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Poznámky
POZOR
DŮLEŽITÉ POKYNY K MONTÁŽI A POUŽITÍ
ZAČNĚTE TÍM, ŽE SI PŘEČTETE TATO DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Takové výstražné znaky znamenají „Pozor“, výzvu k respektování pokynu, protože jeho porušením
může dojít k poraněním osob, resp. věcným škodám. Pečlivě si prosím tyto výstrahy přečtěte.Tato
závora je konstruována a prověřena takovým způsobem, aby poskytovala přiměřenou bezpečnost,
jestliže jsou při instalaci a používání přesně dodržena následující bezpečnostní pravidla.Při nedodržení následujících bezpečnostních pravidel může dojít k těžkému poranění osob nebo závažným
věcným škodám.

Na zařízení je nutné instalovat minimálně 1 výstražný štítek do každého jízdního směru tak, aby
byl zřetelně vidět.

U některých kroků instalace je nutná přítomnost druhé osoby!

Elektrické rozvody musí být položeny podle místních
stavebních předpisů a předpisů pro elektroinstalace.
Elektrický kabel smí být připojen k řádně uzemněné
síti pouze autorizovaným elektrikářem.

Automaticky řízené přístroje je nutné
odpojit od sítě, jestliže budou prováděny
práce na údržbě, jako je na příklad
čištění.Do pevně položené instalace je
třeba zabudovat dělicí zařízení, aby bylo
zajištěno vypnutí všech pólů spínačem
(dráha rozevření kontaktů min. 3mm)
nebo samostatné jištění.

Při montáži je nutné vyloučit možnost uzavření mezi
poháněný díl a okolní části budovy následkem
otevíracího pohybu poháněného dílu.
Po instalaci je třeba zkontrolovat, zda je mechanismus správně nastaven a zda správně funguje závora, bezpečnostní systém a nouzové odjištění.

Zajistěte, aby osoby, které závoru montují, provádějí její údržbu nebo ji obsluhují,
postupovaly podle těchto pokynů. Návod
uchovávejte na místě, kde jej lze rychle
nalézt.

Chodci nesmí procházet závorou a musí mít stavebně oddělený a chráněný přístup.
Jakmile je závora instalována, musí být
zajištěna kompletní ochrana na místech
s rizikem přimáčknutí a skřípnutí.
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1 Důležitá informace!
1.1

Použití v souladu s určením
Zde popsané modely závor a příslušenství od naší společnosti je určeno k zavírání a otevírání
vjezdů a výjezdů na parkovištích, příjezdových komunikacích, ve vjezdech pro motorová vozidla
nebo motorky. Jiné nebo toto přesahující použití není v souladu s určením, především průchod
chodců je nepřístupný. Řízení je navrženo pouze pro provoz s touto závorou. Přestavby nebo
změny, které nejsou popsány, nejsou povoleny a pro každý jednotlivý případ je nutné písemné
potvrzení.
V případě nesprávné manipulace neručí výrobce nebo prodejce za vzniklá poranění osob nebo
věcné škody či následné škody.

1.1.1 Zamýšlené okolí
Závoru lze instalovat na venkovním prostranství nebo do uzavřených prostor. Všechny díly závory
jsou dostatečně chráněny před korozí, aby byla zaručena životnost závory. Patku závory je nutné
chránit podstavcem (vyvýšením) před vlhkostí a je třeba umožnit odtékání dešťové vody. Dodržujte
přípustné teplotní rozsahy.
Není dovoleno instalovat závoru do prostor ohrožených výbuchem nebo prostor s nebezpečnými
hořlavými plyny.

1.2

Vliv větru
Standardní upevnění ramene závory je dimenzováno jen na maximální sílu větru 10 (těžká
vichřice), nebo-li 28,5m/s resp. 102km/h. U délek závory přesahujících 4m je třeba si uvědomit,
jaké škody může způsobit zlomení závory, jestliže závora stojí kolmo.

5/40

Poznámky

1.3

Bezpečnost
Začněte tím, že si přečtete nejdůležitější bezpečnostní pravidla

1.3.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tato závora je konstruována a prověřena takovým způsobem, aby poskytovala přiměřenou
bezpečnost, jestliže jsou při instalaci a používání přesně dodržena následující bezpečnostní
pravidla.
Výrobky byly z naší společnosti expedovány v bezchybném stavu. Přesto může tento výrobek
představovat nebezpečí během montáže a při pozdějším provozu, jestliže je výrobek nesprávně
instalován nebo provozován.
Provozní návod musí uložen tak, aby k němu měl provozovatel zařízení kdykoliv přístup.
Výrobce nemůže předpokládat rizika hrozící z jakéhokoliv místa instalovaného výrobku.
Provozovatel zařízení a osoba jej instalující musí zajistit, aby nikdy nemohlo dojít k ohrožení osob
nebo předmětů.
Jestliže jsou některé díly zařízení poškozeny (např. zlomené rameno závory), musí být zařízení
ihned uvedeno mimo provoz. Opravu smí vykonávat pouze autorizovaný odborný pracovník.
Po opravě je nutné provést kompletní bezpečnostní kontrolu s protokolem o ní.

1.3.2 Minimalizace rizik
Osoba instalující zařízení musí zajistit, že bude podle posledního stavu techniky maximálně
sníženo případné zbytkové riziko.
Příklad 1: Instalujte dostatek signalizačních tabulí, výstražných štítků nebo hrazení (zábradlí), aby
byli chodci dostatečně varováni a neprocházeli zařízením závory.
Příklad 2: Zbudujte takové šířky vjezdu pro vozidla, aby mohla pohodlně projet také široká, delší a
vyšší vozidla, aniž by bylo zařízení poškozeno. Případně upevněte zřetelné výstražné štítky.

1.3.3 Bezpečnost chodců
Bezpečnosti chodců věnujte maximální pozornost. Přitom platí, že je
třeba přesně postupovat podle tohoto návodu na montáž a obsluhu.
Rovněž je nutné respektovat a dodržovat národní směrnice a předpisy
pro prevenci nehod. Zařízení závory není bezpečné pro chodce anebo
cyklisty a tito jej nesmí ovládat resp. nesmí být možné, aby jej ovládali.
Osoba instalující zařízení nebo jeho provozovatel musí zajistit vhodná
opatření a zajistit oddělení pohybu osob a vozidel. Je nutné v
dostatečném počtu instalovat dopravní značení a výstražné tabule a
stavebně zbudovat oddělení pohybu. Komunikace pro chodce musí
probíhat mimo zařízení závory. Otevírací a zavírací pohyby závor musí být kontrolovány a
sledovány. Jestliže není možné zajistit vizuální kontrolu a sledování, není provoz povolen.

1.3.4 Vysvětlení značení v tomto návodu
V tomto montážním a provozním návodu jsou možná nebezpečí a výstrahy označeny následovně.

VÝSTRAHA/POZOR:
Takové výstražné znaky znamenají „Pozor“, výzvu k respektování pokynu, protože jeho porušením
může dojít k poraněním osob, resp. věcným škodám. Pečlivě si prosím tyto výstrahy přečtěte. Při
nedodržení následujících bezpečnostních pravidel může dojít k těžkému poranění osob nebo
závažným věcným škodám.
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1.3.5 Montáž a údržba
• Zajistěte, aby osoby, které pohon montují, provádějí jeho údržbu nebo jej obsluhují, postupovaly
podle těchto pokynů.
• Při manipulaci s nástroji a drobnými díly se chovejte opatrně a když vykonáváte práce na
instalaci nebo opravě zařízení, nenoste prsteny, hodinky ani volné kusy oděvu.
• Elektrické rozvody musí být položeny podle místních stavebních předpisů a předpisů pro
elektroinstalace. Elektrický kabel smí být připojen k řádně uzemněné síti pouze autorizovaným
elektrikářem.
• Připojení všech přístrojů musí být provedeno podle našeho návodu.
• Před otevřením řízení je nutné přerušit elektrické napájení.
• Při pracích na údržbě/opravách uveďte všechny povelové prvky (rádio, spínače, tlačítka nebo
smyčku) mimo provoz, aby se závora nemohla uvést nekontrolovaně do provozu.
• Jestliže je otevřen kryt závory (dveře / plášť), hrozí nebezpečí přimáčknutí a přiskřípnutí
pohybujícími se díly. Buďte maximálně opatrní při manipulaci s elektrickým napětím, tažnými
pružinami a pohybujícími se díly.
• Při montáži je nutné vyloučit možnost přiskřípnutí mezi poháněný díl a okolní části budovy (např.
stěnu) následkem otevíracího pohybu poháněného dílu. Minimální vzdálenost: 500mm od vrcholu
ramene závory k pevné překážce.
• Po instalaci je třeba zkontrolovat, zda je mechanismus správně nastaven a zda správně funguje
pohon, bezpečnostní systém a nouzové odjištění.
• Dodatečné příslušenství odstraňte z blízkosti dětí. Nedovolte dětem, aby ovládaly tlačítka a
dálková ovládání. Zavírající se závora může způsobit těžká poranění.
• Automaticky řízené přístroje je nutné odpojit od sítě, jestliže budou prováděny práce na údržbě,
jako je na příklad čištění. Do pevně položené instalace je třeba zabudovat dělicí zařízení, aby
bylo zajištěno vypnutí všech pólů spínačem (dráha rozevření kontaktů min. 3mm) nebo
samostatné jištění.
• Při uvedení do provozu musí být všechna nutná a potřebná bezpečnostní zařízení instalována,
provozuschopná a vyzkoušená. Místní platné předpisy je nutné bezpodmínečně dodržovat.
• V případě údržby, čištění nebo servisu je nutné komunikaci pro provoz uzavřít
•Všechna obslužná zařízení musí být instalována v přímém vizuálním kontaktu se závorou.
• Během pohybu závory se pod závorou nesmí zdržovat žádné osoby nebo vozidla.
• Při projektování, montáži a budoucím provozu je nutné počítat s rozvody a dalšími objekty v
rozsahu otáčení ramene závory.
• V okolí závory a pro její montáž je nutný pevný a únosný podklad bez překážek.
• Uvedení do provozu bez pevného zakotvení závory do podkladu není povoleno.
• Rameno závory je dovoleno instalovat / demontovat pouze za bezvětří.
• Montáž / demontáž ramene závory musí vykonávat dvě osoby.
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• Od délky ramene závory přesahující 4,5m je doporučováno použít uložení nebo výkyvnou
opěru. Od délky 6,0m je to předepsáno.
• Povrchová teplota motoru může přesáhnout 90°. Hrozí nebezpečí popálení.
• Při odstavení nebo ve fázích, kdy není zařízení kontrolováno, musí být rameno závory zavřeno.
Jestliže zůstane závora otevřená, musí se rameno závory kompletně odstranit.

