupku.
3.5.9
Dále nakreslete dvě svislé čáru 150 mm vně světlého otvoru (od vnitřního okraje sloupků).
3.5.10
V průsečících tří čar vyvrtejte otvory o průměru 10 mm a vloţte do nich hmoţdinky/kotevní prvky.

Krok 4
Překlad zvedněte pomocí vysokozdviţného vozíku a dva krajní úhelníky zafixujte pomocí předvrtaných otvorů
a hmoţdinek.
3.5.12
Zkontrolujte vodorovnost překladu a doplňte dalších 9 kotevních šroubů.
3.5.11

Nyní proveďte montáţ pohonu, viz Kap. 3.8.
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3.6.1

3.6 Instalace vně stavebního otvoru
Pomocí montáţe svislých vodících sloupků na speciální profil je moţno vrata EVOLUTION instalovat tak, ţe je
vyuţita plná světlá šíře stavebního otvoru (viz obr. níţe).

Krok 1
3.6.2 Vertikální vodící sloupky namontujte na speciální profil pomocí
samořezných vrutů, srovnejte hranu sloupku s hranou profilu.

Krok 2
3.6.3 Překlad a svislé sloupky provizorně spojte (na podlaze) pomocí
čtyřech M8 šroubů.
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Krok 3
3.6.4
Celek zdvihněte pomocí vysokozdviţného vozíku a srovnejte s otvorem.
3.6.5
Zkontrolujte rozměry a pomocí vodováhy srovnejte sloupky a překlad do vertikální/horizontální polohy.

Montáţní profily zafixujte k
podlaze pomocí dvou úhelníků.
3.6.6

Nyní proveďte montáţ pohonu, viz Kap. 3.8.
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3.7.1

3.7.2

v 11.13

3.7 Instalace vně stavebního otvoru s přídavnými sekčními vraty
Pomocí montáţe svislých vodících sloupků na speciální profil je moţno vrata EVOLUTION instalovat tak, ţe je
vyuţita plná světlá šíře stavebního otvoru (viz obr. níţe).
Na vnější okraj této verze speciálních montáţních profilů lze osadit běţná sekční vrata. Výška sekčních vrat musí
být vyšší neţ celková výška rychloběţných vrat.
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3.8

v 11.13

Instalace elektrického pohonu

3.8.1 Jednotku pohonu instalujte zepředu. Ze strany nasuňte hřídel s perem.

3.8.2 Ručně dotáhněte 4 šrouby.
3.9
Instalace ruční kliky
3.9.1 Ruční kliku (díl 19) nainstalujte podle obrázku.

Č.
dílu
19A
19B
13
14
28

04
32

I.ENG.0740

Popis
RUČNÍ KLIKA
NÁHON MOTORU
DRŢÁK
UPEVŇOVACÍ ŠROUBY
PRUŢNÝ ČEP
MOTOR
SVORKA
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3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4

3.10.5

3.10
Nastavení osy navíjení
Vyšroubujte boční šroub a otevřete kryt navíjení.
Sejměte samolepící pásku kterou je přilepen konec vrat.
Vrata spusťte pomocí manuálního pohonu o 500 mm dolů, vrata ručně naveďte do svislých dráţek.
Vzdálenost osy navíjení od stěny nastavte tak, aby tkanina vrat byla při vysunutí vrat o 500 mm přesně nad
středem svislých dráţek.
Dotáhněte všechny šrouby loţisek osy a upevňovací šrouby pohonu.

3.11
3.11.1

3.11.2
3.11.3

v 11.13

Elektroinstalace - elektro schéma

Přívodní kabel musí být opatřen vhodnou pojistkou (většinou v hlavním rozvaděči). Při instalaci a zkoušení lze
pouţít dočasný přívod.
Ujistěte se, ţe přívodní napětí má správnou hodnotu.
Napojte přívodní kabel.
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3.11.4 Transformátor na programovací jednotce ovládání lze
pouţít i pro napájení příslušenství aţ do hodnoty 110 mA. Pokud
součet odběru proudu připojeného příslušenství přesáhne 110 mA, je
nutno pouţít přídavný transformátor (č. dílu 0.4AP45).

