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Zestaw monta owy przemysłowych bram sekcyjnych
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INSTRUKCJA MONTA U

MANUAL
UWAGA ! OSTRZE ENIA !

Monta , u ycie i obsługa elementów zestawu monta owego wymagaj
przestrzegania szeregu zasad . Poni ej przedstawione s warunki
bezpiecze stwa których przestrzeganie jest niezb dne ! W przypadku
w tpliwo ci nale y skontaktowa si z dostawc .
!
!
!
!
!
!
!

Instrukcja przeznaczona jest wył cznie dla przeszkolonych instalatorów i nie mo e by
wykorzystywana w celach treningowych lub innych , niezgodnych z przeznaczeniem .
Instrukcja opisuje monta wył cznie elementów z zestawu i u ycie dodatkowych cz ci wymaga
opisów uzupełniaj cych.
Przed przyst pieniem do monta u , nale y uwa nie przeczyta cał instrukcj .
Pewne elementy zestawu monta owego mog posiada ostre kraw dzie , i dlatego niezb dne jest
u ywanie r kawic ochronnych .
Wszystkie dostarczone cz ci zaprojektowane s tak aby stworzy zestaw dla ci le okre lonego
rodzaju bramy . Zastosowanie dodatkowych elementów mo e wpłyn na pogorszenie efektów
pracy , stworzy zagro enie oraz zmieni warunki gwarancji udzielanej przez producenta .
Podczas napinania spr yn , gromadzona jest w nich bardzo du a energia . Nale y pracowa
uwa nie , sta wygodnie na stabilnym podło u oraz u ywa wła ciwych narz dzi .
Miejsce monta u powinno by dobrze o wietlone , bez przeszkód i brudu . Inne osoby , a
szczególnie dzieci , mog by nara one na niebezpiecze stwo i dlatego nie mog przebywa w
pobli u miejsca pracy instalatorów .

Warunki gwarancji
Ogólne warunki dostawy i płatno ci ustalone przez Metaalunie i opisane jako METAALUNIE CONDITIONS w pełni dotycz
wszystkich naszych kontraktów i zobowi za . Inne formy warunków nie s zobowi zuj ce . Kopia warunków dostawy i
płatno ci mo e by dostarczona na danie bez dodatkowych opłat . Jest ona tak e dost pna na stronie internetowej
www.flexiforce.nl.
Flexi-Force dokłada wszelkich stara aby dostawy były zgodne z zamówieniem w 100 % . W praktyce , pomimo stara , nie
zawsze jest to mo liwe . Powstałe błedy b d naprawiane najszybciej jak to jest mo liwe , tak aby zminimalizowa odbiorcy
wszelkie niedogodno ci z tego tytułu . W takim przypadku nale y bezzwłocznie poinformowa o problemach dotycz cych
dostawy ( dokument musi zawiera numer zamówienia oraz numer tygodnia produkcji ) i oczekiwa propozycji ich rozwi zania .
FlexiForce pokryje koszty bł dow poniesionych przez osoby trzecie , tylko po wyja nieniu okoliczno ci i przedstawieniu stosownej
zgody . Rekompensata finansowa oraz zwrot kosztów podró y dłu szej ni 1 godzina s obiczane na podstawie zwykłych taryf.
Instrukcja monta u nie narusza adnych praw autorskich . Zmiany techniczne mog by dokonywane bez uprzedniej pisemnej
informacji.
Flexi-Force zaprojektował konstrukcj i działanie elementów zestawu monta owego w zgodzie z normami Unii Europejskiej .
Jednak e nale y sprawdzi czy rozumienie wszystkich norm jest zgodne z tym , jakie jest w danym kraju .
Flexi-Force B.V.
P.O. Box 37, 3770 AA Barneveld
The Netherlands
Tel.
+31-(0)342-427777
Fax.
+31-(0)342-414679
E-mail: ff@flexiforce.nl
Internet: www.flexiforce.com
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Symbol

1

Wst p

2

Sposoby prowadzenia bram

3

Kołowroty ła cuchowe

4

Zawiasy / Uchwyty górne rolki

5

Wkr ty

6

Prowadnice

7

K townik pionowy ( oraz uszczelki boczne )

Instrukcja monta u

-

Prowadzenie standardowe
Prowadzenie obni one
Przewy szenie
Prowadzenie pionowe
Prowdzenie standardowe sko ne
Prowadzenie obni one sko ne
Przewy szenie sko ne

NL
LHR
HL
VL
FTR
FLH
FHL

Obsługa r czna
Kołowrót 1:1
Kołowrót 1:3
Kołowrót 1:4
Kołowrót nasadowy 1:4
Ł cznik 1” – 1 ¼ “
Ła cuch

1056B
722A
721A
724
725
702ST-1/2
723A

Zawiasy rodkowe
Zawiasy rodkowe wydłu one i odwrócone
Zawiasy rodkowe wydłu one
Zawiasy rodkowe Inox
Zawiasy boczne
Zawiasy boczne wydłu one
Zawiasy boczne Inox
Uchwyt górny rolki regulowany, prowadzenie standardowe
Uchwyt górny rolki , prowadzenie obni one
Pojedyncze i podwójne zawiasy boczne dla rolek wydłu onych

450HZ
420HZ+10RES
450HZ+10
450H304
450CZ
450CZ+10
450C304
415CZ
417
450SZ / 447DOUB

rednica 6,3 długo
rednica 6,3 długo
rednica 6,3 długo

25mm
35mm
16mm

Str.7
Str.15

Str.23

Str.27

1055BV / 1055BV-RVS
1053BV / 1053BV-RVS
1052BV

Prowadnice 2” z łukiem typu 2H
Prowadnice 2” z łukiem typu 2G
Prowadnice 3”

Standardowy k townik wraz z uszczelk
9VB i 1085
Standardowy k townik wraz z uszczelk komorow
9VB i 1094-40
K townik o w skim uchwycie pod uszczelk dostarczan w postaci zrolowanej
K townik pod prowadnic 3” wraz z uszczelk
9K i 1085

8

Zamki

9

Uchwyty

Zasuwa boczna
Zasuwa boczna USA
Zasuwa boczna z czarnym uchwytem
Zamek rygluj cy wraz z wkładk cylindryczn
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Str.30

Str.31
9ZR i 1090

629VER
630D
632
637-40/50,668-40BL, 638-40/56

Czarny plastikowy uchwyt r czny / docisk no ny
640T, 642BL
Czarny uchwyt r czny
634
Dwucz ciowy ( od wewn trz / od zewn trz ) czarny uchwyt r czny 639BL, 643BL

Str.30

Str.32

Str.39
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10

Uchwyty dolne sekcji
Uchwyt dolny
Uchwyt dolny
Uchwyt dolny
Uchwyt dolny
Uchwyt dolny
Uchwyt dolny
Uchwyt dolny

Uchwyt zabezpieczaj
Uchwyt zabezpieczaj
Uchwyt zabezpieczaj
Uchwyt zabezpieczaj

cy przed skutkami p
cy przed skutkami p
cy przed skutkami p
cy przed skutkami p

427SX
428TAI
425HD 2” i 3”
429
432
437 + 437VERS
430HD 2” + 3”
kni
kni
kni
kni

cia lin no
cia lin no
cia lin no
cia lin no

nych
nych
nych
nych

440-600 + 441HBR / 441BR-2HD
440-REGL + 441HBR-REGL
440-HD
440-3” + 441BR-3HD

Uchwyt dolny RVS
Uchwyt dolny RVS

427S-RVS
437RVS

Wł cznik
Pokrywa plastikowa wraz z wł cznikiem

6901SCHA/ 440SWL / R
440KAP

Podpora boczna nieregolowana , pod wałek 1”
Podpora boczna nieregulowana pod wałek 1 ¼ “
Podpora rodkowa nieregulowana pod wałek 1”
Podpora rodkowa nieregulowana pod wałek 1 ¼ “
Podpora a pod wałek 1 i 1 ¼ “
Podpora rodkowa uniwersalna
Podpora rodkowa / boczna , cz
dolna bez ło yska
Podpora rodkowa / boczna , cz
górna bez ło yska
Podpora rodkowa / boczna , cz
górna z ło yskiem
Podstawa mocuj ca
Ło ysko 1 ¼ “
Ło yska 1”
Gniazdo ło yska

305-4B etc
318-4CP
315-4B etc.
318-4C
320-4
USA-8LH / RH
322BAS
323LAG
323LAG-B
321WAL
USA-A
USA-B
325

Wałek pełny czarny 1”
Wałek pusty 1” z wr bem
Wałek pełny ocynkowany 1”
Wałek pełny ocynkowany 1 ¼”

702K-….
705GB-….
702-….Z
699-….Z

11

Wł czniki czujnika lu nej liny w uchwycie dolnym

12

Podpory boczne

13

Wałki

14

Urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami p kni cia spr yn
Urz
Urz
Urz
Urz

dzenie zabezpieczaj
dzenie zabezpieczaj
dzenie zabezpieczaj
dzenie zabezpieczaj

ce przed skutkami p
ce przed skutkami p
ce przed skutkami p
ce przed skutkami p

Urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami p
Urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami p

15

Urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami p
Urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami p
Urz dz. zabezp. przed skutkami p kni cia spr

Ł czniki

Nieregulowany ł cznik aluminiowy pod wałek 1”
Regulowany ł cznik stalowy pod wałek 1”
Nieregulowany ł cznik stalowy pod wałek 1”
Regulowany ł cznik stalowy pod wałek 1 ¼”
Nieregulowany ł cznik stalowy pod wałek 1 ¼”
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kni
kni
kni
kni

Str.41

cia spr
cia spr
cia spr
cia spr

Str.56
Str.58

Str.63

Str.64

yn pod wałek 1”
670
yn pod wałek 1” wraz z wył cznikiem 670 and 677-67
yn pod wałek 1” wzmocnione
675
yn pod wałek 1” wzmocnione wraz z wył cznikiem
675 and 677-67
kni cia spr yn pod wałek 1 ¼” wzmocnione
675-5/4”
kni cia spr yn pod wałek 1 ¼” wzmocnione z wył cznikiem
675-5/4” and 677-67
kni cia spr yn + podpora mocuj ca
670 + 661
kni cia spr yn + podpora mocuj ca
675 + 322BAS
yn+ podpora mocuj ca+ wzmocnienie 675 + 674HOEK + 322BAS
708-90
703ST
705ST100
704ST
706ST100

Str.68
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16

Spr yny

17

B bny

18

Profile konstrukcyjne do podwiesze

19

Trójk tna podstawa mocuj ca

20

Zestaw napinaj cy liny no ne

21

Zderzaki spr ynowe

22

Poziome profile ł czeniowe

23
24

Zmiana nachylenia górnego odcinka prowadnic pionowych
Monta zestawu spr yn na trójk tnych podstawach mocuj cych

Str.81
Str.81

25

Zło enie paneli bramy ( sekcji )

Str.82

Spr yny malowane proszkowo
Spr yny niemalowane ( czarne )

….xCALPS
….xCALNS

B
B
B
B
B
B
B
B
B

bny prowadzenia standardowego
bny prowadzenia standardowego
bny prowadzenia standardowego
bny do przewy sze
bny do przewy sze
bny do przewy sze
bny prowadzenia pionowego
bny prowadzenia pionowego
bny prowadzenia pionowego

FF-NL-12
FF-NL-18
FF-NL-32 (5/4”)
FF-HL-54
FF-HL-120
FF-HL-164 (5/4”)
FF-VL-11
FF-VL-18 (5/4”)
FF-VL-28 (5/4”)

K
K
K
K
K
K

townik perforowany 50x50
townik perforowany 40x40
townik perforowany 30x30
townik perforowany 30x30 en 50x50
townik perforowany SU 48x..
townik perforowany SU 48x.. i 50x..