1.4

Servis
Zařízení závor nejsou bezúdržbová a vyžadují pravidelnou kontrolu. Počet a rozsah kontrol závisí
na frekvenci (počtu cyklů) a místě použití. Nezávisí tolik na době, která uplynula od poslední kon
troly. Provozovatel musí všechna nebezpečí uvést v protokolu z inspekce, který popisuje rozsah
kontroly, který je jím potvrzen. Protokol by měl obsahovat:
• Vizuální kontrola: Zřejmé nedostatky, poškození vozidly, vlivy okolního prostředí nebo vandal
ismus. Vizuální kontrola bezpečnostních zařízení a značení. Četnost:
Denně podle stanoviště a frekvence vozidel v zařízení. Měsíčně:
Provedení znalou (vyškolenou) osobou s technickými zkušenostmi (domovník, technik).
• Inspekce/servis: Navíc k vizuální kontrole. Kompletní prověření zařízení na výskyt mechanick
ého opotřebení. Příp. výměna dílů a oprava.
• Aby bylo možné uplatnit záruku, je nutné, aby byla s provozovatelem zařízení uzavřena smlou
va o údržbě a pravidelně byla prováděna údržba/kontrola zařízení.
Intervaly údržby:
V cyklech za rok
Délka ramene

1/4 roční údržby

1/2 roční údržby

Roční údržba

Až 3m 1 sek.

250 000

125 000

75 000

Až 4,5m 3 sek.

200 000

100 000

50 000

Až 8m 6 sek.

100 000

50 000

25 000

1.4.1 Díly podléhající opotřebení a údržba:
o Vyrovnávací pružina:

750 000 = výměna

o Vedení pružiny:

250 000 = mazání

o Hnací ústrojí: Podle daného typu.

250 000 = vizuální kontrola / mazání

o Kuličková ložiska otočných ramen

250 000 = mazání

o Šroubykaždá

údržba = zkouška (dotáhnout)

o Řízení každá

údržba = vizuální kontrola (těsnost)

o Kabely a přípojky

každá údržba = vizuální kontrola

o Kloubová ramena

každá údržba = vizuální kontrola

o Koncové zarážky

každá údržba = vizuální kontrola

o Koncové spínače světelné závory

každá údržba = vizuální kontrola (znečištění)

o Stabilita

každá údržba = zkouška

o Znečištění

každá údržba = vizuální kontrola

o Koroze na krytu

každá údržba = vizuální kontrola

o Rameno závory

každá údržba = zkouška výskytu trhlin

o Ventilátor (motor)

každá údržba = zvuky / funkce
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1.5

Technické změny
Jako výrobce si vyhrazujeme právo bez oznámení provést technické změny výrobku, které slouží
technickému pokroku. Poslední stav získáte, když si od naší společnosti vyžádáte nejnovější
podklady. O těchto změnách Vás rádi informujeme.

1.6

Návod součástí výrobku
Návod je součástí výrobku. Jestliže nemáte návod, není dovoleno provést instalaci a uvedení do
provozu. Rádi vám zdarma zašleme aktuální elektronický nebo tištěný exemplář. Budete-li mít
dotazy k obsahu návodu, obraťte se prosím, aniž byste v instalaci pokračovali, na náš servis ve
Vaší zemi. Montážní a provozní návod musí být předán provozovateli zařízení spolu s pokyny pro
údržbu a zkušebním protokolem. Informujte se, zda je k dispozici vydání ve Vašem jazyce.

2

Záruka
Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení, které se musí vyměňovat podle druhu režimu
a intenzitě provozu.
Společnost Chamberlain GmbH zaručuje prvnímu kupci po dobu 24 měsíců (2 let) od data
zakoupení, že tento výrobek nebude mít žádné vady materiálu anebo zpracování. První kupec má
povinnost výrobek při obdržení zkontrolovat, zda nevykazuje viditelné vady. Podmínky: Záruka se
vztahuje výlučně na opravu nebo náhradu defektních dílů přístroje a nekryje náklady nebo rizika
transportu defektních dílů nebo výrobků. Tato záruka se nevztahuje na škody, které nepředstavují
defekty a byly způsobeny nesprávným používáním (včetně použití za neúplného dodržení pokynů
společnosti Chamberlain GmbH ohledně instalace, provozu a údržby; zanedbané údržby nebo
nastavení; všech úprav nebo změn výrobku), na pracovní náklady na demontáž nebo opětovnou
vestavbu opravené nebo náhradní jednotky resp. náhradních baterií. Výrobek, na který se
vztahuje záruka a který vykazuje chyby materiálu nebo zpracování, bude (podle úsudku
společnosti Chamberlain) zdarma opraven nebo nahrazen. Záleží na rozhodnutí společnosti
Chamberlain GmbH, zda budou defektní díly opraveny, resp. vyměněny za nové díly nebo díly
repasované v závodě. Pokud se domníváte, že je výrobek v době záruky defektní, obraťte se
prosím na Vašeho prodejce.
Tato záruka neomezuje práva kupujícího podle národně platných zákonů. Nemá také žádný vliv na
práva kupujícího vůči prodávajícímu, která vyplývají z kupní smlouvy. Tam, kde neplatí platné
národní zákony nebo zákony EU, je tato záruka jediným právním prostředkem kupujícího, a ani
společnost Chamberlain ani její pobočky či prodejci neručí za vedlejší nebo následné škody v
případě výslovných nebo nevyslovených záruk v souvislosti s tímto výrobkem. Nikdo, ani
zástupce, není oprávněn přebírat za společnost Chamberlain GmbH nějaká jiná ručení ve spojení
s prodejem tohoto výrobku.
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3.1

3.2.

3.3

Přehled
Přehled modelů
Model: Délky ramen
BARS1-LE
1,5-> 2,5m
BARS1-RE
1,5 -> 2,5m
BARS3-LE
1,5 ->4,5m
BARS3-RE
1,5 ->4,5m
BARM6-LE
4,5 --> 6,0m
BARM6-RE
4,5 --> 6,0m

Doba otevření
Vyrovnání
1s
Vlevo
1s
Vpravo
3s
Vlevo
3s
Vpravo
6s
Vlevo
6s
Vpravo

Připravuje se
BARL6-L
BARL6-R

6s
6s

6,0 --> 8,0m
6,0 --> 8,0m

Vlevo
Vpravo

Hlavní příslušenství
203292
203308
BAR-BM3
BAR-BM4
BAR-BM8
BAR-B90
BAR-B180
BAR-H2

Smyčkový detektor s 1 kanálem
Smyčkový detektor s 2 kanály
Rovné rameno závory 3m
Rovné rameno závory 4,5m
Rovné rameno závory 8m
Lomené rameno s úhlem 90° do 4,5m
Lomené a sklápěcí rameno s úhlem 180° do 3,2m
Úložná podpěra 830mm

Připravuje se
BAR-BF
BAR-H1

Rameno závory s mříží 4,5m
Výkyvná opěra pro rameno závory

Další příslušenství
Níže je uvedeno často potřebné příslušenství.
Další příslušenství naleznete v katalogu LiftMaster Příslušenství.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Světelná závora 100263
Sloup pro světelnou závoru 530mm 600008
Sloup pro spínač 1100mm 600015
Spínač nouzového zastavení, 600084
Klíčový spínač 100034 2 příkazy, montáž pod omítku
Klíčový spínač 100041 2 příkazy, montáž na omítku
Ruční vysílač 94330E 1 kanál
Univerzální přijímač 8002E
Multikanálový přijímač 250x ruční vysílač STAR250-433
Venkovní anténa ANT4X-1LM
Blikací/výstražné světlo FLA230
Ruční vysílač 433MHz 3 kanály 94333E
Ruční vysílač 433MHz 94334E 4 kanály Mini
Ruční vysílač 433MHz 94335E 3 kanály Mini
Ruční vysílač 433MHz 94334E 4 kanály Mini
Kódový zámek 433MHz 9747E
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4

Příklady zařízení

4.1

Příklad 1 Volný výjezd
Bezpečnostní smyčka a smyčka k
automatickému otevření závory.
Vzdálenost mezi smyčkami 1 .om

4.2

Příklad 2 Otevření spínačem/tlačítkem/čtečkou karet
Bezpečnostní smyčka. Toto zařízení
představuje vjezd nebo výjezd.

4.3

Příklad 3 Kombinace
Bezpečnostní smyčka. Otevření z jedné strany spínačem, tlačítkem atd. Pro výjezd smyčka k
automatickému otevření závory. Vzdálenost mezi smyčkami 1 .om

4.4

Příklad 4
Jako příklad 1 nebo 3, avšak se světelnou závorou k otevření závory zevnitř místo smyčky k
výjezdu.

