440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3”
440SW / 440KAP

urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami
p kni cia lin no nych przemysłowych bram
sekcyjnych

PL

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

MANUAL
UWAGA! OSTRZE ENIE!

Uchwyty dolne oraz urz dzenia zabezpieczaj ce przed skutkami p kni cia lin
no nych cały czas s pod wpływem bardzo du ych sił pochodz cych od
napr onych spr yn ! Nie wolno ich odkr ca , regulowa lub naprawia przy napi tych linach no nych!
Zawsze nale y zachowa osto no podczas monta u!
Monta , obsługa techniczna oraz naprawy mog by dokonywane tylko przez do wiadczony i
przeszkolony personel zgodnie z lokalnymi przepisami ( normy CE ).

ZAKRES STOSOWANIA

Urz dzenia Flexi-Force zabezpieczasj ce przed skutkami p kni cia lin no nych 440-600, 440REGL, 440HD i 440-3" mog
by zastosowane do przemysłowych bram sekcyjnych nap dzanych elektrycznie lub obsługiwanych r cznie i kołowrotem
ła cuchowym. Waga okutych paneli bramy mo e wynosi 20 kg do maksimum 750 kg. Model 440HD przenosi maksymalny
ci ar bramy do 960 kg. W przypadku zewn trznego mocowania lin no nych waga okutych paneli bramy jest ograniczona*
(patrz tabela poni ej). Urz dzenia zabezpieczaj ce musz by zamocowane do obu lin no nych.
Prowadnice bramy musz by wykonane ze stali (Fe360) o grubo ci pomi dzy 1,5 do 3 mm w kształcie zawartym w
rysunkach szczegółowych C .Aby zapewni wła ciw prac urz dzenia bezpiecze stwa ruch boczny dolnego panela bramy
musi by ograniczony do maks. 10 mm. Urz dzenia CBD model 440-600, 440HD i 440REGL stosuje si do prowadnic 2" z
rolkami o rednicy 46 mm z 11 mm osi . Model 440-3" stosuje si do prowadnic 3" z rolkami o rednicy 73 mm z 11 mm
osi . Kraw d zatrzaskowa urz dzenia CBD nie mo e dotyka prowadnicy w najwy szym poło eniu dolnej rolki , gdy
znajduje si ona w jej łuku. Zalecane jest stosowanie sekcji o szeroko ci 610 mm i prowadnic z łukiem wewn trznym 380
mm. Model 440REGL posiada mo liwo regulacji długo ci liny no nej o około 25 mm. Inne modele nie maj tej wła ciwo ci.
Uchwyty dolne i maksymalna waga bramy
mocowanie liny

wewn trzne

•
Symbol cz ci
** 700kg dla automatu o mi kkim starcie

zewn trzne
441MBR*

zewn trzne
441HBR*

zewn trzne
441BR-3HD*

WA NE! Zgodnie z normami CE poło enie lin no nych na zewn trz
prowadnic jest zabronione

Urz dzenia zabezpieczaj ce przed skutkami p kni cia lin no nych CBD posiadaj aprobat techniczn BG
(Berufs Genossenschaft "Bauliche Einrichtungen) w Bonn, pod numerem 94072 i były testowane przez TÜV
(Technische Überwachungs Verein Bayern) w Monachium . Model 440HD posiada aprobat techniczn z numerem
00023.