50B30-3000(-S)
40B25-3000(-S)
30B25-3000(-S)
30B25-3000 and 50B30-3000
48SU3000
48SU3000 and 50SU3000

Str.70
Str.71

Str.73

Str.74

Trójk tna podstawa mocuj ca jako podwieszenie prowadnic poziomych
3010
Trójk tna podstawa mocuj ca , jako oparcie profila stalowego podtrzymuj cego podpory boczne oraz podpory
rodkowe i wał ze spr ynami
355CONS
Zestaw napinaj cy z kółkami po rednimi plastikowymi
Zestaw napinaj cy ze stalowym ramieniem spr ynowym

685CH (NP + LHR)
687
(NP + LHR)

Zderzaki spr ynowe krótkie
Zderzaki spr ynowe długie
Zderzaki spr ynowe extra długie

718
719
719EP-750

Profil 5C z tyłu prowadnicy poziomej
Profil 5C w rodku prowadnicy poziomej

5C…. and 2602 etc
5C…. and 2602 etc

Mocowanie profilu 100K jako oparcie zestawu spr yn

Metaalunie Conditions

100K….and 355CONS etc.

Str.75
Str.79

Str.80

Zał czniki

UWAGA!
Instrukcja ta ogranicza si do przedstawienia wła ciwego monta u elementów zestawu . Instalacja kompletnej
bramy wraz z panelami i innymi urz dzeniami powinna by dokonana w oparciu o dodatkow instrukcj
monta u dostarczon przez producenta paneli i tych urz dze zgodnie z przepisami CE . Te instrukcje
przeznaczone s tylko dla do wiadczonych i przeszkolonych instalatorów .
Symbole elementów zestawu oznaczone s w nawiasach ( ).
yczymy osi gni cia sukcesu w instalacji zestawów monta owych . W przypadku trudno ci lub niejasno ci
prosimy o kontakt z Flexi-Force B.V.
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1 WST P
ZAWARTO ZESTAWU MONTA OWEGO
Zawarto
zestawu
monta owego
do
bram
przemysłowych dostarczanego przez Flexi-Force , zale y
od rozmiarów bramy i sposobu jej prowadzenia.
Poni sze elementy stanowi zawarto standardowej
dostawy .
Przed monta em nale y sprawdzi , czy zestaw
zawiera wszystkie cz ci zgodnie z wykazem.

oku bocznych sekcji
wzmocnie wzdłu nych sekcji
Elementy mocuj ce :

Zestaw zawiera :
b bny
podpory boczne
podpory rodkowe
zabezp.przed skutkami p kni cia spr yn*
wałek z wr bem
ło yska
k townik wraz z prowadnic pionow
uszczelka boczna
prowadnica pozioma ze wzmocnieniem
ł cznik*
rolki
spr yny wraz z czopami , czarne lub malowane
profile do podwiesze
kołowrót ła cuchowy wraz z ła cuchem lub lina*
zawiasy rodkowe,zawiasy boczne
uchwyt górny rolki
uchwyt dolny lub zabezp.przed skutkami p kni cia
lin no nych*
zamek lub zasuwa*
uchwyt r czny*
zderzaki spr ynowe*
liny no ne
kluczyki
trójk tn podstaw mocuj c *
zestaw do napinania lin no nych*
profil no ny*
elementy mocuj ce
Zestaw nie zawiera :
okien
górnego / dolnego korytka z uszczelk
materiałów mocuj cych cz ci zestawu do cian
HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3

1006B, 1062M

1026-68B

1053BV

1027-68B

1045

1055BV

1047 1044

1017B,
1070B-3,5

1062B, 1062M

UWAGA!
Stosowanie nieoryginalnych lub dodatkowych cz ci
i elementów mocuj cych mo e wpłyn
na
bezpiecze stwo oraz jako wykonania zestawu .
Firma Flexi-Force nie ponosi odpowiedzialno ci za
szkody spowodowane u ywaniem elementów innych
ni wyszczególnione w wykazie cz ci zestawu.
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* elementy zamawiane dodatkowo , które mog nie by
cz ci zestawu
NARZ DZIA I
WYPOSA ENIE

NIEZB DNE DO MONTA U
Poni ej przedstawiona jest lista podstawowych narz dzi
niezb dnych do prawidłowego i bezpiecznego monta u.
lina do podwieszenia wst pnego prowadnic
pr ty stalowe do napinania spr yn(wg rysunku)
klucz zaciskowy ( do unieruchomienia bramy )
smar i olej
naklejki ostrzegawcze
poziomica
przecinak (dla 721A)
ta ma miernicza
k tomierz (dla prowadze sko nych)
rubokr t płaski
rubokr t krzy akowy
szczypce
pilnik
wyrzynarka
klucze płaskie o rozmiarach :
5,5
8
10
13
14 or 9/16"
15
17
24 (do 440REGL)
klucze nasadowe, rozmiar 3 i 4
wiertła :

Ø5
Ø7
Ø 10
Ø 13
Ø 15
Ø 16
zaciskarka systemowa (E-transmission, symbol
97030)
zaciskarka ko cówek lin 511C i 531 (nie wymagana
w zestawie standardowym)

Pr ty do napinania spr yn dostarcane przez Flexi-Force.
HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3
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OGÓLNE ZASADY MONTA U
Kontrola wymiarów

Przed przyst pieniem do składania zestawu nale y
sprawdzi wymiary przestrzeni monta owej .
A = Szeroko otworu (porówna z zamówieniem)
B = Wysoko otworu (porówna z zamówieniem)
C = Szeroko w garków (patrz 10. Uchwyty dolne)
D = Wysoko nadpro a (patrz 2. Sposoby prowadzeia)
Ponadto nale y sprawdzi :
Szeroko panela wraz z okuciami bocznymi =A+45 mm.
Wysoko paneli po zło eniu wraz z uszczelk doln = B
+ 25 mm
WA NE! Elementy słu ce do mocowania
prowadnic i cz ci zestawu do cian i sufitu , nie
s jego wyposa eniem .Nale y stosowa
elementy mocuj ce wła ciwe dla danego podło a.

Kontrola gł boko ci przestrzeni monta owej
Sprawdzi czy jest wystarczaj co miejsca dla ustawienia
prowadnic poziomych (patrz 2. Sposoby prowadzenia).

Kontrola długo ci sekcji

Gdy długo sekcji (szeroko panela bramy) ró ni si
od wspomnianej powy ej , wszystkie wymiary dotycz ce
w garków zmieni si .

Pagina: 1
Welke maten moeten gecorrigeerd
worden?

Kontrola ustawie prowadnic

pionowych.
Za pomoc poziomicy nanie wymiar “A” i “B”, a potem
poło enie punktu “C” (rysunek)
Ustawi prowadnice pionowe tak aby od dołu
zaczynały si w punktach ,,C,, (rysunek).
Prowadnica lewa i prawa musz
by
równoległe do siebie .

X

Podło e pochyłe musi zosta wyrównane .

Wymiar X (rysunek) jest zale ny od rodzaju u ytego
uchwytu dolnego sekcji (Patrz 10, Uchwyty dolne).

HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3
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Monta zestawu prowadnic
Tabela poni ej pozwala znale stron w
instrukcji opisuj c szczegółowo sposoby
prowadzenia bram .(patrz 2 Sposoby
prowadzenia )

NL
VL
HL
FHL
LHR
FLH
FTR

System
Standardowy
Pionowy
Przewy szony
Przewy szony sko nie
Obni ony
Obni ony sko nie
Standardowy sko ny

Page Nr.
16
19
18
22
17
21
20
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Monta zestawu spr yn (podpory boczne
nieregulowane)
-Podpory boczne nieregulowane
-Liny no ne prowadzone od wewn trz k townika.
-Spr yny poło one na nadpro u
-Wałek 1 “ i 1 ¼ “
Tabela poni ej wskazuje rodzaj cz ci u ytych dla
danego układu spr yn.

Układ

rozmiar
mm
86

nie111
regulowany 127
1”
152

nieregulowany
152
1 ¼”

1

2*

305-4B
306-4B
307-4B

315-4B
316-4B
317-4B

308-4B

318-4B

3084CP

3

Pagina: 2
Kabels buitenom ook behandelen?

4

na b bny
nawin
LHW
dwa
=czarny
dodatkowe
zwoje
RHW
liny
=czerwony
no nej
jako
zabezpieczenie

5
670 lub 675
670+661
675+322BAS
675+674HOEK+
322BAS
lub 675 lub
670/675+322BAS
675-5/4”+674HOEK
322BAS

6

USA-8
USA-B

7

8

708-90
703ST
705ST100 USA-8
USA-B
325

704ST
706ST100

308-4C

*dotyczy tylko spr yn 6” i/lub W>5000

UWAGA! Spr zyny zało y w taki sposób , aby ich czopy stacjonarne skierowane były do rodka wału
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UWAGA! Spr yny zało y w taki sposób , aby
ich czopy stacjonarne skierowane były do
boków wału

Monta zestawu spr yn (podpory boczne
regulowane)
-Podpory boczne regulowane
-Liny no ne prowadzone od wewn trz k townika
-Spr yny poło one na nadpro u
-Wałek 1 “ i 1 ¼ “
Tabela poni ej wskazuje rodzaj cz ci u ytych dla
danego układu spr yn.