4.5

Příklad 5
Bezpečnostní smyčka pod závorou a další světelná závora k zabezpečení. Upozornění: Příklad je
možný jen při jednosměrném provozu!
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5

Popis funkce

5.1

Funkce závory
Závory jsou nabízeny v provedení pravém / levém. Kryt je ze svařovaného ocelového plechu (s
výjimkou zvláštních modelů) a je práškově lakován proti korozi. Hnací jednotka a řízení jsou
integrovány do krytu a jsou přístupné, když se sejme kryt a otevřou servisní dveře.
Převodový motor je poháněn přes řízení a napájen síťovým napětím. Pákovým systém je
přenášena síla a otočný pohyb.
Pomocí pákové mechaniky je u při rychlém pohybu závory z výroby definováno pomalé zabrzdění
v obou směrech.
Síla, která působí, je omezena použitým kondenzátorem a definována z výroby. Vestavěné čidlo
obrátí směr pohybu závory do směru NAHORU, pokud by došlo ke kontaktu s objektem.
Maximální doba chodu motoru a také doba otevření závory jsou určeny použitým hnacím
mechanismem a volbou času na řízení (1-3-6 vteřin).

5.2

Popis dílů
5

1. Odjištění
2a. Šroub koncové zarážky NAHORU
2b. Šroub koncové zarážky DOLŮ

2a

2b

3.Spojovací rameno
4.Nastavení pružiny
5.Držák ramene závory
6. Kyvná páka otvor 1
7. Kyvná páka otvor 2

6

1

7

8.Zouzdro pružiny
9. Pružina
10. Čidlo
11. Motor

8

3
11
10

9

4

12/40

Poznámky

5.3

Funkce závory (rovné rameno)
Závora s rovným ramenem je nabízena v různých délkách. Rovné
rameno se celé otáčí z vodorovné polohy do kolmé polohy. Krátké
závory se mohou otevírat velmi rychle (1s), dlouhé závory musí
být otevírány pomalu (3s resp. 6s), aby mohly pracovat
konstantním a bezpečným způsobem.

5.4

Funkce závory (lomené rameno pro 90°)
Lomené rameno v úhlu 90° se používá, jestliže je prostor výškově
omezen nebo jestliže závora má takto upozornit na pozdější
výškové omezení (vjezd jen pro osobní vozidla). Tyto druhy závor
potřebují k otevření 3 – 6 vteřin. Rozměry naleznete v technických
údajích.

5,5

Funkce závory (lomené rameno pro 180°)
Lomené rameno pro úhel 180° funguje podobně jako rameno pro
úhel 90°, jen s tím rozdílem, že rameno je kompletně odstraněno
z jízdní dráhy. Tímto lze ušetřit prostor do výšky, který je případně
využíván jinak. Tento druh závory vyžaduje k otevření minimálně 3
vteřiny. Rozměry naleznete v technických údajích.

5.6

Funkce závory (mříž/oplocení)
(Připravuje se)
Závora s mříží se používá ve spojení s rovným ramenem. Spolu s ramenem se pohybuje i mříž,
která chodcům již opticky brání v průchodu závorou, resp. je navádí na pěší komunikaci. Tyto
závory musí z důvodu dodatečné hmotnosti pracovat pomaleji. Obvykle 6s.

5.7

Funkce pohonu
Otáčivý pohyb motoru je spojovacím ramenem přenášen na osu. Mechanika je uzpůsobena tak,
že se závora začne otevírat pomalým pohybem, pak zrychlí a před dosažením koncové polohy se
zase zpomalí. Takto nedojde k tvrdému nárazu ramene závory a zvýší se její životnost. Díky
speciální mechanice je závora naprosto nevratná a každopádně dojde nejdříve ke zlomení
mechanického ústrojí. Proto má závora enormní trvanlivost a v případě vandalismu nebo zlomení
ramene je nutné pouze vyměnit rameno.

5.8

Funkce pružin (vyrovnávací pružiny)
Pod krytem se nacházejí 2 resp. 3 pružiny (podle daného modelu). Hlavní pružina a dvě
nárazníkové pružiny. Hlavní pružina zajišťuje rovnováhu ramene a předpětí se nastavuje na danou
délku závory. Nárazníková nebo-li nouzová pružina zajišťuje klidný chod a bezpečnost při zlomení
hlavní pružiny.

5.9

Funkce koncových spínačů
Na spojovacím ramenu i na pákách v koncových bodech se nacházejí zarážky, které jsou z výroby
předem nastaveny na pohyb o 90°. Bezdotykový koncový spínač přesně vypíná řízení. Řízení po
uplynutí nastavené doby motor vypne. Přesným nastavením zařízení lze dosáhnout té nejkratší
doby chodu motoru, aby se motor zbytečně nezahříval, když jede proti zarážkám a zde se vypne
až po určité době.
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Instalace

6.1

Zbudování základu závory
Stojan závory musí být stabilně zakotven. Doporučujeme základ s následujícími minimálními údaji.
Jestliže může dojít k působení mrazu, musí být základ zbudován tak, aby byl před mrazem
chráněn a podkladová půda se nemohla zvedat. Všechny potřebné chráničky a rozvody musí být
vyvedeny ze soklu jeho středem.
• trubka pro přívod elektrického vedení
• trubka pro světelnou závoru
• trubka pro řídící rozvody
• trubka pro připojení smyčky 1
• trubka pro připojení smyčky 2
• atd.
Závory do 6m
Hloubka:
900mm
Průřez:
500 x 500mm
Závory do 8m
Hloubka:
1 400mm
Průřez:
500 x 500mm
Horní část soklu je hladká, rovná a musí se zbudovat v absolutně horizontální poloze k vozovce,
aby bylo možné postavit kryt závory rovně.
Použitý beton musí mít pevnost BH PC 250 (25N/mm2). Sokl musí být proveden masivním
způsobem a být vyztužen ocelí. Otvory vyvrtejte podle daných rozměrů a sešroubujte se
spraženým ukotvením (020mm x 110mm).

50

0

50

0

50

0

1400

900

50

50

0

50

[ mm ]

Zbudování základu opěry (uložení)
Pro montáž opěry uložení je nutná stabilní, neměnící se podkladová plocha. Opěru upevníte
pomocí spraženého ukotvení (není v rozsahu dodávky).

325

[ mm ]
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282
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0
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6.3

Kontaktní smyčky (indukční smyčky) - popis
Kontaktní smyčka reaguje na kov a je obzvláště vhodná pro bezpečný provoz závory. Pečlivě
naplánujte dimenzování, počet a provedení smyček.
Zásadně platí:
• Sledovací smyčky zabraňují předčasnému zavření. Nejdůležitější smyčka pro tento účel se
nachází pod ramenem závory (viz příklad) a musí jistit po celé délce ramene závory. Dokud vozidlo
stojí na smyčce, nelze závoru zavřít. Po opuštění smyčky se aktivuje automatické zavření. To
může následovat ihned nebo po prodlevě.
• Otevírací smyčky se pokládají před zařízení závory a aktivují ji jako spínač. Vzdálenost mezi
oběma smyčkami smí činit maximálně 1m. Větší vzdálenosti by mohla u krátkých nebo pomalých
vozidel činit problémy.
• Smyčky umí také rozpoznávat motorky a jízdní kola. Pro tento účel je však nutné zbudovat zvláštní
stopy a vyznačit je (např. stopa pro motorky). Smyčka pro osobní vozidla nemůže být smyčkou pro
motorky a obráceně.
• Smyčky nemají být pokud možno zapuštěny do vozovky příliš hluboko. Čím hlouběji smyčka leží,
tím horší je detekce. Proto mohou někdy zůstat nerozpoznána právě vozidla s velkou vzdáleností
nejnižší části vozidla od vozovky a přívěsy. Rozpoznání přívěsů nebo obytných přívěsů je obtížné
především proto, že jejich podlaha je často ze dřeva a přívěsy jsou rozpoznány až podle nápravy.
Buďto bude za závorou zbudována druhá smyčka, kterou musí přijíždějící vozidlo nejprve projet,
nebo bude automatické zavírání upraveno podle rychlosti projíždění. Alternativně lze také jako
dodatečné zajištění instalovat světelnou závoru.
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6.4

Položení indukčních smyček - všeobecně
Geometrie musí být provedena rozdílně podle daného zařízení.
• Smyčka musí ležet přesně pod ramenem závory. Rameno závory se nachází na boku krytu.
• Sledovaný úsek pro osobní vozidla musí po obou stranách činit minimálně 500mm. Pro nákladní
vozidla musí být provedeny větší smyčky nebo lze dodatečně instalovat druhou bezpečnostní
smyčku.
• Dodržujte vzdálenost smyčky od okraje vozovky 300-400mm.
• Defektní povrch vozovky, rozbitá místa, pohybující se podklad, uvolněná dlažba, štěrk, kovové
části jsou rozpoznány jako chyby a narušují provoz. Podklad musí být pevný a nepohyblivý.
• Raději nepoužívejte železné výztuhy ve vozovce. Ty ruší smyčku. Udržujte vzdálenost +50cm od
železa.
• Vyhřívání vozovky rovněž ruší smyčku (udržujte vzdálenost minimálně 100cm).
• Garážová vrata, roletová vrata, posuvná vrata a vrata s otočnými křídly ruší provoz smyčky, jestliže
jsou vyrobena z oceli. Udržujte odstup!
• Od řízení smyčky k vlastní smyčce smí vzdálenost činit maximálně 15-20m. Jestliže to není
možné, musí být vyhodnocení umístěno mimo závoru.
• Vedení smyčky musí být přistřiženo přesně a na vhodnou délku. Navinuté kabely ovlivňují
vyhodnocení.
• Odpor smyčky je nutné po položení zkontrolovat. Měl by činit zhruba 0,8 ohm až 2,0 ohm. Izolační
odpor vůči zemi musí být vyšší než 1 Mohm. Indukčnost smyčky musí činit 70 až 500uHenry.
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6.5