ZASADA DZIAŁANIA
Ci ar paneli bramy (D) spoczywaj cy na linach no nych (E) wywiera nacisk na ruchomy uchwyt urz dzenia
zabezpieczaj cego (N) i odchyla go w dół. Uchwyt opiera si na wyst pach (J) podstawy urz dzenia (F); podwójne spr yny
(G) zostaj napi te. Brama mo e by otwierana i zamykana bez przeszkód. W przypadku p kni cia liny no nej , w chwili
pocz tkowej spadania bramy, podwójna spr yna (G) odepchnie ruchomy uchwyt urz dzenia (N) poł czony z k townikiem
(O) wraz z kraw dzi zatrzaskow (K) do góry. Kraw d zatrzaskowa (K) wbije si w prowadnic (C) , zatrzymuj c
spadaj c bram . W chwili zadziałania urz dzenia , mikrowył cznik (L) odetnie zasilanie silnika nap du bramy zapobiegaj c
rozwijaniu si lin no nych , a tym samym przekrzywianiu si bramy i eskalacji uszkodze . Mikrowył cznik w pokrywie
(440KAP) b dzie uruchomiony po uderzeniu pokrywy w przeszkod podczas zamykania bramy , zgodnie z normami CE.
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Aby zapewni wła ciw prac urz dzenia bezpiecze stwa ruch boczny dolnego panela bramy musi by ograniczony do
maks. 10 mm. Bramy obsługiwane elektrycznie lub za pomoc kołowrotu ła cuchowego musz by tak zaprojektowane ,
aby zapewni jednoczesny ruch bramy i nap du mechanicznego np.: poprzez nachylenie prowadnic poziomych ,u ycie
zestawów napinaj cych liny no ne lub zastosowanie długich odpychaczy spr ynowych. Plastikowa nakładka tulei rolki (A)
slu y tylko do zapobie enia luzowaniu si jej w czasie transportu.
Model 440-3" przeznaczony do prowadnicy 3" jest wyposa ony w 3 małe spr yny ; gdy nie jest
zastosowany uchwyt do mocowania zewn trznego liny jedna ze spr yn musi zosta usuni ta.
1)
2)

3)
4)
6)
7)

Wsun rolk (B) o rednicy osi 11 mm w tulej rolki (A).
Urz dzenie zabezpieczaj ce CBD musi by mocowane na panelu w miejscu gdzie normalnie instaluje si uchwyt
dolny rolki . Miejsce to musi by płaskie , wolne od wystaj cych rub lub nitów. Poł czenie urz dzenia
zabezpieczaj cego do panela bramy dokonuje si za pomoc 8 wkr tow . Otwory pod wkr ty powinny by
wcze niej nawiercone w sekcji. Moc poł czenia w du ej mierze zale y od jako ci panela oraz materiałów
mocuj cych . Monta ysta musi upewni si , e poł czenie jest pewne i niezawodne.
Umocowa liny no ne (E) do odpowiedniego miejsca zale nego od modelu u ytego urz dzenia oraz od sposobu
przeprowadzenia lin ( zewn trzny/wewn trzny ). Liny no ne mog by zamocowane w rowku prowadz cym
le cym w tylnej cz ci ruchomego ramienia urz dzenia zabezpieczaj cego .
Sprawdzi czy ruchome rami (5) odchyla si swobodnie , nie zawadzaj c o prowadnic (C)
Zako czy monta bramy , tak aby liny no ne zostały maksymalnie napi te.
Usun blokad tymczasowo unieruchamiaj c rami urz dzenia (N).

UWAGA!

Aby zapobiec zranieniu i umo liwi ocen techniczn urz dzenia ( po
zadziałaniu kraw dzi zatrzaskowej ) , ta ma ochronna ostrza nie mo e by
usuni ta!

INSTRUKCJA MONTA U WŁ CZNIKA 440SW

W bramach poruszanych elektrycznie nale y zamontowa pokryw (M) z wł cznikiem (L), lub wł cznik 440SW na obydwu
urz dzeniach. Upewni si czy ruchome rami (N) aktywuje wł cznik. Wł cznik musi zosta poł czony elektrycznie z
automatem bramy tak, aby jego zadziałanie zatrzymywało ruch silnika .
Wł cznik Rys. 1
1)
Poluzowa nakr tk (3) , podsun pod ni uchwyt (4) i dokr ci r cznie. Wł cznik musi by zamontowany pod
zagi tym elementem podstawy mocuj cej urz dzenia. Przewód elektryczny ( 1 ) musi by skierowany do góry .
2)
Wyregulowa poło enie krzywki (6) wł cznika tak , aby zagi ty element podstawy mocuj cej (5) poruszał j
podczas obrotu ramienia (2) . W modelu 440-3” wł cznik najpierw musi by przesuni ty w wydłu onych otworach
(7) uchwytu
3)
Dokr ci ostatecznie nakr tk (3) .