Č dílu
26
27

I.ENG.0740

Popis
KABELOVÁ TRUBICE
OVLÁDACÍ KRABICE
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3.12
Nastavení konce chodu
1 Před připojením přívodního napětí je nutno alespoň přibliţně nastavit pozici na obou koncích chodu vrat
(otevřeno/zavřeno). Otevřte plastový kryt převodovky, pomocí manuálního pohonu nastavte vrata do otevřené
nebo zavřené polohy a poté proveďte nastavení mikro spínačů v převodovce.
SEŘIZOVACÍ ŠROUB MIKRO
SPÍNAČE

BLOKOVACÍ ŠROUBY
/
DORAZY POHONU

I
BÍLÁ KONEC CHODU
(DODATEČNÝ)
ZELENÁ KONEC CHODU
(DODATEČNÝ)
MIKRO SPÍNAČ KONCE
CHODU PŘI ZAVŘENÍ
MIKRO SPÍNAČ KONCE
CHODU PŘI OTEVŘENÍ

3.12.2
3.12.3

3.12.4

3.12.5
3.12.6
3.12.7
3.12.8

BÍLÁ KONEC CHODU
(ZAVŘENO)
ZELENÁ KONEC CHODU
(OTEVŘENO)
POHLED Z BOKU

Zákazník zajistí pro přívodní kabel jištění 6 A magnetickým jističem.
Připojte přívodní kabel a manuálním pohonem posuňte vrata do střední polohy. Pouţijte tlačítko UP
(NAHORU) a DOWN (DOLŮ) a zkontrolujte zda se vrata pohybují správným směrem.
POZOR: při instalaci se můţe stát, ţe se vrata budou pohybovat opačným směrem, pokud se tak
stane BUĎTE PŘIPRAVENI pouţít tlačítko STOP a zabránit tak poškození mechanismu vrat.
ZASTAVTE OKAMŢITĚ CHOD VRAT.
Pokud je směr pohybu opačný, stačí přepojit dvě ze tří fází napojených na kontakty L1, L2 a L3.
Konce chodu nastavte tak, aby:
- při uzavření byla vrata kompletně zavřená a spodní okraj se lehce dotýkal podlahy,
- při otevření byla vrata úplně otevřená a spodní okraj byl 80 mm od konce svislé vodící dráţky.

3.13 NASTAVENÍ SPÍNAČE
Spínač nastavte pomocí těchto hodnot:
SW1 = otevírací signál
ON signál pro otevírání nastaven OFF signál pro otevírání nenastaven
SW2 = zavírací signál
ON signál pro zavírání nastaven OFF signál pro zavírání nenastaven
SW3 = nepouţito
SW4 = funkce opakování příkazu
ON nastaví tuto funkci: pokud jsou vrata úplně zavřena, pouţití spínače je otevře, pokud jsou vrata
úplně otevřena, pouţití spínače je uzavře, pokud se vrata zavírají, pouţití spínače obrátí směr jejich
chodu. OFF: výše uvedené funkce jsou vypnuty.
SW5 = zapne/vypne odstavení bezpečnostních prvků.
ON zapne funkci, která vyřadí bezpečnostní čidla 50 mm před dotykem výplně vrat se zemí (pomocí
mikrospínače nastaveného na 50 mm před bod dotyku křídla se zemí) OFF tuto funkci vypne
SW6 = nepouţito
Nastavení automatických vrat je v textu výše zdůrazněno TUČNĚ.
3.14 Nastavení časovačů
P1 = nepouţito; otočte do krajní polohy proti směru hodinových ručiček
P2 = čas čekání před automatickým uzavřením, nastavitelné v rozmezí 2 aţ 90 sekund. Pokud je otočeno do
krajní polohy proti směru hodinových ručiček je automatické uzavírání vypnuto.
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Pozn: Nejvhodnější nastavení automatického zavírání je 3 sekundy. Vrata se
uzavřou 3 sekundy po té, co fotobuňka a/nebo ostatní bezpečnostní prvky
detekují volný prostor.
3.15
Instalace příslušenství
Příslušenství montujte v souladu s příslušnými návody.
POZN 1: fotobuňky instalujte do minimální vzdálenosti od vrat, která se rovná 12% světlé šíře vrat,
protoţe pohyb vzduchu můţe látku vrat nafouknout/deformovat a zasáhnout tak paprsek fotobuňky. POZN 2:
V případě silného větru, průvanu, nebo tahu můţe být nutné zvýšit hmotnost spodní hrany namontováním dvou nebo
tří měkkých spodních hran místo jedné.