Položení indukčních smyček - postup
Položení pod asfaltem nebo betonem:
• Byla stanovena velikost a poloha smyčky (smyček). Na podkladu vyznačte polohu ještě jednou ji
zkontrolujte.
• Rohy smyček musí být provedeny šikmo pod úhlem 45°. Viz výkresy.
• Řezacím kotoučem nebo podobným vhodným nástrojem vyřežte do vozovky drážku, která musí
být hluboká 50mm. Šířka drážky musí jen odpovídat kabelu, který bude později položen. Smyčka
musí ležet stejnoměrně hluboko k vozovce (paralelně s povrchem).
• Drážka musí být naprosto čistá! Drobné části nejlépe odstraníte z drážky vysavačem.
• Smyčka je položena izolovaným jednotlivým kabelem o průřezu 0,75mm2 až max. 1,0 mm2.
Pokládají se 3 – 5 vinutí. Nyní lze změřit odpor a indukčnost. Případně lze také provést zkoušku,
pokud je již přívod položen.
• Kabel smyčky přitlačte špachtlí z PVC nebo dřeva. Opatrně: Nepoškoďte izolaci kabelu.
• V přívodu ke smyčce (mezi vyhodnocením smyčky a začátkem vlastní smyčky) se oba kabely v
zájemně zkroutí, aby tam nevznikala další smyčka.
• Přívod přiveďte až do vyhodnocení nebo chráničkou do krytu závory.
• Nyní bude kabel smyčky pokryt jemným křemenným pískem, který vyplní dutiny mezi kabelem a
stěnou. Musí zůstat volný prostor minimálně 25mm až po vozovku!
• Drážku, v které leží smyčka, lze nyní uzavřít. Zacházejte opatrně s vřelými zalévacími hmotami,
např. asfaltem! Při teplotě 90° se poškodí izolace kabelů a smyčka zničí.
Položení pod zámkovou dlažbu
Dále respektujte!
• Mezi dlažbou vozovky a smyčkou musí být dostatečná vzdálenost (30mm). Dlažba se může
během doby pohnout a smyčku poškodit.
• Smyčku položte jak je popsáno výše s 3-5 vinutími, avšak ne přímo do písku, nýbrž do běžné
trubky z PVC malého průměru. Průměr musí být proto co nejmenší, aby se kabel ve smyčce
nemohl pohybovat následkem otřesů (osobními vozidly). Vinutí lze upnout také kabelovými
spojkami. PVC slouží jako ochrana proti tlaku hmotnosti vozidla shora. Tyto práce byste měli
připravit v dílně a ne až na staveništi. V dílně lze také smyčku vyzkoušet tak, že ji na zkoušku
vložíte pod stojící vozidlo.
• Kanál, do kterého bude smyčka položena, bude označen a vyzvednut. Vložte smyčku a uzavřete
jemným křemenným pískem. Nepoužívejte drť nebo štěrk, protože neleží stabilně a kameny
poškodí smyčku.
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6.6

Položení ovládacích spínačů

z

Ovládací zařízení musí být umístěna tak, aby byla snadno dosažitelná z vozidla. Ovládací zařízení
musí být v přímém vizuálním kontaktu se závorou. Špatně umístěné spínače a sloupky představují
droje nebezpečí.

6.7

Použití světelné závory
Světelná závora je obzvláště vhodná jako alternativa kontaktní smyčky, ještě lépe v kombinaci s
bezpečnostní smyčkou. Především pro průjezd závory přívěsů, obytných přívěsů nebo nákladních
vozidel s přívěsem je světelná závora ideální. Světelná závora se umístí přímo pod závoru, aby
rozpoznala objekt a oddálila zavření. Lze ji však instalovat také za závorou, aby vyslala další
signál a závora se nemohla zavřít nebo bylo zavření ještě jednou oddáleno. Výška umístění také
závisí na dané situaci a měla by být zvolena tak, aby neviditelný paprsek světelné závory
neprocházel pod vozidlem (nákladním vozidlem, vozidlem kategorie SUV). Závory na principu
odraženého světla nejsou k provozu vhodné, protože následkem laku na vozech, slunečního
světla nebo silného deště nepracuje reflektor správně.
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7

Montáž

7.1

Servisní dvířka
K otevření potřebujete přiložený klíč. Ten se nachází v krabici s
příslušenstvím, která je přiložena do transportního balení závory. Na
vnitřní straně servisních dvířek se nachází již předinstalované a
částečně propojené řízení.
Uvnitř závory se nacházejí elektrické části pod napětím!
Mechanika uvnitř závory může způsobit ta nejzávažnější poranění,
když se závora aktivuje!

7.2

Sejmutí krytu
Závoru odpojte od proudu!
Toto je nutné zkontrolovat!
Kryt je zajištěn křídlatou maticí, která je přístupná pouze když jsou
servisní dvířka otevřena. Kryt odstraníte tak, že sáhnete rukou nahoru
do skříně a vyšroubujete matici.
Pak nadzvedněte kryt na straně dveří o 2cm. Následně jej
nadzvednutý posuňte dozadu směrem k rameni a celý kryt sejměte.
Upozornění: Kryt je zajištěn jednou křídlatou maticí, dle potřeby lze
však namontovat také druhou křídlatou matici. Technicky to není nutné.
Je nemožné sejmout kryt, který je zajištěn šroubem, aniž by byl kryt
silně a trvale poškozen. Nasazení krytu probíhá opačným postupem.
Transport: Pro transport se mezi kryt a skříň vloží fólie, aby se lakování
závory nepoškodilo. Toto zajištění lze po postavení odstranit.

7.3

Odjištění (ruční ovládání)
K tomu potřebujete odjišťovací klíč, který se nachází v krabici s
příslušenstvím závory. Na straně, na které se nachází servisní dvířka,
je otvor v krytu. Do něj vložte odjišťovací klíč a odjistíte otočením ve
smyslu otáčení hodinových ručiček.
Závoru lze opět zajistit pouze ve stejné poloze. Jestliže byla závora
zavřena, nesmíte nikdy nechat rameno závory otevřeno bez zajištění,
protože se může nekontrolovaně sklopit dolů. Odjištění je koncipováno
pro výjimečný případ nebo pro údržbu zařízení a není vhodné ke
každodennímu použití.
Odjištění lze deaktivovat a pak již není zvenku přístupné, pokud je
nutno počítat se zneužitím. Pro tento účel je v krabici s příslušenstvím
přiložen malý zámek, který vložíte do otvoru odjištění před tím, než
nasadíte kryt.
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7.4

Montáž závory (kryt)
Upozornění: jsou potřeba 2 osoby.
Potřebné díly se nacházejí v krabici s příslušenstvím, která je dodána spolu se závorou.
2x U profily
4x spřažená kotva dlouhá 020mm x 110mm
• Označte otvory pro spřažené kotvy a předvrtejte je.
• Postavte závoru a šrouby lehce utáhněte.
• U závor do 4m lze provést konečné vyrovnání po montáži ramene.
• U závor nad 4m proveďte vyrovnání ihned (bez ramene) a šrouby pevně utáhněte.
Pevné usazení spražených kotev je velmi důležité, aby se závora nemohla uvolnit. Toto
nebezpečí hrozí především u delších ramen závory !
• Vzduchovou mezeru (štěrbinu) mezi podkladem, krytem závory a soklem zaspárujte silikonem,
aby nemohla vniknout vlhkost (Důležité jako ochrana proti korozi!).

166
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7.5

Montáž uložení ramene (opěry)
Montáž uložení ramene proveďte až po montáži ramene a jeho finálním
vyrovnání. Opěru namontujte pomocí spřažených kotev (nejsou v rozsahu
dodávky) na pevný, nepohyblivý podklad.

7.6

Montáž ramene závory (rovného)
Pozor: jsou potřeba 2 osoby, které rameno zajišťují.
Závora se musí nacházet v poloze „Zavřeno“. Rameno závory nasaďte do upevnění a upevněte
krycí deskou a oběma dodanými šrouby (krabice s příslušenstvím závory). Matici je nutné nasadit
zvenku, resp. šroub je nasunut zevnitř směrem ven. Rameno závory musí sedět na výložníku
velmi pevně a nesmí se pohybovat nebo mít vůli. Šrouby lze dotáhnout. Pokud se šroub zdá být
ze začátku krátký, vynechejte podložku anebo pojistný kroužek. Po prvním lehkém utažení obou
šroubů lze jeden z obou šroubů opět uvolnit a opatřit jej podložkou a pojistným kroužkem. Poté
nasaďte podložku a kroužek také na druhý šroub.
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7.7

Změna délky
Nenamontované rameno závory je delší než skutečná šířka uzavření. Šířka uzavření je vždy o
270mm menší.
Jestliže je použita opěra ramene závory, zkrátí se rovněž šířka uzavření o minimálně 100mm.
Rameno závory nelze zkrátit na straně pohonu, jen na protější straně. Koncovou krytku lze
sejmout a poté rameno závory vhodně zkrátit.

7.8

Montáž lomeného ramene závory s úhlem 90° a sklápěcího ramene s
úhlem 180°
Montáž tohoto ramene závory na ose je stejná jako u rovné verze. Viz montáž rovného ramene
závory.
Před upevnění ramene závory namontujte vedení ohybu. Viz montáž vedení ohybu a upevnění a
nastavení táhla pro lomené závory.
Upozornění: Lomené rameno se smí v plné délce (max. 3200mm) namontovat jen na závory s
otevíráním 3 a 6 vteřin.