Układ

regulowany

Rozmiar
mm

1
322BAS
USA-B

675

>86

322BAS
323LAG-B

675
322BAS

152

675 322BAS
674HOEK

86

322BAS
USA-A

308-4C

>86

322BAS
323LAG
USA-A

675-5/4“
322BAS

1 ¼”
152
z podstaw
mocuj c

2

86

1”

regulowany

Pagina: 2
Kabels buitenom ook behandelen?

86-152

3
na b bny
nawin
dwa
dodatkowe
zwoje
liny
no nej
jako
zabezpieczenie

4

LHW
=czarny

RHW
=czerwony

5

6

USA-8
USA-B
325

708-90
703ST
705ST100

USA-8
USA-B
325

704ST
706ST100

675-5/4”
322BAS
674HOEK
321WAL
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Zamocowa podpory boczne (1) do ciany. Za pomoc
poziomicy wyznaczy lini ł cz c skrajne podpory
boczne tak , aby pozostałe podpory i wał le ały poziomo
Umie ci pozostałe cz ci na wale (Patrz Monta
zestawu spr yn , podór bocznych i zabezpiecze ).
Za pomoc podwieszenia z liny unieruchomi wał
podczas monta u . Zamocowa do ciany zestaw
spr yn .

Monta lin no nych oraz napinanie spr yn
Wypoziomowa wał.

Składanie paneli bramy
Przed zło eniem panele powinny posiada okucia
boczne , oraz górne i dolne korytko wraz z uszczelk .
Usun foli zabezpieczaj c z sekci .
(Patrz 4 Zawiasy / uchwyty górne rolki)
Umocowa zawiasy boczne do paneli . W niektórych
przypadkach miejsce mocowania wyznaczaj otwory w
okuciach bocznych .W bramach o szeroko ci > 5000
standardowo nale y stosowa podwójne zawiasy boczne
Zamocowa symetrycznie zawiasy rodkowe tak , aby
ich w szy element skierowany był ku dołowi . Tabela
poni ej wskazuje ilo zawiasów rodkowych na panel ,
która jest zal na od szeroko ci bramy ( o ile nie
zamówiono inaczej ).
Szeroko bramy
[mm]
0000 – 2749
2750 – 3999
4000 – 4999
5000 – 5999
6000 – 6999
7000 – 7999
8000 – 8999

Po uło eniu górnego panela bramy , nale y go
unieruchomi zapomoc klucza zaciskowego i skr ci go
zawiasami bocznymi oraz rodkowymi n szej sekcji .
Umocowa odpowiedni uchwyt górny rolki (Patrz 4
Zawiasy / Uchwyty górne rolki).

Zawiasy rodkowe
[sztuki]
1
2
3
4
5
6
7

Umie ci na klockach , w wietle otworu doln sekcj
bramy .
(Patrz 10 Uchwyty dolne)
Wło y rolki (gdzie przewidziane , zale nie od typu) w
uchwyt dolny z zamocowanymi linami no nymi i
przykr ci go do panela w taki sposób , aby kółka rolek
znalazły si w prowadnicy .
Usun
klocki i zamocowa rolki w uchwytach na
zawiasach bocznych .
Umie ci kolejn sekcj na dolnym panelu tak , aby
brzegi oku bocznych były w jednej linii . Unieruchomi
sekcj kluczem zaciskowym . Skr cic sekcje zawiasami
bocznymi a potem rodkowymi .
Kolejne panele nale y zakłada w ten sam sposób .
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Rozwin stalowe liny no ne ( z jednej
strony zamocowane do uchwytu
dolnego ) tak , aby nie skr cały si .
Przeprowadzi pierwsz
lin
od
uchwytu dolnego , za osiami rolek do
b bna ( patrz rysunek ).
Przeprowadzi lin przez b ben i
unieruchomi j w nim za pomoc
ruby w b bnie .
Lina musi przej przez zagł bienie w
b bnie tak , aby znale si na jego
cz ci nawojowej (Patrz 17 B bny lub
szukaj dodatkowych informacji na
stronie www.flexiforce.com)
Dosun b ben do podpory bocznej i obracaj c go
nawin lin tak , aby zwoje ( min. 2 zwoje bezpiecze stwa
) le ały obok siebie w zagł bieniach b bna .
Po napr eniu liny , nale y obróci wał tak , aby wło y
klin jednocze nie we wr by wału i b bna .
Po osadzeniu klina dokr ci ruby b bna (10 Nm).
Napinaj c lin unieruchomi wał za pomoc klucza
zaciskowego .
Odci gn i unieruchomi za pomoc bolca zaczep
blokuj cy urz dzenia zabezpieczaj cego przed skutkami
p kni cia spr yn tak , aby jego koło z bate obracało si
swobodnie .
Drug lin no n nale y zamocowa w ten sam sposób .
Brama powinna le e poziomo , a obie liny no ne musz
by napr one jednakowo.
Za pomoc klucz zaciskowego umieszczonego w
prowadnicy pionowej , unieruchomi bram .
Napi spr yny obracaj c je (informacj o liczbie obrotów
mo na znale w wykazie dostarczonych cz ci lub na samej
spr ynie ).Rozci gn spr yny ± 5 mm tak , aby zredukowa
tarcie i dokr ci je do wału za pomoc rub umieszczonych w
czopie (25Nm).
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OSTRZE ENIE !
Napinanie spr yn skr tnych wymaga u ycia
znacznych sił , du ej ostro no ci i koncentracji .
Monta , obsługa techniczna i naprawy mog by
dokonywane tylko przez do wiadczone i wła ciwie
przeszkolone osoby ..
Nale y u ywa tylko wła ciwych narz dzi do
napinania spr yn, dobrze pasuj cych w gniazda
czopów .

Napinanie spr yny
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Upewni si czy linia pomalowana na zwojach
spr yny jest prosta .
Wło y pierwszy pr t napinaj cy gł boko w gniazdo
czopu .
Obróci pr t napinaj cy o ¼ obrotu aby rozpocz
nakr canie spr yny .
Wło y drugi pr t napinaj cy gł boko w nast pne
gniazdo czopu .
Zrównowa y drugim pr tem napr nia spr yny .
Wyj pierwszy pr t napinaj cy z gniazda czopu .
Obróci drugi pr t napinaj cy o ¼ obrotu
zwi kszaj c napr enie spr yny .
Powtarza czynno ci b do g , a do osi gni cia
wła ciwej liczby obrotów spr yny.
Dokr ci czop napinaj cy spr yny do wału za
pomoc umieszczonych na nim rub .
Wyj ostatni pr t napinaj cy z gniazda czopu .
Sprawdzi liczb dokonanych obrotów spr yny ,
licz c paski utworzone z lini pomalowanej na
zwojach .
Usun klucz zaciskowy aby rozblokowa bram i
sprawdzi czy jest wła ciwie wywa ona . Je li jest
to konieczne , mo na dodatkowo napi
lub
poluzowa spr yny nie wi cej ni o 1 obrót .
Nale y pami ta , e zmiany napr enia powinny
by dokonywane na wszystkich spr ynach
jednakowo .

g. Wyj pierwszy pr t napinaj cy z gniazda czopu .
h. Obróci drugi pr t napinaj cy o ¼ obrotu w
po danym kierunku .
i. Wło y pierwszy pr t napinaj cy gł boko w nast pne
gniazdo czopu .
j. Zrównowa y pierwszym pr tem napr nia
spr yny .
k. Powtarza czynno ci od d do j a do osi gni cia
wła ciwej korekty napi cia spr yn .
l. Wło y klin i dokr ci czop napinaj cy spr yny do
wału za pomoc umieszczonych na nim rub .
l. Wyj ostatni pr t napinaj cy z gniazda czopu

Mocowanie zderzaków spr ynowych

(Patrz 21 Zderzaki spr ynowe)
Zamocowa zderzaki spr ynowe zgodnie z instrukcj .

Ustawienie prowadnic poziomych

Otworzy powoli bram tak , aby niepodwieszone
prowadnice poziome mogly swobodnie przesuwa si i
ustawia wzgl dem paneli bramy .
Nal y sprawdzi czy rolki z obu stron bramy s tak
samo oddalone od prowadnicy i czy brama przesuwa si
równolegle do nich .
Mierz c przek tne mo na sprawdzi dokładno
ustawienia prowadnic wzgl dem siebie .

Korekta napi cia spr yn

a. Wło y pierwszy pr t napinaj cy gł boko w gniazdo
czopu
b. Zrównowa y napr nia spr yny pr tem
napinaj cym .
c. Poluzowa ruby mocuj ce czop napinaj cy
spr yny do wału i wyj klin .
d. Obróci pierwszy pr t napinaj cy w po danym
kierunku .
e. Wło y drugi pr t napinaj cy gł boko w nast pne
gniazdo czopu .
f. Zrównowa y drugim pr tem napr nia spr yn
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Prawidłowo ustawione prowadnice nale y przymocowa
do podwieszenia .
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Prace wyko czeniowe

Podnoszenie lin /ła cuchem:Patrz 3 Kołowroty
ła cuchowe
Uchwyt r czny / Stopka:
Patrz 9 Uchwyty
Zamek :
Patrz 8 Zamki
Naoliwi wszystkie zawiasy oraz rolki .
Nasmarowa liny no ne .
Nasmarowa osie rolek .
Dostarczone spr yny skr tne s lekko naoliwione
Umocowa Kart Identyfikacyjna oraz wymagane
naklejki ostrzegawcze .

ZAPYTANIA :
Co powinienem sprawdzi , gdy brama nie
jest prawidłowo wywa ona ?
Gdy brama nie jest prawidłowo wywa ona , nale y
sprawdzi czy :
poni sze informacje s zgodne z zamówieniem :
-

Nap d elektryczny

Monta musi by zgodny z instrukcj dostarczon wraz z
nap dem.

waga bramy (ł cznie z oprzyrz dowaniem)
rozło enie ci aru bramy jest jednakowe dla
ka dego panela , lub waga ich jest ró na np. :
poprzez monta szklanych okien , drzwi
wewn trznych albo ci kich profili
wzmacniaj cych .

zamówiono i u yto wła ciwych elementów zestawu ?
Szczególnie wa ne s spr yny i b bny :

OSTRZE ENIE!