3.16.1

3.16.2
3.16.3
3.16.4
3.16.5
3.16.6
3.16.7
3.16.8
3.16.9
3.16.10

3.16
Zkouška funkčnosti
Zkouška funkčnosti je prováděna v přítomnosti bezpečnostního technika zákazníka, který musí podepsat záznam
o ní.
Ověřte,ţe:
všechny prvky konstrukce jsou správně nainstalovány a šrouby jsou dotaţeny;
všechno příslušenství je správně namontováno;
obvodové kartáče jsou správně namontovány
vrata jsou správně uzemněna;
vrata fungují správně, reagují na všechny příkazy během pohybu nahoru i dolů bez přerušení
vrata lze ovládat ruční klikou nasunutou zespoda do převodovky.
na příslušných místech jsou umístěny varovné nápisy;
kvalita povrchových úprav odpovídá.

3.17
PRVNÍ POUŢITÍ
Před prvním pouţitím ověřte, zda nejsou potřeba další bezpečnostní prvky. Některé produkty jsou dodávány v základní
verzi a mohou v závislosti na místě instalace nebo obsluhujících osobách vyţadovat další bezpečnostní prvky.
3.17.1
Nosné konstrukce byly navrţeny pouze pro výrobek jako takový. Jakékoli zatíţení navíc můţe ovlivnit funkčnost
výrobku;
3.17.2
Výrobek lze pouţívat pouze pro účely, pro jaké byl navrţen a je prodáván.
4
DEMONTÁŢ
Před demontáţí:
4.1.1
Oddělte pracovní oblast jasným označením;
4.1.2
Zkontrolujte specifika montáţe na výkresech;
4.1.3
Ověřte, zda není výrobek zapnut a zkontrolujte, ţe je odpojen od sítě;
4.1.4
Demontujte od vertikálních vodících kolejnic přes navíjecí válec v opačném postupu od montáţe.
5
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

6
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.1.6

LIKVIDACE
Likvidaci provádějte podle platných předpisů a norem.
Hydraulické motory obsahují škodlivé oleje: likvidaci provádějte v souladu s normami a předpisy.
Ocelové součásti jsou recyklovatelné. Elektrické rozvody a motor obsahují recyklovatelnou měď.
Plastové části likvidujte jako speciální odpad a pokud moţno recyklujte.
POUŢITÍ
Za běţných podmínek se vrata pouţívají v reţimu automat:
- při zavřených vratech příkaz "
OTEVŘÍT" nastartuje automatický cyklus "OTEVŘÍT - ZASTAVIT - ZAVŘÍT".
- při otevřených vratech příkaz "OTEVŘÍT" (SW4 = ZAP) vrata uzavře
- během zavírání vrat příkaz "OTEVŘÍT" reverzuje směr chodu (SW4 = ZAP) a nastartuje cyklus "OTEVŘÍT ZASTAVIT - ZAVŘÍT".
V případě potřeby manuálního ovládání klikou kliku nasaďte na převodovku (tlačte nahoru a otáčejte dokud
nedojde k záběru) a otáčejte jí ve zvoleném směru. Pohyb vrat zastavte v místech nastavených koncových bodů.
Vloţením kliky do převodovky dojde k zablokování elektrických příkazů.
Vrata EVOLUTION jsou navrţena tak, ţe pokud se v důsledku kolize nebo průvanu či větru výplň vysune z
vodících kolejnic, je do nich při navíjení automaticky navrácena a při zavírání se jiţ pohybuje ve vodících
kolejnicích. Kolizím se nicméně vyhýbejte, protoţe mohou poškodit jak výplň, tak spoje mezi výplní a jejími
výztuţnými prvky.
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7 ÚDRŢBA
7.1.1
Funkčnost výrobku vyţaduje včasnou údrţbu kvalifikovanými techniky.
7.1.2
Instalace, údrţba, opravy a čistění musí být předmětem záznamů. Dokumentace o těchto činnostech musí být
uţivatelem archivována pro příslušné úřady.
7.1.3
Během údrţby, čištění a oprav vţdy odpojte od napětí.
7.1.4
V případě nedodrţení výše uvedených zásad nepřebírá výrobce ţádnou zodpovědnost.
7.1.5
Během normálního pouţívání vyţadují vrata pravidelnou kontrolu mechanických prvků, konstrukce a spojů.
7.1.6
Frekvence kontrol závisí na prostředí a intenzitě pouţívání.
7.1.7
Následující tabulka obsahuje doporučenou frekvenci kontrol na náklady zákazníka, nutnou k bezpečnému a
efektivnímu provozu výrobku.
POPIS
Funkční kontrola
Kontrola těsnosti spojů