7.8.1 Montáž vedení ohybu

[ mm ]

45

+
95

O 8,5
50

Vedení ohybu namontujte za bod otáčení ramene závory. Je
bezpodmínečně nutné, aby k tomu potřebné otvory byly
provedeny přesně. Je zde sotva tolerance, kterou by bylo možné
vyrovnat. Jestliže sedí vedení ohybu špatně, nelze rameno
nastavit a svěšuje se dolů, vyčnívá nahoru resp. nelze správně
nastavit koncovou polohu.
Upozornění: Tuto práci nesmíte provádět až na staveništi, nýbrž
musíte ji připravit v dílně.
Postupujte následovně:
• Postavte závoru bez ramene na pevný podklad (v dílně) a
sejměte kryt (viz Sejmutí Krytu).
• Uvolněte pružiny závory a demontujte je (viz Nastavení pružin).
• Závoru odjistěte klíčem a otočte do otevřené polohy (viz
Odjištění).
• Po přesném vyměření vyznačte otvory pro vedení ohybu a
předvrtejte je s průměrem 4-5mm. Poté je provrtejte s
průměrem 8,5mm.
• Rozměr od horní desky k horním otvorům kování je rozhodující
a činí 45mm. Níže se nacházející otvory sedí 50mm hlouběji.
• Rozměr od středu osy otáčení závory k prvnímu z obou otvorů
činí 83mm (vodorovně). Otvory za ním leží 40mm dále.
• Mezi vedení ohybu a krytem je vložena další deska. Ta je d
ůležitá, protože jinak nelze namontovat nebo odebrat víko krytu.
• Z technických důvodů jsou závity ve vedení ohybu nejprve
vyříznuty a pak nalakovány. Zkontrolujte prosím stav závitů.
Případně je postříkejte olejem, aby bylo možné nasadit šrouby
snadněji.
• Je žádoucí pracovat při utahování šroubů s dlouhým
prodloužením.
• Vedení ohybu musí sedět velmi pevně a nesmí mít vůli!
• Nasaďte a zkontrolujte víko krytu.
• Následně vestavte pružiny závory opačným postupem dle popisu.
Ale ještě je nenapněte, pouze nasaďte matice.

83
123
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7.8.2 Změna délky
• Lomené rameno lze zkrátit pouze za mechanikou ohybu na konci. Ostatní části mechaniky jsou z
výroby již upraveny na správný rozměr a tak dodány.

7.9

Upevnění a nastavení táhla pro lomené závory
Nejprve se seznamte se všemi díly táhla. Viz výkres, pozor: jsou potřeba 2 osoby! Postupujte
následovně:
• Upevněte oba šrouby vlevo a vpravo na kování lomeného ramene a zašroubujte je (případně
použijte jako pomůcku olej ve spreji). Tyto šrouby slouží k nastavení kování.
• Nastavte osu, okolo které se bude táhlo otáčet. Dodržte správnou stranu! Jedna strana má
šikmou hranu a směřuje k táhlu. Jak je zobrazeno, utáhněte v podlouhlé drážce (uprostřed)
pomocí krátké kloboučkové matice, podložky a pojistného kroužku.
• Pružina závory smí být napnuta jen trochu až vůbec ne!
• Nyní namontuje rameno závory, jak bylo popsáno výše.
• Odjistěte závoru a postavte ji vodorovně.
• Zavěste táhlo. Táhlo je již předem smontováno, avšak není přesně nastaveno. Otáčejte táhlem
tak dlouho, až dosáhnete správného rozměru. Závity jsou závity vlevo/vpravo. Pozor při
nasouvání ložiska na osu! Dodržte správnou stranu! V oku ložiska táhla se nachází pojistný
kroužek. Ten musí směřovat k závoře, jinak bude kroužek maticí rozmačkán! Z tohoto důvodu má
osa na jedné straně šiknou hranu.
• Použijte dlouhou kloboučkovou matici s podložkou a pojistným kroužkem.
• Nastavte: Otáčením uprostřed táhla lze nastavit polohu ramene závory.
• Podlouhlý otvor slouží k seřízení ve vodorovné poloze.
• Táhlo se používá k seřízení v otevřené poloze.
• Je žádoucí provést finální nastavení, až když je závora elektricky v provozu a jsou přesně
nastaveny koncové body.

7.10

Provedení závory levé / pravé a přestavba

Závory jsou předem smontovány ve verzi levé nebo pravé. Všechny použité díly závory lze zásadně užít
pro obě strany. Pro přestavbu na jiné provedení je nutný písemný souhlas výrobce.
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8

Vyrovnání pružin
Pružina v závoře vyrovnává hmotnost ramene závory. Je bezpodmínečně nutné, aby byla správná
pružina zabudována do správného zařízení závory. Jestliže není rameno závory vyváženo, pracuje
zařízení spatně, závora se nezavírá nebo neotevírá úplně a životnost zařízení se zkracuje.

8.1

Zkouška
Odjistěte závoru a ručně nadzvedněte rameno závory a v několika polohách v úhlu 15°, 30°, 45° a
cca 60° je zase pusťte dolů. Z těchto poloh by se rameno nemělo pohnout dále. Zůstane stát v
poloze, v které je pustíte, drženo jen vyrovnávací pružinou. Jestliže nastavení není správné, je
nutné nastavení pružiny upravit.

8.2

Nastavení pružin
Podle použitého modelu jsou vestavěny pružiny různé síly vyrovnávající délku ramene.
Pružiny:
Délka

Otvor páky

Průměr pružiny

2,5m – 3,5m

2 krátké

5,5mm

3,5m – 4,5m

1 dlouhý

5,5mm

4,5m – 5,0m

2 krátké

6,5mm

5,0m – 6,0m

1 dlouhý

6,5mm

6,0m – 7,0m

2 krátké

7,0mm 2 pružiny

7,0m – 8,0m

1 dlouhý

7,0mm 2 pružiny

Dále jsou na páce hřídele závory k dispozici dva otvory. Tyto otvory zvětšují nebo zmenšují sílu
pružin. Jestliže se délka ramene pohybuje v mezním rozsahu mezi údaji, tak musíte použít otvor
ležící dále od osy otáčení. Pružina má delší životnost, když je méně napnuta.
Pozor: Před přestavením do jiného otvoru páky je bezpodmínečně nutné pružinu uvolnit! Rameno
závory, pokud je již předem namontováno, se musí nacházet v poloze ZAVŘENO (vodorovně).

8.3

1

1

2

2

Úprava nastavení pružin
Když je závora v otevřené poloze, lze otevřenými servisními dvířky nastavit sílu pružiny. Nastavení
využívá závitu doprava. Zašroubováním zvýšíte sílu pružiny. Vyšroubováním snížíte sílu pružiny.

23/40

Poznámky

8.4

Demontáž pružin
Pozor: Jestliže je nutné vyměnit pružinu v jednom pracovním kroku, postupujte podle
následujícího popisu: Jestliže zařízení zůstane bez pružiny, aniž by bylo na něj dohlíženo, musí
být závora zavřena a navíc zajištěna proti otevření nebo je třeba rameno závory demontovat.
Přívod proudu je nutné přerušit, aby nebylo možné uvést zařízení omylem do provozu.
Výměna pružiny:
• Rameno závory musí být odmontováno.
• Přerušte přívod proudu.
• (1) Vyvěste pružinu závory: Za tímto účelem otočte nastavení pro pružinu hodně dolů. Tlakem
prstů (1 A/1B) na vnitřní plášť pružiny lze plášť vyvěsit.
• (2) Uvolněte šroub páky a snižte pružinu.
• (3) Uvolněte zobrazené 4 šrouby a snižte plášť pružiny..
• (4) Následně lze vyjmout pružinu s táhlem a skříní.
• Nyní může následovat oprava, údržba, inspekce nebo výměna.
• Vestavění probíhá opačným postupem.

1

2

1A

1B

3

4
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9

Elektrické napojení
Závora musí být napojena na uzemněnou síť. Připojení musí být provedeno odborným způsobem
a musí splňovat normy a směrnice platné v místě instalace. Nabízené modely mají v normálních
provedeních částečně hotovou kabeláž již z výroby. Zvláštní modely se mohou od tohoto schéma
odlišovat a obsahovat také jiná řízení.

9.1

Připojení elektrického napájení
Elektrické napájení se připojí na hlavní vypínač uvnitř krytu. Uvolnění kabelu přívodu od tahu musí
být zajištěno zákazníkem a lze jej provést podle následujícího vyobrazení.

9.2

Uzemnění
Uzemnění připojte ke zvláštním způsobem označené svorce a uzemnění musí splňovat směrnice
platné v místě instalace.

9.3

Hlavní vypínač
Všechna standardní provedení mají hlavní vypínač, který odpojuje elektrické napájení pro všechny
póly. Zajišťuje bezpečnost při údržbě, inspekci a uvedení mimo provoz. Jestliže zařízení není v
provozu, musí být spínač zajištěn proti opětovnému zapnutí.

9.4

Postup po výpadku proudu
Jestliže se přeruší přívod proudu do závory a není napojeno alternativní napájení 230 Voltů,
závora se zastaví. Uložená nastavení zůstanou zachována. Závora je několik málo vteřin po
zapnutí elektrického napájení opět připravena k provozu. Upozornění: Jestliže je závora kompletně
v poloze OTEVŘENO, automaticky se zavře, až uplyne nastavená doba. Jestliže závora stojí v
poloze mezi koncovými spínači, je nutný k jejímu otevření nebo zavření signál.

9.5

Elektrické zabezpečení zařízení
• Elektrické zabezpečení kompletního zařízení musí být provedeno s 5A.
• Řízení je vybaveno skleněnou pojistkou 5A (5 x 20)
• Motor má automatické zabezpečení proti přehřátí
Po zchlazení se motor opět samočinně zapne (vyp.= 140°, zap.=cca:75°)
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10

Řízení
Řízení je mikrořadič moderní konstrukce a je určeno a koncipováno pro provoz s těmito závorami.
Řízení má mnoho již integrovaných funkcí.