Firma Flexi-Force nie jest dostawc paneli bram.
Instrukcja monta u sekcji powinna by
dostarczona przez ich producentów .

-

czy dostarczono wła ciwe rozmiary spr yn i
b bnów ?

czy brama jest zamontowana wła ciwie ?
-

prowadnice poziome s rzeczywi cie poziome a
nie sko ne .
dla przewy sze : czy wał jest na wła ciwej
wysoko ci ? Je li nie , to liny no ne s
nieodpowiedniej długo ci i brama nie b dzie
nigdy dobrze wywa ona .

czy dokonywano zmian konstrukcyjnych po
monta u ?
-
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nale y sprawdzi czy dokonano zmian
konstrukcyjnych , zamontowano drzwi
wewn trzne lub doł czono profile wzmacniaj ce
itd.
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2.

SPOSOBY PROWADZENIA BRAM

2.1

NL, Prowadzenie standardowe 2”

Opis

W prowadzeniu standardowym brama wykłada si
bezpo rednio nad otworem , a prowadnica pozioma
składa si z jednej cz ci . Patrz rysunek obok.

Prowadnice

Prowadzenie standardowe składa si
poziomej i pionowej .

z prowadnicy

Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Zestaw prowadnic poziomych
Składa si z cz ci lewj i prawej . Jest zło ony z
prowadnicy rolek oraz wzmocnienia przymocowanego do
łuku i prostej cz ci prowadnicy .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy i skróci j je li
jest to niezb dne . Ustawi prowadnice na równym
poziomie pionowo i równolegle do siebie . (Patrz 1
Wst p).
Uniemo liwi wysuni cie si uszczelki . Je li jest to
konieczne mo na podgi kraw d mocuj c powy ej
uszczelki w górnej cz ci k townika.

Monta zestawu prowadnic poziomych
Za pomoc liny wykona tymczasowe podwieszenie
prowadnic i ustawi ich pochylenie mi dzy 0 a 1
stopie . Patrz rysunek obok .
Dokr ci wszystkie ruby . Zale nie od rodzaju b bna ,
nale y u y 1 lub 2 ruby do mocowania wzmocnienia
prowadnicy poziomej z k townikiem pionowym .
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2.2

LHR, Prowadzenie obni one 2”

Opis

W prowadzeniu obni onym brama wykłada si
bezpo rednio nad otworem , a prowadnica pozioma
składa si z dwóch cz ci .Patrz rysunek obok .

Prowadnice

Prowadzenie obni one składa si z prowadnicy poziomej
i pionowej .
Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Zestaw prowadnic poziomych
Składa si z cz ci lewj i prawej . Jest zło ony z
podwójnie zagi tej i prostej prowadnicy rolek ,oraz profila
wzmaiaj cego .
Łuki i cz ci proste prowadnic s ze sob poł czone na
przedniej płycie bocznej oraz za pomoc ł czników
prowadnic . Do przedniej płyty bocznej mocowane jest
tak e kółko po rednie .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy i skróci j je li
jest to niezb dne . Ustawi prowadnice na równym
poziomie pionowo i równolegle do siebie . (Patrz 1
Wst p).
Uniemo liwi wysuni cie si uszczelki . Je li jest to
konieczne mo na podgi kraw d mocuj c powy ej
uszczelki w górnej cz ci k townika.

Monta zestawu prowadnic poziomych

Za pomoc liny wykona tymczasowe podwieszenie
prowadnic i ustawi ich pochylenie mi dzy 0 a 1
stopie . Patrz rysunek obok .
Dokr ci wszystkie ruby . Zale nie od rodzaju b bna ,
nale y u y 1 lub 2 ruby do mocowania wzmocnienia
prowadnicy poziomej z k townikiem pionowym .
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2.3

HL, Przewy szenie 2”

Opis

W prowadzeniu przewy szonym brama najpierw unosi
si pionowo do góry , a potem wykłada si poziomo.
Patrz rysunek obok .

Prowadnice

Prowadzenie przewy szone składa si z prowadnicy
pionowej i poziomej .
Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Dla wy szych otworów i/lub dla wi kszych przewy sze
prowadnica pionowa jest dostarczana w dwóch
cz ciach .
Zestaw prowadnic poziomych
Składa si z cz ci lewj i prawej . Jest zło ony z
prowadnicy rolek oraz wzmocnienia przymocowanego do
łuku i prostej cz ci prowadnicy .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy i skróci j je li
jest to niezb dne . Ustawi prowadnice na równym
poziomie pionowo i równolegle do siebie . (Patrz 1
Wst p).
Uniemo liwi wysuni cie si uszczelki . Je li jest to
konieczne mo na podgi kraw d mocuj c powy ej
uszczelki w górnej cz ci k townika.

Monta zestawu prowadnic poziomych

Za pomoc liny wykona tymczasowe podwieszenie
prowadnic i ustawi ich pochylenie mi dzy 0 a 1
stopie . Patrz rysunek obok .
Dokr ci wszystkie ruby . Zale nie od rodzaju
b bna , nale y u y 1 lub 2 ruby do mocowania
wzmocnienia prowadnicy poziomej z k townikiem
pionowym .
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2.4

VL, Prowadzenie pionowe 2”

Opis

W prowadzeniu pionowym brama podnosi si pionowo
do góry ponad wiatło otworu . Patrz rysunek obok.

Prowadnice

Prowadzenie pionowe składa si
pionowej prowadnicy .

wył cznie z jednej

Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Dla wy szych otworów zestaw prowadnic pionowych
dostarczany jest w dwóch cz ciach .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy . Ustawi
prowadnice na równym poziomie pionowo i równolegle
do siebie . (Patrz 1 Wst p).
Je li zestaw prowadnic składa si z dwóch cz ci , to
nale y je poł czy w sposób pokazany na rysunku .
Jednocz ciowy zestaw prowadnic posiada tylko ni sze
mocowanie .
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2.5
FTR, Prowadzenie standardowe
sko ne 2”
Opis

W prowadzeniu FTR-Standardowym sko nym , brama
wykłada sie bezpo rednio ponad otworem pod pewnym
k tem , w wi kszo ci przypadków równolegle do
nachylenia dachu .Prowadnica sko na jest pojedyncza
.Patrz rysunek obok .

Prowadnice

Prowadzenie FTR-Standardowe sko ne składa si
prowadnicy pionowej i sko nej .

z

Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Zestaw prowadnic sko nych
Składa si z cz ci lewj i prawej . Jest zło ony z
prowadnicy rolek oraz wzmocnienia przymocowanego do
łuku i prostej cz ci prowadnicy .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy i skróci j je li
jest to niezb dne . Ustawi prowadnice na równym
poziomie pionowo i równolegle do siebie . (Patrz 1
Wst p).
Uniemo liwi wysuni cie si uszczelki . Je li jest to
konieczne mo na podgi kraw d mocuj c powy ej
uszczelki w górnej cz ci k townika.

Monta zestawu prowadnic sko nych

Za pomoc liny wykona tymczasowe podwieszenie
prowadnic . Patrz rysunek.
Ustawi prowadnice pod po danym k tem .
Dokr ci wszystkie ruby . Zale nie od rodzaju
b bna , nale y u y 1 lub 2 ruby do mocowania
wzmocnienia prowadnicy sko nej z k townikiem
pionowym .
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2.6
FLH, Prowadzenie obni one
sko ne 2”
Opis

W prowadzeniui FLH-Obni onym sko nym , brama
wykłada sie bezpo rednio ponad otworem pod pewnym
k tem , w wi kszo ci przypadków równolegle do
nachylenia dachu . Prowadnica sko na jest podwójna .
Patrz rysunek obok .

Prowadnice

Prowadzenie FLH-Obni one sko ne składa si z
prowadnicy pionowej i sko nej .
Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Zestaw prowadnic sko nych
Składa si z cz ci lewj i prawej . Jest zło ony z
podwójnie zagi tej i prostej prowadnicy rolek ,oraz profila
wzmaiaj cego .
Łuki i cz ci proste prowadnic s ze sob poł czone na
przedniej płycie bocznej oraz za pomoc ł czników
prowadnic . Do przedniej płyty bocznej mocowane jest
tak e kółko po rednie .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy i skróci j je li
jest to niezb dne . Ustawi prowadnice na równym
poziomie pionowo i równolegle do siebie . (Patrz 1
Wst p).
Uniemo liwi wysuni cie si uszczelki . Je li jest to
konieczne mo na podgi kraw d mocuj c powy ej
uszczelki w górnej cz ci k townika.

Monta zestawu prowadnic sko nych

Za pomoc liny wykona tymczasowe podwieszenie
prowadnic . Patrz rysunek.
Ustawi prowadnice pod po danym k tem .
Dokr ci wszystkie ruby . Zale nie od rodzaju
b bna , nale y u y 1 lub 2 ruby do mocowania
wzmocnienia prowadnicy sko nej z k townikiem
pionowym .
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2.7
FHL, Prowadzenie przewy szone
sko ne 2”
Opis
W prowadzeniu FHL-Przewy szonym sko nym
brama najpierw unosi si pionowo do góry , a
potem wykłada si pod pewnym k tem , w
wi kszo ci
przypadków
równolegle
do
nachylenia dachu .Prowadnica sko na jest
pojedyncza .Patrz rysunek obok .

Prowadnice

Prowadzenie FHL-Przewy szone sko ne składa si z
prowadnicy pionowej i poziomej.
Zestaw prowadnic pionowych
Składa si z cz ci lewej i prawej . Jest zło ony z
k townika pionowego wraz z uszczelk boczn do
którego przykr ca si prowadnic rolek . (Patrz 7
K townik pionowy).
Dla wy szych otworów i/lub dla wi kszych przewy sze
prowadnica pionowa jest dostarczana w dwóch
cz ciach .
Zestaw prowadnic sko nych
Składa si z cz ci lewj i prawej . Jest zło ony z
prowadnicy rolek oraz wzmocnienia przymocowanego do
łuku i prostej cz ci prowadnicy .

Monta zestawu prowadnic pionowych

Wsun uszczelk w k townik pionowy . Ustawi
prowadnice na równym poziomie pionowo i równolegle
do siebie . (Patrz 1 Wst p).
Je li zestaw prowadnic składa si z dwóch cz ci , to
nale y je poł czy w sposób pokazany na rysunku .
Jednocz ciowy zestaw prowadnic posiada tylko ni sze
mocowanie .