ŘEŠENÍ
viz Kap 3.18
Kontrola utaţení všech šroubů

Kontrola mechanického krytí
Celková kontrola

Ověření celistvosti krytí.
Kaţdé 3 měsíce
Ověření funkčnosti a vůlí pohyblivých částí Kaţdých 6 měsíců

Kontrola hřídele
Celková kontrola

Mazání loţisek hřídele
Celková prohlídka

FREKVENCE
Při kaţdém pouţití
Kaţdé 3 měsíce

Kaţdých 12 měsíců
Kaţdých 12 měsíců

8 ČIŠTĚNÍ
8.1.1 Odpojte od napětí nebo zablokuje vypínač v poloze VYP.
8.1.2 Čistěte neutrálními čistidly ředěnými vodou (pozinkovaní, natřené a plastové povrchy). Nepouţívejte
rozpouštědla, aceton, benzín atd.
9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
9.1.1 Před jakoukoli opravou se ujistěte zda: je připojeno přívodní napětí, fungují všechny fáze, fáze nejsou opačně...
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Mazání
loţisek
hřídele, Lubrikujte olejem ve spreji
porucha vedení
Hluk během pohybu
malá vůle mezi pohyblivými a Zkontrolujte nastavení
pevnými součástmi
Plocha
vrat
není Spoje mezi panely nejsou Zkontrolujte a opravte
rovnoběţná s vodícími rovnoběţné
kolejnicemi
Blokování vrat v kolejnicích Kolejnice nejsou rovnoběţné a Zkontrolujte a opravte
kolmé na podlahu
9.1.2 V případě trvání poruchy opravte podle návodu na opravy. Nebo uvědomte poprodejní servis.
PORUCHA
Hluk během pohybu

10 POSOUZENÍ RIZIK
NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM:
NEBEZPEČÍ
ŘEŠENÍ
Kontakt s el. napětím
• Zásuvka s jističem podle EN 60204-1
• Varovné nápisy na krytu.
Přetíţení sítě
Přehřátí motoru
Automatický
restart
přerušení
napětí
nouzovém zastavení

I.ENG.0740

• Návrh podle norem, bezpečnostní pojistka (dodá zákazník).
• Motory obsahují bimetalický teplotní spínač, (stupeň S3 = 15%)
po • Automatický start není. Je nutno provést příkaz.
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MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ:
NEBEZPEČÍ
ŘEŠENÍ
Nebezpečí poranění
•
Postupné skládání výplně vrat na překáţku, silou přibliţně 30 N na jeden 70 cm
sektor, tedy max. 90 N na překáţku vysokou 2 m. Tyto hodnoty jsou menší neţ 400
zavírajícími se vraty
N bodové zatíţení a 150 N stálé zatíţení, předepsané EN 12453. Byly provedeny
testy s dětmi a vraty spouštějícími se na jejich hlavy s ţádným nepříznivým efektem.
•
Flexibilní spodní hrana.
•
Automatická oprava vypadnutí z vodících kolejnic (volitelně).

Manuální pohon klikou

• Bezpečnostní blokování el. funkcí při vloţení kliky do převodovky, mikrospínač
odpojující motor.

11 NÁHRADNÍ DÍLY
11.1.1
Pro bezpečnost a ţivotnost výrobku pouţívejte pouze originální náhradní díly.
11.1.2
Asistenční sluţba CAMPISA je vám vţdy k dispozici.
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