10.1

Funkce řízení
• Automatické zavření (nastavitelné)
• Okamžité zavření po uvolnění smyčky
• Vstup pro světelnou závoru
• Vstup smyčky
• Výstup pro signál Závora zavřena
• Oddělené signály OTEVŘENO – ZAVŘENO - STOP
• Světelná signalizace červená-zelená
• Chladicí ventilátor pro spouštění (ne všechny modely)
• Lampy LED pro diagnózu
• Zásuvný konektor pro radiové připojení
• Čidlo pro reverzaci závory
• Předání signálu, když je závora OTEVŘENA
• Předání signálu, když je závora ZAVŘENA

10.2

Provozní režimy řízení
Provozní režimy jsou dány připojením příslušenství a řídících přístrojů k řízení. V následujícím
popisu jsou uvedeny obvykle používané provozní režimy:
• Manuálně OTEVŘÍT: Závoru otevřete spínačem/tlačítkem a závora se automaticky zavře po
uplynutí přednastavené doby nebo zůstane v otevřené poloze, než bude vydán signál pro
zavření. Volitelným připojením smyčky nebo světelné závory zabráníte, aby se závora zavřela,
zatímco se v úseku závory zdržuje vozidlo.
• Manuálně OTEVŘÍT rádiovým ovládáním: Navíc s připojeným rádiovým ovládáním pro
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT nebo OTEVŘÍT a ZAVŘÍT. Je potřeba dálkové ovládání s minimálně 2 kanály.
• Automaticky: Dodatečně (bez použití rádiového ovládání). Na jedné straně závory se nachází
smyčka nebo světelná závora, která otevře závoru a po povolení od druhé smyčky ji opět zavře.
Upozornění: Jestliže probíhá závorou provoz v obou směrech, je třeba si uvědomit, že také
vozidla jedoucí v druhém směru aktivují smyčku a tím oddalují dobu zavření. Výjimka: 2 smyčky
s rozpoznáním směru.

10.3

Rádiový provoz
• Závoru lze ovládat rádiovým ovládáním, to se však smí používat jen v bezprostřední blízkosti na
dohled od závory. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme zavírat závoru rádiovým
ovládáním. Každopádně používejte bezpečnostní zařízení proti zavření v nebezpečném úseku.
• Připojení naleznete v popisu zásuvných konektorů -> RADIOVÝ PŘIJÍMAČ

10.4

Připojení řízení
Řízení je již z výroby připojeno na hlavní vypínač, motor, koncové vypínače, ventilátor (pokud je
instalován) a již byla prověřena jeho správná funkce a bylo v podstatě nastaveno předem (běžná
provedení). Jestliže je hlavní vypínač připojen k napájení a zapnut, je řízení pod napětím.
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10.5

Popis připojení řízení

10.5.1 Popis šroubových svorek
• Motor: Výstup k motoru 230V
o L = černá nebo hnědá
o N = modrá
o L = hnědá nebo černá
• POWER LINE: Napětí připojení řízení 230 Voltů:
o L,
o N,
o Uzemnění
• RED/GREEN (G:COM:R): Připojení pro světelnou signalizaci ČERVENÁ/ZELENÁ
Výstup spíná bez nastavitelných prodlev.
Výstup je bezpotenciálový. max. 10A
o G = Green (zelená) Když je závora otevřena
o Com = Nulový vodič
o R = Red (červená) Když je závora zavřena
• PHOTO POWER OUTPUT: Připojení příslušenství (např. světelných závor)
o 12VAC
o Max. 250mA
• DOWN LIMIT OUTPUT: Připojení pro rozvod přenosu signálu závory ZAVŘÍT na periferní
přístroje nebo řízení.
o beznapěťové výstupy. Nevhodné pro spínání 230 Voltů nebo zátěže,
o COM: Společný kontakt
o NO: Spínací kontakt „Normal Open"
o NC: Rozpínací kontakt „Normal Closed"

• SPECIAL FOR MOTORCADE (kolona vozů):
Popis: Vstup signálu „Motorcade" souvisí s funkcí Vehicle Detector Signal, který se
nachází hned vedle. Typ spínání: NC rozpínací kontakt 1. V kombinaci je
koncipován spínací vstup, aby se zabránilo zavření závory, protože otevřenou
závorou mají projet ještě další vozidla. Zde je vedle spínacího vstupu Vehicle
Detector Signal použit ke kontrole závory spínací vstup Motorcade.
2. Alternativně: Kontaktní smyčka musí být připojena jako rozpínací kontakt
(NO=Normal Open) a ne jako spínací kontakt.
Uvedení spínacího vstupu do provozu: Vstup je z výroby u většiny provedení
vypnut (není aktivní). V takovém případě se nachází malý připájený drátový
můstek (označení: 5V) pod svorkou Motorcade. Pokud není připájen, je nutné
buďto vložit drátový můstek do spínacího kontaktu nebo napojit vhodné
příslušenství, jak je popsáno níže.
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Pokyn 1: Rychlost vozidel by měla být co nejnižší. Všechny příklady je nutné individuálně upravit
podle místních okolností.
Všechny následující příklady probíhají bez provozu v opačném směru!
Pokyn 2: Nedoporučujeme pro provoz s přívěsy!
Pokyn 3: Světelná závora pod ramenem závory je nutná jako třetí zabezpečení.
Pokyn 4: Automatické zavření po pevné době není u této funkce možné!
Pokyn 5: Je důležité porozumět funkci vstupu Vehicle Detector Signal!
Příklad 1: Vjezd nebo výjezd
• Kontaktní smyčka je položena pod závorou a napojena na vstup Vehicle Detector Signal jako
spínací kontakt (NO).
• Další smyčku nebo světelnou závoru, která bude napojena na vstup Motorcade, je třeba instalo
vat ve výrazné vzdálenosti od první smyčky. První vozidlo v koloně NESMÍ aktivovat obě smyčky
současně.
Popis průběhu: Vozidlo aktivuje okamžité zavření závory, jakmile opustí kontaktní smyčku pod
závorou, ledaže by již stálo další vozidlo ve světelné závoře (smyčce) instalované ve výrazné
vzdálenosti. Pak zůstane závora otevřena, protože nelze vydat žádný signál.
Příklad 2: Vjezd nebo výjezd
• Kontaktní smyčka je položena pod závorou a napojena na vstup Motorcade jako rozpínací
kontakt (NC).
• Další smyčku nebo světelnou závoru, která bude napojena na vstup Vehicle Detector Signal, je
třeba instalovat ve výrazné vzdálenosti od první smyčky. První vozidlo v koloně NESMÍ aktivovat
obě smyčky současně. Popis průběhu: Vozidlo projíždí přes smyčku pod závorou, aniž by řízení
reagovalo, až se aktivuje světelná závora (smyčka), která byla instalována ve výrazné vzdálenosti
za první smyčkou. Jestliže se pak již nachází další vozidlo na smyčce pod závorou, zůstane závo
ra otevřená, dokud nebude znovu aktivována za ní ležící světelná závora (smyčka).
• VEHICLE DETECTOR SIGNAL: Vstup pro bezpečnostní smyčku. Detektor smyčky se
přisvorkuje tak, aby zavřel relé, když stojí vozidlo pod závorou nebo se pohybuje. Když je kontakt
relé zavřený, je možné závoru otevřít, avšak ne zavřít. Jestliže je závora OTEVŘENA, rozezní se
výstražný signál z akustického hlásiče na řízení, že se na smyčce nachází vozidlo. Po uvolnění
smyčky (relé opět otevřeno) se závora ihned zavře. Jestliže během zavírání vjede na
bezpečnostní smyčku vozidlo, pak se závora vrátí do polohy OTEVŘENO.
Pokyn 1: Jestliže požadujete, aby se uvolnění oddálilo, protože se závora
nesmí zavřít ihned, musíte tuto prodlevu nastavit na detektoru smyčky
(prodleva odpadu relé).
Pokyn 2: Vstup lze v kombinaci s vedle ležícím vstupem Motorcade používat
také jako rozpínací kontakt (NC). Viz vstup „Special pro
Motorcade".
o Kontakt otevřený: Neaktivní
o Kontakt zavřený: aktivní
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• SERIAL COMMUNICATION:
o Neaktivní pro tyto modely závory
• LOOP- výstup ke smyčce
o Jen když je obsazen konektor VEHICLE DETECTOR SOCKET.
o Funkce je stejná jako u výstupu: Vehicle Detector Signal
• PHOTO SIGNAL INPUT:
Vstup signálu pro světelnou závoru vstup „NO" spínací kontakt.
Jsou možné dvě funkce:
Nastavení se provádí dvoupolohovým mikropřepínačem 3:
Dvoupolohový mikropřepínač 3 OFF:
Světelná závora zabrání, aby se závora zavřela. Jestliže je aktivováno automatické zavření po
předem nastavené době, probíhá tato doba přesto na pozadí (= nebude vynulována na začátek).
Po uvolnění světelné závory se závora ihned zavře.
Pokyn 1: Světelné závory instalujte ve výšce karoserie vozidla (výšce plechových dílů), ne ve
výšce kol (600mm - 800mm).
Pokyn 2: Světelné závory se používají za závorou jako druhé bezpečnostní opatření.
Pokyn 3: Zařízení, u kterého je aktivováno automatické zavírání, by nemělo být zabezpečeno
pouze světelnou závorou. Smyčka je vhodnější. Respektujte to především u rychle se zavírajících
závor (1+3 vteřiny). Dvoupolohový mikropřepínač 3 ON:
Světelná závora otevře. Jakmile je světelná závora přerušena, otevře se závora. Jestliže je
aktivováno automatické zavření po předem nastavené době, probíhá přesto doba na pozadí
(nevynuluje se). Po uplynutí doby se závora zavře bez ohledu na to, zda je světelná závora ještě
aktivní. Tato funkce je vhodná pouze, aby se umožnilo projet jedinému vozidlu.
Upozornění: Automatická doba zavření se vynuluje, jestliže bude v otevřeném stavu vydán pro
závoru další příkaz OTEVŘÍT, který bude trvat minimálně 1 vteřinu.