Monta zestawu prowadnic sko nych
Za pomoc liny wykona tymczasowe podwieszenie
prowadnic . Patrz rysunek.
Ustawi prowadnice pod po danym k tem .
Dokr ci wszystkie ruby . Zale nie od rodzaju
b bna , nale y u y 1 lub 2 ruby do mocowania
wzmocnienia prowadnicy sko nej z k townikiem
pionowym .
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3.

KOŁOWROTY ŁA CUCHOWE

3.1

Obsługa r czna

Zamocowa dostarczon lin z jednej strony na osi
dolnej rolki ,a z drugiej na boku k townika pionowego za
pomoc ruby , nakr tki oraz blaszki dociskowej .

Skracanie lub wydłu anie ła cucha ( dolna cz
ła cucha powinna wisie około 750 mm nad podło em )
dokonuje si rozginaj c jedno z jego oczek .
Składaj c ła cuch nale y zwróci uwag czy nie jest on
skr cony .

3.3

Kołowrót ła cuchowy 1:3, typ 721A

Kołowrót ła cuchowy 721A (przeło enie 1:3) nasadza si
na wałek 1” .
W skład kołowrotu wchodz nast puj ce cz ci :
Obudowa z kołem z batym ( małym ) i kołem
ła cuchowym .
8 metrów ła cucha
Zaczep ła cucha
Koło z bate ( du e )
Ła cuch ( rowerowy )
Klin

3.2

Kołowrót ła cuchowy 1:1, typ 722A

Kołowrót 722A (przeło enie 1:1) nasadza si na wałek
1” .
W skład kołowrotu wchodz nast puj ce cz ci :
Prowadnik ła cucha
Koło ła cuchowe
8 metrów ła cucha
Zaczep ła cucha
Pier cie ustawczy
Klin

Kolejno monta u (patrz rysunek)
Sprawdzi czy jest wystarczaj co miejsca dla ruchu
ła cucha i okre li miejsce mocowania zaczepu .
Wsun
pier cie ustawczy na wałek . Nast pnie
nało y na wał prowadnik ła cucha i koło ła cuchowe.
Dokr ci pier cie ustawczy i dosun
do niego
prowadnik ła cucha i koło ła cuchowe . Wło y klin we
wr by koła ła cuchowego i wałka a nast pnie dokr ci
go rub umieszczon na kole ła cuchowym .
Dokr ci zaczep ła cucha do boku k townika pionowego
lub w pobli u ( zalecana wysoko to 1250 mm ).
Ze wzgl du na wysoko osi wału , ła cuch mo e by
skrócony lub wydłu ony dodatkowym elementem
dostarczanym osobno .
HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3

Kolejno monta u (patrz rysunek)
Sprawdzi czy jest wystarczaj co miejsca dla ruchu
ła cucha i okre li miejsce mocowania zaczepu .
Wsun du e koło z bate na wał . Wyznaczy poło enie
obudowy i przymocowa lekko do ciany . Nało y
ła cuch rowerowy na koła z bate i zł czy jego ko ce
spinaczem . Wło y klin we wr by koła z batego i wałka
oraz dokr ci go rub umieszczon na kole z batym .
Napr y ła cuch rowerowy przesuwaj c obudowe w
podłu nych otworach a nast pnie dokr ci j ostatecznie
do ciany . Ze wzgl du na wysoko
poło enia
obudowy,ła cuch rowerowy mo e by skrócony lub
wydłu ony w sposób podobny jak to opisano dla
kolowrotu 722A..

3.4

Kołowrót ła cuchowy 1:4, typ 724

Kołowrót 724A (przeło enie 1:4) nasadza si na wałek 1”
W skład kołowrotu wchodz nast puj ce cz ci :
Zamkni ta obudowa z kołem z batym
8 metrów ła cucha
Zaczep ła cucha
Ł cznik wałka
Klin
Kolejno monta u (patrz rysunek)
Sprawdzi czy jest wystarczaj co miejsca dla ruchu
ła cucha i okre li miejsce mocowania zaczepu .
Wałek powinien wystawa z podpory bocznej na długo ci około
60 mm.
Nasun ł cznik na wałek kołowrotu i wło y klin .
Nasun kołowrót wraz z ł cznikiem na wał bramy i zamocowa
go rub do podpory bocznej . (patrz rysunek).
Dokr ci obydwie ruby ł cznika .
Ze wzgl du na wysoko osi wału , ła cuch mo e by
skrócony lub wydłu ony dodatkowym elementem
dostarczanym osobno , w sposób podobny jak to opisano
dla kolowrotu 722A..
23
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722A

721A

724

HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3

24

MANUAL
3.5

Kołowrót ła cuchowy nasadowy 1:4
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3.6
Ł cznik dopasowuj cy ( reduktor )
1” -> 1 ¼”
Gdy kołowrót o otworze 1” ma by zastosowany do bramy
wyposa onej w wał o rednicy 1¼” , nale y zastosowa ł cznik
dopasowuj cy .
Zestaw dopasowuj cy zawiera :
702ST-1/2
Ł cznik 1”-1 ¼”
700A38
Klin , 2 sztuki
702-0250Z
Ocynkowany wałek o długo ci 25 cm

Monta

Nasun ł cznik na wał 1¼” , wło y klin i dokr ci go
odpowiednimi rubami .
Wło y wałek 1” w drug połówk ł cznika , wło y klin i dokr ci
go odpowiednimi rubami .
W przypadku konieczno ci wałek mo na skróci .
Dodatkowa podpora boczna która mo e by niezb dna do
wsparcia wałka z kołowrotem , nie jest cz ci zestawu .
Dodatkowe informacje mo na znale w instrukcji monta u
kołowrotu ła cuchowego .

3.7

Ła cuch dodatkowy

Gdy kołowrót znajduje si na znacznej wysoko ci , mo e by
konieczne przedłu enie ła cucha . Dodatkowy odcinek ła cucha
wpina si rozginaj c jego oczka . Symbol ła cucha - 723A

HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3
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4.
4.1
-

4.2
-

4.3
-

4.4
-

ZAWIASY
Zawiasy rodkowe, ocynkowane

450HZ
447DOUB
420HZ+10RES
450HZ+10

Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek

420HZ+10RES

Zawiasy rodkowe , RVS

450H304

Patrz rysunek

Zawiasy boczne, ocynkowane

450CZ
420CZ+10RES
450CZ+10

Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek

Zawiasy boczne, ocynkowane

450C304

Patrz rysunek

450HZ

450HZ+10

450H304
HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3
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450CZ

420CZ+10RES

447DOUB
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450CZ+10
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5.

WKR TY
TYP

L
[mm]

SW
[mm]

1052BV
1053BV
1055BV
1053BV-RVS
1055BV-RVS

16
35
25
35
25

10

Grubo
materiału
[mm]
0-1.38
1.38-1.75
1.75-2,00
2.00-3.00
3.00-4.00

6.

Moment dokr cania
[Nm]

9.8
-

rednica otworu
[mm]
Stal
Aluminium
4.9
5.5
5.2
5.3
5.8

5.0
5.2
5.3

PROWADNICE
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7.

K TOWNIK PIONOWY

7.1

9ZR i 1090 (prowadnica 2” )

7.3

9VB i 1094-40 (prowadnica 2” )

7.2

9VB i 1085 (prowadnica 2” )

7.4

9K i 1085 (prowadnica 3” )
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8.

ZAMKI
Zasuwa 629VER
Zasuwa 630D
Zasuwa 632
Zamek cylindryczny 635
Zamek cylindryczny 637-40/50
Zamek cylindryczny 638-40/56
Zamek cylindryczny 668-40

Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek

629VER
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630D
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632
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635
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637-40/50
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638-40/56
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668-40BL
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9.

UCHWYTY

640T

634
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639BL

186
44

642BL
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10.2 Uchwyt dolny 427SX

10

UCHWYTY DOLNE SEKCJI

10.1

Ustawienie prowadnicy pionowej

Odległo pomi dzy k townikami pionowymi jest zale na
od rodzaju u ytych uchwytów dolnych sekcji lub
urz dzenia zabezpieczaj cego przed skutkami p kni cia
lin no nych.
Poni sza tabela odległo ci jest oparta na zało eniu e :
1) szeroko panela =Szeroko otworu+45mm
2) dopuszczalny luz 10mm.
Dopuszalny luz jest konieczny , aby panele bramy
przesuwały si swobodnie wzdłu prowadnic z
minimalnym tarciem .

Typ
425HD
427SX
427S-RVS
428TAI
429
430HD
432
437
437VERS
437RVS
440-600
440-REGL
440-HD
440-3 ‘’

X
mm
75
70
71
71
64
65
64
64
64
64
74
76
74
-

2 ‘’

Z
Tuleja
dystansowa
2066-10
2066-10
2066-10

X

Uchwyt dolny 427SX zawiera nast puj ce cz ci :
Podstawa
427SX
Wkr ty samowierc ce
Uchwyt rolki
447Z
Tuleja dystansowa 10mm
2066-10
ruba z oczkiem (razem z lin ) 427OOG/1050B
Nakr tka M10
1058F

Kolejno monta u
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku i cz ci dolnej . Przykr ci
podstaw 5 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek

3’’

mm
87

Z
Tuleja
dystansowa
2066-05

87

2066-05

2066-05

92
Nało y tulej dystansow na o rolki i wło y j w
uchwyt roki .Umie ci rolk w prowadnicy na poziomie
uchwytu dolnego sekcji i dokr ci j do podstawy za
pomoc 2 samogwintuj cych wkr tów . Patrz rysunek.
.
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Lin no n nale y przymocowa do uchwytu dolnego za
pomoc ruby z oczkiem . Najpierw nakr tk M10
nakr ci głeboko na rub , przeprowadzi lin no n
przez okr gły wr b na boku uchwytu dolnego i przeło y
od dołu rub z oczkiem przez otwór w uchwycie
Nakr ci drug nakr tk na rub . Patrz rysunek.