INSTRUKCJA MONTA U POKRYWY Z WŁ CZNIKIEM 440KAP

Wł cznik z pokryw Rys. 2
Wł cznik z pokryw 440KAP (2) jest montowany na 2” urz dzenie zabezpieczaj ce CBD, z wewn trznym mocowaniem lin
no nych (symbol 440-600, 440REGL i 440HD). Jest to zgodne z normami CE.
1)
Zamocowa mechanizm wł cznika (9) dwoma rubami do górnych otworów (11) podstawy mocuj cej urz dzenia.
2)
Przeprowadzi przewód (6) swobodnie przez urz dzenie zabezpieczaj ce CBD , zwracaj c szczególn uwag
aby nie został uszkodzony podczas montowania pokrywy. Boczne przeprowadzenie przewodu wymaga zrobienia
dodatkowego otworu w pokrywie . Przewód musi by uło ony płasko na panelu bramy.
3)
Usun , zale nie od strony monta u , za lepk (1) prawego lub lewego otworu pokrywy. Otwór ten jest
wykorzystywany do przeprowadzenia prowadnicy pionowej.
4)
Nasun pokryw (2) na płytk (8) mechanizmu wł cznika .Je li pokrywa jest umocowana za słabo , nale y j
zdj i dokr ci mocniej nakr tki (10) . Podczas zerwania liny no nej , zaczep (3) pokrywy zostanie wypchni ty sił obrotu
ramienia ruchomego urz dzenia CBD (4/5) powoduj c zadziałanie wł cznika.
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1)
2)

Monta ysta musi zabezpieczy bram przed upadkiem poprzez podparcie dolnej sekcji ( np.: wózkiem widłowym ).
Podnie bram tak, aby kraw d zatrzaskowa urz dzenia CBD (K) poluzowala si na prowadnicy i mo liwe
stanie si odci gni cie ruchomego ramienia (N) z powrotem.
3)
Zablokowa tymczasowo ruchome rami urz dzenia wkładaj c rub lub gwó d w otwór (H).
4)
Usun zaczepy na prowdnicy powstałe po wbiciu ostrza kraw dzi zatrzaskowej tak, aby przywróci gładk jej
powierzchni ( je i jest to konieczne nale y wymieni cał prowadnic ).
5)
Je li zadziałanie urz dzenia było spowodowane p kni ciem liny no nej , urz dzenie zabezpieczaj ce musi zosta
wymienione na nowe .
6)
Sprawdzi czy inne elementy bramy takie jak rolki, prowadnice itd. nie zostały zdeformowane w wyniku upadku
bramy lub zadziałania blokady urz dzenia zabezpieczaj cego.
7)
Usun tymczasow blokad .

USTERKI

W przypadku nieprawidłowo ci w działaniu urz dzenia CBD , nale y ustali przyczyn i usun j . Je li jest to konieczne ,
urz dzenie zabezpieczaj ce nale y zdemontowa i wysła do producenta wraz z informacjami dotycz cymi :
1)
opisu nieprawidłowo ci w działaniu
2)
wagi skrzydła bramy
Producent zbada przyczyn usterki.

KONTROLA DZIAŁANIA

Do wiadczony monta ysta powinien przeprowadza co 6 miesi cy nast puj ce czynno ci sprawdzaj ce działanie
urz dzenia zabezpieczaj cego :
1) Je li ta ma ochronna ostrza kraw dzi zatrzaskowej jest uszkodzona przyczyn mógł by upadek bramy spowodowany
p kni ciem liny no nej ( widoczne lady ostrza na prowadnicy ). Nale y post powa zgodnie z wcze niejsz instrukcj : CO
ZROBI PO URUCHOMIENIU BLOKADY URZ DZENIA ZABEZPIECZAJ CEGO ?
2) Nal y sprawdzi czy ostrze kraw dzi zatrzaskowej nie dotyka prowadnicy.
3) Je li ostrze kraw dzi zatrzaskowej jest uszkodzone nale y wymieni całe urz dzenie zabezpieczaj ce.
4) Je li podwójna spr yna (G) jest p kni ta nale y wymieni całe urz dzenie zabezpieczaj ce.
5) Przy bramach nap dzanych elektrycznie , nale y sprawdzi czy wł cznik (L) jest aktywowany ruchomym ramieniem (N)
urz dzenia zabezpieczaj cego.

OBSŁUGA TECHNICZNA

W zasadzie urz dzenie zabezpieczaj ce CBD nie wymaga obsługi . Jednak , regularne czyszczenie go z brudu i kurzu
poprawi jego sprawno w działaniu.

WARUNKI DOSTAWY

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 znajduje si w zestawie dokumentów lub jest dost pna na stronie
www.flexiforce.com
FLEXI-FORCE B.V.
P.O. Box 37, 3770 AA Barneveld
The Netherlands
Tel. +31-(0)342-427777 Fax. +31-(0)342-414679
www.flexiforce.com ff@flexiforce.nl
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