^

• UP LIMIT OUTPUT: Připojení pro rozvod přenosu signálu závory OTEVŘÍT na periferní přístroje
nebo řízení
o beznapěťové výstupy. Nevhodné pro spínání 230 Voltů nebo zátěže,
o COM: Společný kontakt
o NO: Spínací kontakt „Normal Open"
o NC: Rozpínací kontakt „Normal Closed"
• SIGNAL INPUT: Vstup pro spínače
o Všechna připojení NO (spínací kontakt)
o COM: Společné připojení
o UP: Vstup Otevření závory
o DOWN: Vstup Zavření závory
o STOP: Vstup spínače zastavení
Upozornění: Jestliže je na kontaktu UP trvalý signál, zůstane závora otevřená. Případně
nastavená doba zavření začne odpočítávat čas až po uvolnění kontaktu.
• VEHICLE DETECTOR SOCKET: Zásuvný konektor pro vyhodnocení smyčky s univerzálním
konektorem
o Jedná se o univerzální konektor, na který lze nasunout běžné vyhodnocení smyčky. Vlastní
smyčka se připojuje přes výstupy LOOP.
Pokyn 1: Před montáží se přesvědčete, zda se použitý detektor vejde do řídící skříně (konstrukční
výška), jinak je nutné instalovat jiný typ externě.
POKYN 2: Než vyhodnocení použijte, prověřte kompatibilitu. Viz obsazení konektoru při připojení.
Od zákaznického servisu si můžete vyžádat referenční seznam vhodných vyhodnocení. (srpen
2008 se připravuje).
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10.5.2 Popis zásuvného konektoru
A

• SHORTCUT CONNECTOR: Připojení pro zvláštní typ smyčkového detektoru.
Funkce zablokována. Kabel není nabízen. Plní stejnou funkci jako připojení VEHICLE DETECTOR
SIGNAL.

B

• CAPACITOR X2: Připojení kondenzátoru
o Intenzita: 2x 9uF/450 Voltů
o Obsazení svorek zleva doprava:
•COM
•C1
•C2

C

• LIMIT SIGNAL INPUT: Připojení koncových spínačů
o Připojení koncových spínačů
o Obsazení svorek zleva doprava:
• Červená
• Zelená •Žlutá
• Černá

D

• RPM ENSOR: Připojení čidla otáčení o Čidlo sleduje otáčky motoru. Jestliže bude na příklad
závora během jízdy (dolů) zastavena (narazí na překážku), zastaví se a začne se pohybovat zpět
nahoru. Čidlo je umístěno v dolní části motoru a pro kontrolu funkce je vybaveno světelnými
lampami.
o Obsazení svorek shora dolů:
• Červená
• Černá
• Hnědá

E

• RADIO RECEIVER: Připojení pro externí radiové ovládání
o Připojení radiového přijímače, který musí být instalován mimo řízení, ve vhodném pouzdře. P
řipojovací kabel je u standardních provedení závor zahrnut do rozsahu dodávky.
Když je radiovým přijímačem vydán signál do řízení, rozezní se na řízení akustický signál pro k
ontrolu a signalizaci doby trvání impulzu.
o Možné varianty přijímače:
• 8002E 2 kanály pro 15 ručních vysílačů na jeden kanál IP57
• STAR250-433, Management System s 1 kanálem pro 250x ručních vysílačů, box pro externí
montáž objednejte zvlášť.
Upozornění: K provozu radiového kódového zámku je nutný přijímač některého z výše uvedených
modelů.
o Obsazení svorek zleva doprava:
• COM 5V
COM
Červená
• Stop
Signál STOP
Černá
• Down
Signál Zavřít
Žlutá
• UP
Signál Otevřít
Zelená
• bNeobsazeno
Hnědá

F

• TEST: Připojení ventilátoru motoru (v motoru závory)
o Funkci ventilátoru umožňuje spínač TEST.
o Ne všechna provedení závory jsou z výroby vybavena ventilátorem.
o Obsazení svorek zleva doprava:
• - (mínus)
• Test
• + (plus)

G

• COMMUNICATION MODULE:
o Konektor nelze v současnosti používat.
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10.5.3 Popis spínačů
H

• FAN: Spínač testu funkce ventilátoru ZAP./VYP.
o Jestliže je v závoře instalován ventilátor, viz obsazení konektoru TEST (resp. model), lze jej
tímto vyzkoušet,
o Normální poloha: VYP.
o Poloha pro test: ZAP. Upozornění: Při teplotě nad 75° se ventilátor rozběhne automaticky.

I

• BARRIER SELECT:
o Nastavení použitého typu mechanického ústrojí. Z výroby správně nastaveno pro zakoupený typ.
Není nutné provést změnu nastavení.
o 1 sek. = Pro závory s dobou chodu 1 vteřiny
o 3 sek. = Pro závory s dobou chodu 3 vteřin
o 6 sek. = Pro závory s dobou chodu 6 vteřin
Upozornění: Rychlost závory je určena mechanickým ústrojím a ne spínačem. Špatné nastavení
může negativně ovlivnit logiku závory a vyvolat poruchy.

J

• AUTO DOWN /TIMING: (automatické zavírání)
o Nastavení doby, po kterou zůstane závora otevřená. Nastavením dvoupolohových
mikropřepínačů 1 a 2 nastavíte pevné doby.
Mikropřepínač 1 Mikropřepínač 2 Doba Upozornění: Dvoupolohový mikropřepínač 3 má jinou
funkci. Viz: Světelná závora.
OFF
OFF
VYP.
ON

ON

5 vteřin

OFF

ON

10 vteřin

ON

OFF

20 vteřin
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10.5.4 Popis signalizačních lamp LED
• POWER
o Barva:
o Zap.:
o Vyp.:

Červená
Proud přítomen (pojistka v pořádku)
Není proud v řízení

• UP
o Barva:
o Zap.:
o Vyp.:

Červená
Je vydán signál OTEVŘÍT
Není signál

• DOWN
o Barva:
o Zap.:
o Vyp.:

Červená
Je vydán signál ZAVŘÍT
Není signál

•STOP
o Barva:
o Zap.:
o Vyp.:

Červená
Je aktivováno STOP (není možný žádný pohyb závory)
STOP není aktivní

•PHOTO
o Barva:
o Zap.:
o Vyp.:

Červená
Světelná závora blokuje funkce
Světelná závora volná

•VEHICLE DETECTOR
o Barva:
Červená
o Zap.:
Výstup zapnutý
o Vyp.:
Výstup volný
• DOWN LM. (LIMIT)
o Barva:
Červená
o Zap.:
Koncový vypínač ZAVŘÍT aktivní
o Vyp.:
Koncový vypínač volný
• UP LM. (LIMIT)
o Barva:
Červená
o Zap.:
Závora OTEVŘÍT aktivní
o Vyp.:
Koncový vypínač volný

• T symbol (směr otáčení motoru OTEVŘÍT)
o Barva:
Červená
o Zap.:
Relé zapnuto
o Vyp.:
Relé není zapnuto
•*< symbol (směr otáčení motoru ZAVŘÍT)
o Barva:
Červená
o Zap.:
Relé zapnuto
o Vyp.:
Relé není zapnuto
• S (RPM čidlo)
o Barva:
o Zap. (bliká):
o Vyp.:

Červená
Čidla napojena
Čidlo není napojeno

• 2x signální lampa LED „bez popisu"
Bez funkce
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11

Nastavení závory
Musí být připojeno elektrické napájení a minimálně jeden spínač pro OTEVŘÍT-ZAVŘÍT. Rameno
závory musí být instalováno a vyváženo.
Pozor: Vozovka a úsek v dosahu závory musí být během nastavování pro dopravu každého
druhu uzavřen.

11.1

Nastavení koncových spínačů
Koncové spínače lze nastavovat, pouze když je rameno závory v rovnováze! Závora může
vykonávat pohyby v úhlu maximálně 90°.
Pozor životu nebezpečné: Když provádíte nastavení koncového spínače, musíte pokaždé
vypnout hlavní vypínač. Všechna ovládací zařízení musí být zajištěna, aby je nebylo možné
použít omylem. Je potřeba druhá osoba, aby jistila rameno závory v odjištěném stavu.
Koncový spínač je z technického hlediska světelná závora, která se nachází v malém pouzdře pod
krytem. Koncová poloha je aktivována nastavitelným „prstem“, který přeruší světelnou závoru. Pro
každou polohu signalizuje lampa LED, zda byl spínač aktivován. Závora je zásadně nastavena
předem z výroby a potřebuje jen malou úpravu.

11.2

Úprava nastavení koncových spínačů:
o Vypněte hlavní vypínač.
o Sejměte kryt závory.
o Odjistěte závoru a rukou (manuálně) ji zvedněte do koncové polohy. Daný koncový vypínač
(LED na koncovém vypínači) se rozsvítí, až je koncová poloha elektricky dosažena.
o Upravte nastavení:
o Prst příslušného koncového vypínače na hřídeli uvolněte tak, až jím lze pohybovat s
mírným vynaložením síly.
o Odjištěnou závoru položte do dané koncové polohy.
o Lampa LED se musí v koncové poloze rozsvítit, ale také zhasnout ihned, jakmile byla
koncová poloha opuštěna.
Popis správné funkce:
Závora bude vypnuta světelnou závorou koncových spínačů a tlumiče na zarážkách se
sotva stlačí nebo se stlačí jen mírně.
o Zapněte hlavní vypínač a vyzkoušejte výsledek.