Lin no n nale y przymocowa do uchwytu dolnego za
pomoc ruby z oczkiem . Najpierw nakr tk M10

Aby zapobiec wygi ciu lub złamaniu uchwytu
dolnego , lina no na mo e by tylko luzowana
( ruba z oczkiem mo e przesuwa si tylko do dołu )

10.3 Uchwyt dolny 428TAI

Uchwyt dolny 428TAI skada si z nast puj cych cz ci :
Podstawa
428TAI
Wkr ty samowierc ce
ruba z oczkiem (razem z lin )427OOG/1050B
Nakr tka M10
1058F
Zawleczka
2107
Kolejno monta u
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu i wsun j
w prowadnic pionow . Jeden z dwóch uchwytów
dolnych mo e by wcze niej przymocowany do panela .
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku i cz ci dolnej . Przykr ci
podstaw 6 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek
HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3

nakr ci głeboko na rub , przeprowadzi lin no n
przez okr gły wr b na boku uchwytu dolnego i przeło y
od dołu rub z oczkiem przez otwór w uchwycie
Nakr ci drug nakr tk na rub . Zało y zawleczk
zabezpieczaj c lin przed zsuni ciem si z wr bu i
rozgi j . Otwór le cy obok ruby regulacyjnej z
oczkiem słu y do mocowania liny obsługi r cznej .Patrz
rysunek .

Aby zapobiec wygi ciu lub złamaniu uchwytu
dolnego , lina no na mo e by tylko luzowana
( ruba z oczkiem mo e przesuwa si tylko do dołu )
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10.4

Uchwyt dolny 429

Kolejno

monta u

Uchwyt dolny sekcji 429 składa si z nast puj cych
cz ci :
Podstawa
429
Wkr ty samowierc ce
Zawłeczka
Bolec
-

Aby zamocowa lin no n do uchwytu dolnego , nale y
przeło y bolec od wewn trz uchwytu przez p tl liny
no nej . Zało y zawleczk na bolec i rozgi j .
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu i wsun j
w prowadnic pionow . Jeden z dwóch uchwytów
dolnych mo e by wcze niej przymocowany do panela .
Patrz rysunek .
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku i cz ci dolnej . Przykr ci
podstaw 6 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek
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10.5

Uchwyt dolny 432

Uchwyt dolny sekcji 432 składa si z nast puj cych
cz ci :
Podstawa
432
Wkr ty samowierc ce
Zawleczka
Bolec
Kolejno monta u
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu i wsun j
w prowadnic pionow . Jeden z dwóch uchwytów
dolnych mo e by wcze niej przymocowany do panela .
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku . Dolna cz
uchwytu powinna
by równo z poziomem dolnej cz ci panela . Przykr ci
podstaw 6 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek
Zamocowa lin no n do uchwytu dolnego za pomoc
bolca przeło onego przez otwór w uchwycie i p tl liny
no nej . Zało y zawleczk na bolec i rozgi j . Patrz
rysunek .
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10.6a Uchwyt dolny 437

Uchwyt dolny sekcji 437 składa si z nast puj cych
cz ci :
Podstawa
437
Wkr ty samowierc ce
Zawleczka
2107
Bolec
1042
Kolejno monta u
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu i wsun j
w prowadnic pionow . Jeden z dwóch uchwytów
dolnych mo e by wcze niej przymocowany do panela .
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku i cz ci dolnej . Przykr ci
podstaw 6 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek
Zamocowa lin no n do uchwytu dolnego za pomoc
bolca przeło onego przez otwór w uchwycie i p tl liny
no nej . Zało y zawleczk na bolec i rozgi j . Patrz
rysunek .

10.6b Uchwyt regulacyjny liny no nej
437VERS

Ucvhwyt regulacyjny liny no nej 437VERS składa si z
nast puj cych cz ci :
Uchwyt
437VERS
ruba z oczkiem M10 1050B
Nakr tki M10
1058F

Kolejno monta u
Uchwyt dolny i regulacyjny nale y poł czy za pomoc
bolca przeło onego przez umieszczone w nich otwory .
Zało y zawleczk na bolec i rozgi j . Lin no n
nale y przymocowa do uchwytu regulacyjnego za
pomoc ruby z oczkiem . Najpierw nakr tk M10
nakr ci głeboko na rub i przeło y od góry rub z
oczkiem przez otwór w uchwycie. Nakr ci drug
nakr tk na rub . Patrz rysunek .
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10.7

Uchwyt dolny 425HD
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10.8 Uchwyt dolny 430HD
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10.8 Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440-600
Urz dzenie (CBD) 440-600 składa si z nast puj cych
cz ci :
CBD
440-600
Wkr ty samowierc ce
Informacje dotycz ce zastosowa urz dzenia mo na
znale w oddzielnej instrukcji CBD, lub na stronie
www.flexiforce.com.
Kolejno monta u
Odgi spr ynuj c , ruchom cz
CBD i zablokowa
w tej pozycji wsuwaj c bolec w odpowiednie otwory
urz dzenia .
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu CBD i
wsun j w prowadnic pionow . Jeden z dwóch
uchwytów dolnych mo e by wcze niej przymocowany
do panela . Ustawi podstaw uchwytu CBD na panelu
tak , aby ci le dolegała do jego boku i cz ci dolnej .
Przykr ci podstaw CBD 6 samogwintuj cymi
wkr tami. Patrz rysunek
Zamocowa lin no n do odpowiedniej ruby
urz dzenia CBD pami taj c ,aby przed nało eniem p tli
liny no nej i po jej zalo eniu osadzi podkładki . Dokr ci
samohamown nakr tk . Patrz rysunek .
Lin no n mo na utrzyma we wr bie prowadz cym ,
zaciskaj c jego kraw dzie .

Gdy lina no na jest utrzymywana we wr bie
prowadz cym za pomoc przetyczki ( nie jest cz ci
zestawu ) ,to nale y upewni si czy praca
urz dzenia nie zostanie zakłócona .
PO MONTA U USUN BOLEC BLOKUJ CY ! !
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Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440-600 z
441HBR i 441BR-2HD
10.9

Patrz tak e w oddzieln instrukcj urz dzenia CBD.
Monta uchwytu zewn trznego liny 441HBR
Uchwyt zewn trzny liny no nej 441HBR składa si z
nast puj cych cz ci :
Rami uchwytu
441HBR-INK
ruby mocuj ce M8x25
1070B-3.5
Nakr tki M8
1068M
Szekla
1044
Koejno monta u
Odkr ci 4 ruby mocuj ce k towniki urz dzenia CBD do
jego ruchomej cz ci . Przyło y rami uchwytu do
k towników i zamocowa je 4 rubami wcze niej
wykr conymi . Zamocowa dodatkowo 2 ruby wło one
od wewn trz i dokr ci je nakr tkami . Patrz rysunek .
Przytwierdzi lin no n do ramienia uchwytu
zewn trznego za pomoc szekli . Patrz rysunek .
Monta uchwytu zewn trznego liny 441HBR-2HD
Uchwyt zewn trzny liny no nej 441HBR-2HD składa si
z nast puj cych cz ci :
Rami uchwytu
ruby mocuj ce M8x25
Nakr tki M8
Szekla

441HBR-2HD-INK
1070B-3.5
1068M
1044

Kolejno monta u
Post powanie jest identyczne jak przy monta u uchwytu
zewn trznego liny no nej 441HBR. Patrz rysunek.
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10.10 Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440REGL
Urzadzenie CBD 440REGL składa si
cz ci :
CBD
Nakr tka M16
Gwintowana tuleja regulacyjna
Wkr ty samowierc ce

z nast puj cych
440REGL
1040M
1040REGL
-

Patrz tak e w oddzieln instrukcj urz dzenia CBD.
Kolejno monta u
Zdj nakr tki M16 z gwintowanej tulei regulacyjnej
Przeło y lin no n przez otwór tulei , wkładaj c j od
strony o wi kszej rednicy tak ,aby zaciski ko cowe liny
wsun ły si do otworu .Patrz rysunek .
Wsun tulej regulacyjn w gniazdo na urz dzeniu CBD
Dokr ci obydwie nakr tki na tulei regulacyjnej . Patrz
rysunek . Po ustawieniu długo ci lin no nych ,
dokr cenie drugiej nakr tki zapobiegnie powstaniu luzu .
Odgi spr ynuj c , ruchom cz
CBD i zablokowa
w tej pozycji wsuwaj c bolec w odpowiednie otwory
urz dzenia .
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu CBD i
wsun j w prowadnic pionow . Ustawi podstaw
uchwytu CBD na panelu tak , aby ci le dolegała do jego
boku i cz ci dolnej . Przykr ci podstaw CBD 6
samogwintuj cymi
wkr tami. Patrz rysunek
Lin no n mo na utrzyma we wr bie prowadz cym ,
zaciskaj c jego kraw dzie .

Gdy lina no na jest utrzymywana we wr bie
prowadz cym za pomoc przetyczki ( nie jest cz ci
zestawu ) ,to nale y upewni si czy praca
urz dzenia nie zostanie zakłócona .
PO MONTA U USUN BOLEC BLOKUJ CY ! !
Aby zapobiec wygi ciu lub złamaniu uchwytu
dolnego , lina no na mo e by tylko luzowana !!
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10.11 Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440REGL
z 441HBR-REGL

Uchwyt zewn trzny liny no nej 441HBR-REGL składa si
z nast puj cych cz ci :
Rami uchwytu
441HBR-REGL-INK
ruby mocuj ce M8x25 1070B-3.5
Nakr tki M8
1068M
Nakr tka M16
1040M
Gwintowana tuleja regulacyjna 1040REGL
Patrz tak e w oddzieln instrukcj urz dzenia CBD.

Kolejno monta u
Odkr ci 4 ruby mocuj ce k towniki urz dzenia CBD do
jego ruchomej cz ci . Przyło y rami uchwytu do
k towników i zamocowa je 4 rubami wcze niej
wykr conymi . Zamocowa dodatkowo 2 ruby wło one
od wewn trz idokr ci je nakr tkami . Patrz rysunek .
Lin no n zamocowa w sposób opisany dla
urz dzenia 440REGL.