11.3

Nastavení délky spojovacího ramene mezi motorem a osou závory:
Délka ramene je nastavena z výroby a nelze ji měnit! S příliš krátkým nebo dlouhým nastavením
závora již nedosáhne koncové polohy nebo ji přejede a nedojde k pomalému chodu na konci
otevíracího nebo zavíracího pohybu. Ve správném nastavení se rameno lehce dotkne tlumiče
zarážky.
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12

Dokončení (uzavření instalace)
• Všechny elektrické přípojky musí být provedeny správně.
• Všechna bezpečnostní zařízení musí být vyzkoušena, zda správně fungují.
• Musí být vyzkoušeny všechny funkce zařízení.
• Všechny mechanické části musí být pevně utaženy. I když nebylo na mechanických částech
provedeno žádné nastavení, musíte zkontrolovat VŠECHNY nastavovací a spojovací šrouby na
o pružině,
o ramenu pružiny,
o ramenu závory.
• Řízení musí být uzavřeno řádným a „těsným" způsobem.
• Je třeba zkontrolovat odlehčení tahu na dolní části řízení a případně je utáhnout.
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13

Poruchy a často kladené otázky

13.1

Závora nefunguje (nehýbe se) (viz 13.2)

13.2

Závora se neotevírá

Popis

Odstranění / příčina / řešení

Závora nereaguje.
V řízení nesvítí žádná lampa LED.

• Je přerušeno elektrické napájení.
• Je vypnut hlavní vypínač.
• Aktivoval se ochranný vypínač F1.
• Vyhořela pojistka v řízení.

Až k řízení sahá elektrické napětí. Lampy LED na
řízení jsou VYP.

• Pojistka na řízení je defektní.
• Přetížení následkem defektního napojeného příslušenství (zkrat)

Až k řízení sahá elektrické napětí. Lampy LED na
řízení jsou ZAP.

• Spínač/tlačítko pro OTEVŘÍT je defektní.
• Zkrat (trvalý kontakt) v napojeném povelovém prvku.
• Aktivoval se spínač pro zastavení.
• Závora byla odjištěna pro manuální provoz.
• Kontrola správného nastavení koncových
spínačů. Jestliže se oba koncové spínače
aktivovaly současně, závora nefunguje. Byl
poškozen kabel koncových spínačů.
• Je zlomena pružina na závoře. Odjistěte a
vyzkoušejte vyváženost závory.
• Lampy LED poskytnou další informace o
možných chybách.
• Zřídka: Defektní motor.
• Zřídka: Defektní kondenzátor.

Všechny funkce probíhají normálně, avšak motor
závory je velmi teplý.

• Při trvalém provozu se může aktivovat
tepelná ochrana. Po zchlazení běží
zařízení opět obvyklým způsobem.
• Jestliže je v motoru instalován ventilátor, je
nutné testovacím spínačem zkontrolovat
jeho funkci.

13.3

Závora se nezavírá

Popis

Odstranění / příčina / řešení

Závora se nezavírá resp. nezavírá podle požadavků
(viz také k tomu: Závora se neotevírá).

• Závora je odjištěna.
• Selhává připojené příslušenství (tlačítko,
spínač, smyčka nebo světelná závora).
• Špatné nastavení typu motoru na řízení.
• Koncový spínač se již aktivoval, je volný.
• Není namontováno rameno závory.
• Motor je příliš teplý (viz Závora se
neotevírá).
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13.4

Závora se neotevírá, resp. nezavírá, není kompletní nebo je pomalá

Popis

Odstranění / příčina / řešení

Závora se nezavírá, resp. nezavírá se podle požadavků.

• Závora je odjištěna.
• Selhává připojené příslušenství (tlačítko,
spínač, smyčka nebo světelná závora).
• Špatné nastavení typu motoru na řízení.
• Koncový spínač se již aktivoval, je volný.
• Není namontováno rameno závory.
• Motor je příliš teplý (viz Závora se
neotevírá).

Závora je směrem OTEVŘÍT rychlejší než směrem
ZAVŘÍT.

• Jsou používány špatné pružiny? Vyměňte je.
• Pružina je špatně nastavena.
• Je použit špatný otvor pro pružinu v páce
hřídele.
• Rameno závory se nehodí k pružině (lehčí).
• Vyzkoušejte: Rameno musí být v rovnováze.

Závora je směrem ZAVŘÍT rychlejší než směrem
OTEVŘÍT.

• Špatné pružiny
• Rameno závory příliš těžké.
• Vyzkoušejte: Rameno musí být v rovnováze.
• Zlomená pružina.
• Je použit špatný otvor pro pružinu v páce
hřídele.

Závora v koncové poloze tvrdě narazí.

• Vyzkoušejte: Rameno musí být v ovnováze.

13.5

Závora nestojí zcela vodorovně nebo kolmo

Popis

Odstranění / příčina / řešení

Rameno závory poklesává dolů (všeobecně):

• Bylo násilím zdeformováno, ohnuto.
Rameno bylo v zavřené poloze vytlačeno
nahoru či stlačeno dolů.
• Koncové spínače nejsou utaženy a
nastaveny.
• Spojovací rameno (motoru k ose otáčení)
nebylo řádně utaženo a jeho nastavení se
změnilo.
• Tlumič na koncové zarážcopotřebovaný /
vytlučený.

Dále pro ramena závory s ohybem v úhlu 90° nebo
sklopením o180°

• Nová instalace 1: Montážní deska, na které
je závora upevněna, má špatnou polohu.
• Nová instalace 2: Tyčoví ještě není
správně nastaveno. Viz montáž a
nastavení v návodu.
• Šrouby tyčoví se uvolnily a změnily
nastavení.
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Poznámky

13.6

Ostatní

Popis

Odstranění / příčina / řešení

Závora se zavře ihned po uvolnění smyčky.

• Normální funkce řízení. Prodlevu je třeba
nastavit na vyhodnocení smyčky.

Závora se během chodu náhle zastaví.

• Výpadek proudu během provozu. Viz také
v části Závora se nepohybuje.
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Technické údaje

14.1

Všeobecně

Technické údaje
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Poznámky

Modely a obsah kartonu

+

Délky a hmotnosti ramen závory

+

BAR-BM3 = 3000mm
BAR-BM4 = 4500mm
BAR-BM6 = 6000mm
BAR-BM8 = 8000mm
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Poznámky

14.2

Rozměry modelu BAR-B90
1940

110

2040

2200

1260

50

+

+
1260

1940

830

3200

[ mm ]

Rozměry modelu BAR-B180

2200

1260

110

14.3

+

+
1260

300

1440

830

3000

[ mm ]
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Poznámky

14.4

Ramena závory s mříží se připravují.
Informace na požádání

14.5

Technická pomoc
Pro technickou pomoc se obraťte na montéra zařízení. Přivítáme, jestliže se s technickými dotazy
obrátíte také na nás. Připravte si prosím označení modelu (vnitřní strana dveří), schéma zařízení a
podklady k zařízení.

Chamberlain GmbH
www.chamberlain.de
E-mail: info@liftmaster.de
Mezinár. telefon: +49 (0)6838 90 71 72
Mezinár. fax:
+49 (0)6838 90 71 79
14.6

Náhradní díly
Na přání Vám zašleme aktuální seznam náhradních dílů. Obraťte se prosím na montéra zařízení
nebo na náš zákaznický servis, který používá pouze originální díly od naší společnosti. Není
přípustné používat cizí díly.
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Zkušební protokol a předání
• Vypracujte zkušební protokol o předání provozovateli zařízení.
• V protokolu musí být uvedeny všechny důležité údaje o vlastním zařízení a také všechny zvláštní
požadavky tohoto zařízení.
• Uveďte jméno a funkci všech osob, které byly vyškoleny jak zacházet se zařízením.
• Podrobně vysvětlete, co je třeba učinit v případě servisu: výpadku proudu, zlomení závory, atd.
•Je nutné uvést všechny práce, které je ještě třeba vykonat, pokud mají vliv na funkci. Po
ukončení je třeba provést kontrolu znovu.
• Jestliže není zařízení bezpečné, výslovně užívání zakažte.
• Dokumentujte všechny testy, které jste vykonali.
• Jmenujte předpokládané intervaly údržby.
• Zhotovte schéma zařízení nebo fotografie k dokumentaci. Pokud by provozovatel provedl změny,
lze je takto dokázat. To platí také pro poškození.
• Vydejte provozovateli jednu kopii tohoto montážního a provozního návodu.

Prohlášení o shodě
Automatická závora, modely řady BARS1, BARS2, BARM6, BARL6, splňuje
požadavky platných částí předpisů norem EN300220-3 • EN55014 • EN61000-3 •
EN60555 • ETS 300 683 • EN60335-2-103: 2003 • EN55014-1: 2000 + A1 +A2 •
EN55014-2: 2001 • EN61000-3-2: 2000 • EN61000-3-3: 1995+A1 • EN 301 489-3, V1.3.1
• EN 300 220-3 V1.1.1 • EN 13241-1, a ustanovení a všech doplňků předpisů EU
2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EG

Prohlášení o zahrnutí
Automatické závory splňují ustanovení předpisu EU 98/37/ES a jeho dodatků, jestliže jsou
instalovány a udržovány podle návodů výrobce.
Podepsaná tímto prohlašuje, že výše uvedený přístroj a veškeré příslušenství uvedené v
příručce splňuje výše jmenované předpisy a normy.

Harry Naumann
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
August, 2008
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