Gdy lina no na jest utrzymywana we wr bie
prowadz cym za pomoc przetyczki ( nie jest cz ci
zestawu ) ,to nale y upewni si czy praca
urz dzenia nie zostanie zakłócona .
PO MONTA U USUN BOLEC BLOKUJ CY ! !
Aby zapobiec wygi ciu lub złamaniu uchwytu
dolnego , lina no na mo e by tylko luzowana !!
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10.12 Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440-HD
Urzadzenie CBD 440-HD składa si z nast puj cych
cz ci :
CBD
440HD
Wkr ty samowierc ce
Patrz tak e w oddzieln instrukcj urz dzenia CBD.
Kolejno monta u
Odgi spr ynuj c , ruchom cz
CBD i zablokowa
w tej pozycji wsuwaj c bolec w odpowiednie otwory
urz dzenia .
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu CBD i
wsun j w prowadnic pionow . Ustawi podstaw
uchwytu CBD na panelu tak , aby ci le dolegała do jego
boku i cz ci dolnej . Przykr ci podstaw CBD 6
samogwintuj cymi
wkr tami. Patrz rysunek
.
Zamocowa lin no n do odpowiedniej ruby
urz dzenia CBD pami taj c ,aby przed nało eniem p tli
liny no nej i po jej zalo eniu osadzi podkładki . Dokr ci
samohamown nakr tk . Patrz rysunek .
Lin no n mo na utrzyma we wr bie prowadz cym ,
zaciskaj c jego kraw dzie .

Gdy lina no na jest utrzymywana we wr bie
prowadz cym za pomoc przetyczki ( nie jest cz ci
zestawu ) ,to nale y upewni si czy praca
urz dzenia nie zostanie zakłócona .
PO MONTA U USUN BOLEC BLOKUJ CY ! !
Aby zapobiec wygi ciu lub złamaniu uchwytu
dolnego , lina no na mo e by tylko luzowana !!
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10.12 Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440-3”
Urzadzenie CBD 440-3 ‘’ składa si z nast puj cych
cz ci :
CBD
440-3”
Wkr ty samowierc ce
Patrz tak e w oddzieln instrukcj urz dzenia CBD.
Kolejno monta u
Odgi spr ynuj c , ruchom cz
CBD i zablokowa
w tej pozycji wsuwaj c bolec w odpowiednie otwory
urz dzenia .
Wło y rolk w otwór dolnej cz ci uchwytu CBD i
wsun j w prowadnic pionow . Ustawi podstaw
uchwytu CBD na panelu tak , aby ci le dolegała do jego
boku i cz ci dolnej . Przykr ci podstaw CBD 11
samogwintuj cymi
wkr tami. Patrz rysunek .
Zamocowa lin no n do odpowiedniej ruby
urz dzenia CBD pami taj c ,aby przed nało eniem p tli
liny no nej i po jej zalo eniu osadzi podkładki . Dokr ci
samohamown nakr tk . Patrz rysunek .
Lin no n mo na utrzyma we wr bie prowadz cym ,
zaciskaj c jego kraw dzie .

Gdy lina no na jest utrzymywana we wr bie
prowadz cym za pomoc przetyczki ( nie jest cz ci
zestawu ) ,to nale y upewni si czy praca
urz dzenia nie zostanie zakłócona .
PO MONTA U USUN BOLEC BLOKUJ CY ! !
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10.13 Urz dzenie zabezpieczaj ce przed
skutkami p kni cia lin no nych 440-3” z
441BR-3HD
Monta uchwytu zewn trznego liny
Uchwyt zewn trzny liny 441BR-3HD składa si z
nast puj cych cz ci :
Rami uchwytu
441BR-3HD-INK
ruby mocuj ce M8x25 1070B-3.5
Nakr tki M8
1068M
Szekla
1044
Patrz tak e w oddzieln instrukcj urz dzenia CBD.
Kolejno monta u
Skr ci rami uchwytu z podstaw urz dzenia CBD za
pomoc 6 rub i nakr tek .Patrz rysunek .
Nast pnie poł czy lin no n z ramieniem uchwytu
wykorzystuj c szekl .
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10.14 Uchwyt dolny 427S-RVS

Uchwyt dolny 427S-RVS składa si z nast puj cych
cz ci :
Podstawa RVS
427S-RVS
Wkr ty samowierc ce
Uchwyt rolki
447-304
Tuleja dystansowa 10mm
2066-10
ruba z oczkiem (razem z lin no n ) 2530RVS
Nakr tka M8
2535M-RVS
Kolejno monta u
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku i cz ci dolnej . Przykr ci
podstaw 5 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek
Nało y tulej dystansow na o rolki i wło y j w
uchwyt roki .Umie ci rolk w prowadnicy na poziomie
uchwytu dolnego sekcji i dokr ci j do podstawy za
pomoc 2 samogwintuj cych wkr tów . Patrz rysunek.
Lin no n nale y przymocowa do uchwytu dolnego za
pomoc
ruby z oczkiem . Najpierw nakr tk M8
nakr ci głeboko na rub , przeprowadzi lin no n
przez okr gły wr b na boku uchwytu dolnego i przeło y
od dołu rub z oczkiem przez otwór w uchwycie
Nakr ci drug nakr tk na rub . Patrz rysunek.

Aby zapobiec wygi ciu lub złamaniu uchwytu
dolnego , lina no na mo e by tylko luzowana !!
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10.15 Uchwyt dolny 437RVS
Uchwyt dolny 437RVS składa sie z nast puj cych
cz ci :
Podstawa RVS
437-RVS
Wkr ty samowierc ce RVS
ruba M8x35 RVS
2535B-RVS
Nakr tka M8 RVS
2535M-RVS
Tuleja dystansowa
2066-05
Kolejno monta u
Nało y tulej dystansow na o rolki .Wło y rolk z
tulej w otwór dolnej cz ci podstawy .
Umie ci rolk w prowadnicy .
Ustawi podstaw uchwytu na panelu tak , aby ci le
dolegała do jego boku i cz ci dolnej . Przykr ci
podstaw 6 samogwintuj cymi wkr tami. Patrz rysunek
Zamocowa lin no n do podstawy uchwytu za pomoc
ruby M8x35 . Nast pnie dokr ci nakr tk ruby . Patrz
rysunek .
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11.
WŁ CZNIKI CZUJNIKA LU NEJ
LINY W UCHWYCIE DOLNYM
11.1

6901SCHA

11.2

440SWL/R

W bramach poruszanych automatem wł cznik lu nej liny
440SW montuje si na lewym i prawym uchwycie dolnym
.Nale y sprawdzi czy cz ruchoma uchwytu
(5) powoduje zadziałanie wł cznika .Urz dzenie nale y
podł czy do automatu tak , aby jego zadziałanie
spowodowało zatrzymanie bramy .
1) Poluzowa nakr tk (3) , podło y pod ni uchwyt (4) i
ponownie j dokr ci . Wł cznik musi by zamontowany
na płaskiej cz ci uchwytu . Przewod elektryczny( 1)
musi wychodzi do góry .
2) Wyregulowa poło enie wyst pu (6) czujnika tak , aby
po przesuni ciu cz ci ruchomej uchwytu dolnego (2)
został on wci ni ty przez element nieruchomy podstawy
(5). Stosuj c urz dzenie 440-3” włacznik najpierw musi
by przesuni ty w wydłu onych otworach (7) uchwytu
dolnego .
3)Dokr ci ostatecznie nakr tk (3) .
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11.3

Pokrywa wł cznika 440KAP

Pokrywa wł cznika 440KAP (2) jest montowana na 2”
urz dzeniu CBD , z wewn trznym mocowaniem liny
no nej (symbol 440-600, 440REGL i440HD ) zgodnie z
normami CE .
1) Zamocowa wł cznik (9) za pomoc dwóch wkr tów w
górnych otworach (11) podstawy uchwytu dolnego .
2) Przeprowadzi przewody elektryczne (6) płasko przez
urz dzenie tak , aby pokrywa po zało eniu nie uszkodziła
ich . Przy bocznym uło eniu przewodu , nale y go
przeprowadzi przez pokryw , wierc c w niej otwór .
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3) Zale nie od strony monta u , wsun za lepk (1) w
niewykorzystywany wr b pokrywy . W drugim wr bie
b dzie przesuwa si prowadnica pionowa .
4) Wsun płytk przyciskaj c mechanizm wł cznika
(2)we wła ciwe rowki wewn trzne pokrywy tak , aby
znalazła si nad wł cznikiem (8)
Je li pokrywa jest zamocowana zbyt słabo , nale y zdj
j i dokr ci mocniej nakr tki (10) .
Podczas p kni cia liny no nej pokrywa zostaje pchni ta
przez ruchom cz
uchwytu i uaktywnia wł cznik
powoduj c zatrzymanie ruchu bramy .
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12.

PODPORY BOCZNE

12.1

Podpory boczne nieregulowane

12.2

Podpory boczne regulowane

12.3

Podpory uniwersalne

12.4

Akcesoria podpór

Podpory boczne
Podpory boczne
Podpory boczne
Podpory boczne
Podpory boczne

305-4B, itd.
318-4CP
315-4B, itd.
318-4C
320-4

Podstawa podpory 322BAS
Podpora
323LAG
323LAG-B

Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
318-4CP

Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek

Podpora rodkowa USA-8 + gniazdo ło yska
Patrz rysunek
Podpora rodkowa USA-8 + mocowanie Patrz rysunek

Płyta monta owa
Ło ysko 1¼”
Ło ysko 1”
Gniazdo ło yska

321WAL
USA A
USA B
325

Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek
Patrz rysunek

315-4B etc
305-4B etc.
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318-4C etc.

320-4 etc.
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322BAS
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323LAG

323LAG-B
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USA-8+fitting

USA-8+325

USA-A

USA-B
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321WAL+323LAG+
322BAS

13.

WAŁKI

Wałek pusty z wr bem (1”)

Symbol 705GB-…..

Wałek pełny z wr bem, 1”

Symbole
702K-…. (czarny)
702….Z (ocynkowany)

Wałek pełny z wr bem, 1 ¼”
Symbol 699-….Z
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14.
URZ DZENIA ZABEZPIECZAJ CE
PRZED SKUTKAMI P KNI CIA SPR YN
(SBD) 670LH/RH, 675LH/RH, 675LH/RH-5/4

UWAGA! OSTRZE ENIE!
Napi te spr yny skr tne gromadz bardzo du o
energii! Nie mo na przesuwa , regulowa lub
naprawia spr yn które s napr one !
Monta , obsługa i naprawy musz by
przeprowadzone szczególnie ostro nie i tylko przez
wykwalifikowany personel!

ZAKRES ZASTOSOWA

Urz dzenia SBD firmy Flexi-Force typu 670LH/RH,
675LH/RH i 675LH/RH-5/4 mog by zastosowane do
przemysłowych
bram
sekcyjnych
obsługiwanych
elektrycznie ,za pomoc kołowrotu lub r cznie .
Modele 670LH/RH i 675LH/RH s odpowiednie dla bram
przemysłowych z wałkiem z wr bem o rednicy 1" (25,4
mm). Model 675LH/RH-5/4 jest odpowiedni dla bram
przemyslowych z wałkiem z wr bem o rednicy 1 1/4"
(31,75 mm) .
Ze wzgl du na wyst powanie du ych sił osiowych podczas
pracy ci kich spr yn 6” (152 mm) , zalecane jest u ycie
w tym przypadku wzmocnionego modelu 675LH/RH. Dzi ki
odpowiednio ukształtowanej i wzmocnionej konstrukcji
model 675LH/RH mo e oprze si du ym siłom bocznym ,
zale nym od ci aru i długo ci spr yn . Znacz cy wpływ
na wielko
sił osiowych ma tak e ilo
obrotów
napinaj cych spr yny oraz szeroko rozstawu
podpór wału i ich wysoko .
Maksymalny moment obrotowy na jedno urz dzenie
SBD wynosi 210 Nm .
Minimaln liczb urz dze SBD na jedn bram * dla
okre lonego rodzaju b bnów , mo na wyliczy z zale no ci :
Maksymalny moment obrotowy
--------------------------------------- = _____ kg
0,5 x rednica b bna x g

A wi c dla bramy wa cej do 303 kg mo na zastosowa 1 i
wi cej urz dze SBD , a dla bramy ci szej minimum 2 lub
wi cej urz dze SBD*.

UWAGA!
Nigdy nie nale y obci a b bnów mas wi ksz ni
podan przez ich producenta . Na jedn spr yn
nale y zakłada tylko jedno urz dzenie SBD.
Urz dzenie SBD model 670LH/RH posiada aprobat
techniczn
BG (Berufs Genossenschaft Bauliche
Einrichtungen w Bonn , Niemcy) o numerze 94073 i było
testowane przez TUV (Technische Uberwachungs Verein
Bayern) w Monachium. Urz dzenie SBD model 675LH/RH
i 675LH/RH-5/4 posiadaj aprobat techniczn BG o
numerze 98098
* Liczba urz dze SBD musi odpowiada liczbie spr yn .

SPOSÓB DZIAŁANIA URZ DZENIA SBD

Napi ta spr yna skr tna (B) przesuwa plyt blokuj c (J)
o około 5 stopni tak , e o jej wyst p (M) b dzie opiera si
zaczep blokuj cy (N). Mała podwojna spr yna (T) dociska
zaczep blokuj cy do wyst pu (M). Z bate koło blokady (L) ,
które jest przymocowane do wału bramy (A) za pomoc
klina (G) skr conego rub , mo e obraca si bez
przeszkód i dlatego brama mo e by otwierana i zamykana
. W przypadku p kni cia spr yny (B) płytka blokuj ca (J)
nie b dzie dłu ej podtrzymywana i mo e si obróci . Siła
napi cia małych spr yn i grawitacja przepychaj zaczep
blokuj cy (N) we wgł bienia z batego koła blokady (L)
powoduj c zatrzymanie obrotów walu i tym samym ruchu
bramy . Przy nap dzie elektrycznym , drugi wyst p plyty
blokuj cej
(P) powinien uruchomi wł cznik (R)
zatrzymuj cy ruch automatu co zapobiegnie przegrzaniu
silnika i zniszczeniu elementów bramy .

INSTRUKCJA MONTA U
1)
2)
3)

rednica b bna : podana w metrach i mierzy si j w punkcie
zej cia liny no nej z bie ni b bna przy zamkni tej bramie.
Przykład : B ben FF-NL-18 posiada rednic 138,4 mm dla liny
no nej o przekroju 5 mm=
210
---------------------0,5 x 0.1384 x 10

4)

Zablokowa chwilowo zaczep blokuj cy (N) rub lub
gwo dziem wło onym w otwór (O).
Przy nap dzie elektrycznym , zamontowa wł cznik (R) i
sprawdzi czy drugi wyst p płyty 2)blokuj cej (P) zał cza go
(g = 10 m/s
Umie cic spr yn skr tn (B) na wale bramy(A) tak,
aby jej czop stacjonarny (D) i urz dzenie SBD z
z batym kołem blokuj cym(L) znalazły si obok
siebie.
Skr ci czop stacjonarny (D) z płyt blokuj c za
pomoc rub (F) i pier cieni dystansowych (H) .

= 303 kg = 3034 N

HANDLEIDINGEN\IND manual GB.no3

64

MANUAL
Wa ne:
a) Czop stacjonarny spr yny (D) musi obraca si
swobodnie dookoła ło yska (E). Je li jest to
konieczne nale y poszerzy otwór w czopie.
b) Pomi dzy czopem stacjonarnym spr yny (D) a płyt
blokuj c (J) musi by 2mm szczelina któr tworz
pier cienie dystansowe (H) lu no osadzone w
podporze (K).
c) Dla pewnych czopów stacjonarnych (np. FF-2.63TAI)
pier cienie dystansowe nie musz by stosowane ,
gdy s ju one elementem budowy czopa.
5)

Zamocowa centraln podpor SBD (K) w miejscu
gdzie normalnie jest osadzona podpora rodkowa
wału . Je li wał jest poło ony wy ej ni 86 mm ponad
poziom mocowania podpór , nale y doł czy podpor
regulowan (S). Gdy odległo ta wynosi 152 mm
nale y zastosowa k townik wzmacniaj cy (U) na
konstrukcji urz dze 675LH/RH i 675LH/RH-5/4.
6) Sprawdzi czy wyst p(M) znajduje si powy ej wału.
7) Zamocowa kolo blokuj ce (L) dokr caj c ruby po
wło eniu klina 1/4" o długo ci min 30 mm .
8) Nakr caj c , napi spr yn (B) w sposób opisany
wcze niej. Wszystkie spr yny bramy musz by
napi te poprzez t sam liczb obrotów.
9) Usun tymczasow blokad zaczepu blokuj cego.
Zaczep musi zosta dopchni ty do wyst pu (M) przez
małe podwójne spr yny (T).
10) Przy nap dzie elektrycznym , wł cznik (R) musi by
tak podł czony aby przy jego dotkni ciu ruch bramy
został zatrzymany.
11) Gdy odległo wału od podstawy podpory wynosi 152
mm nale y zastosowa k townik wzmacniaj cy (U)
na konstrukcji urz dze 675LH/RH i 675LH/RH-5/4.

CO ZROBI GDY P KNI CIE SPR YNY
ZABLOKUJE URZ DZENIE SBD ?
1)

2)
3)
4)

Monta ysta musi zapobiec upadkowi bramy
podpieraj c jej doln sekcj (np. za pomoc wózka
widłowego).
Zdj urz dzenie SBD wraz z podpor regulowan , o
ile jest zainstalowana i zsun z wału uszkodzon
spr yn .
Zamontowa now spr yn oraz nowe urz dzenie
SBD wraz z podpor regulowan o ile była u yta
wcze niej , zgodnie z instrukcj monta u.
Je li zastosowano wałek pusty z wr bem , to równie
powinien by wymieniony na nowy .
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UWAGA!
Je li przyczyn zadziałania urz dzenia SBD było
p kni cie spr yny , to adna z jego cz ci nie mo e
by u yta ponownie .

USTERKI

W przypadku niepoprawno ci pracy urz dzenia SBD
nale y znale przyczyny i sposób usuni cia usterki. Je li
b dzie to konieczne , urz dzenie SBD nale y wysła do
producenta wraz z nast puj cymi informacjami :
1) opis rodzaju usterki
2) waga paneli bramy
3) rednica b bna nawojowego liny no nej
4) oraz długo spadania , je li jest znana
Na podstawie tych informacji producent b dzie poszukiwa
przyczyn nieprawidłowo ci w działaniu urz dzenia .

KONTROLA DZIAŁANIA

Co 6 miesi cy , przeszkolony instalator musi sprawdzi napi cie
zaczepu blokuj cego (N) . Je li podwójna spr yna (T) jest
uszkodzona , musi by wymieniona bezzwłocznie .

OBSŁUGA TECHNICZNA

W zasadzie urz dzenie SBD nie wymaga istotnej
obsługi. Jednak e zabezpieczenie przed dost pem
brudu i okresowe czyszczenie urz dzenia SBD wpłynie
korzystnie na jego prac .

677-67 MONTA WŁ CZNIKA

Zestaw zawiera :
677-67
Wł cznik
1024SCHROE
ruba M3x16
2513MOE
Nakr tka M3
Wł cznik musi by zamontowany wewn trz urz dzenia
SBD. Rami (1) wł cznika musi opiera sie o wyst p
płyty blokuj cej (2). Przewody elektryczne nie mog
przeszkadza w poprawnym działaniu urz dzenia.
Sprawdzi czy zadzialanie urz dzenia SBD spowoduje
uruchomienie wł cznika . Poł czenia nale y dokona
według instrukcji przedstawionej na nast pnych
stronach.
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670+677-67
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15.

Ł CZNIKI

703ST, 704ST. Ł CZNIK REGULOWANY
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705ST100. 706ST100 Ł CZNIK
NIEREGULOWANY
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708-90. Ł CZNIK
NIEREGULOWANY
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16.

SPR

YNY SKR TNE

BLACK-CZARNY
RED-CZERWONY
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2”
2 5/8”
3 3/4"
6”

D
51mm
67mm
95mm
152mm
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17.

B BNY

FF-NL-12, FF-NL-18

FF-NL-32 (-5/4)

FF-HL-54 / FF-HL-120
FF-HL-164 (-5/4)
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FF-VL-11
FF-VL-18 (-5/4)
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FF-VL-28
FF-VL-28 (-5/4)
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18.

SYSTEMY PODWIESZE

48SU, 50SU
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19 TRÓJK TNA PODSTAWA
MOCUJ CA
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20. ZESTAW NAPINAJ CY LINY NO NE
685CH+553DOUB+907
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685CH
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687 (spr yny z tyłu)
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687 Spr yny z przodu
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21. ZDERZAKI SPR

YNOWE
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22. POZIOME PROFILE Ł CZENIOWE
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23. ZMIANA NACHYLENIA GÓRNEGO
ODCINKA PROWADNIC PIONOWYCH

24.
MONTA ZESTAWU SPR
PODSTAWACH MOCUJ CYCH

YN NA TRÓJK TNYCH
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25. ZŁO ENIE PANELI BRAMY( SEKCJI)
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