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urz dzenie zabezpieczaj ce przed skutkami p kni cia
spr yn rezydencjalnych bram sekcyjnych

PL

INSTRUKCJA MONTA U

MANUAL
OSTRZE ENIA !
Spr yny skr tne s bardzo silnie napi te.
Podczas pracy nale y zachowa ostro no i przestrzega wszystkich zasad
bezpiecze stwa. Monta , naprawy oraz prace konserwacyjne mog by dokonywane tylko
przez do wiadczonych instalatorów.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Urz dzenia firmy Flexi-Force zabezpieczaj ce przed skutkami p kni cia spr yn typ 651 i 667 mog by u yte do
rezydencjalnych (gara owych) bram sekcyjnych , obsługiwanych r cznie jak i elektrycznie.
Model 651 stosuje si do spr yn o rednicy wewn trznej 44,5 mm (1 ¾”) i 51 mm (2”) zako czonych wła ciwymi czopami..
Wła ciwe czopy spr yn oznaczone s symbolami : FF-1.75, FSW51 i FF-2.00TAI.
Model 667 stosuje si do spr yn o rednicy wewn trznej 67 mm (2 5/8”) zako czonych wła ciwymi czopami. Wła ciwe
czopy spr yn oznaczone s symbolami : FF-2.63TAI i FSW67.
Obydwa modele przystosowane s do rezydencjalnych bram sekcyjnych z wałkiem pustym bez wr bu o rednicy 1” (symbol
artykułu 701-….Z) i małych b bnów prowadzenia standardowego (symbol artykułu FF-4X8 i FF-4-13).

Maks. moment na jedno urz dzenie zabezpieczaj ce typu 651 wynosi 31.5 Nm.
Maks. moment na jedno urz dzenie zabezpieczaj ce typu 667 wynosi 42 Nm.
Dla wspomnianych powy ej b bnów ( rednica 105,6 mm; grubo
obliczona według poni szych wzorów :

liny no nej 4 mm) , maksymalna waga bramy mo e by

Moment maksymalny [Nm]
0.5 x D b bna [m]

=

[N] F [N] = m [kg] x a [m/s2]

Model 651

31.5 ____
0,5 x 0,1056 = 600 N

600
m = 10 = 60 kg

Model 667

42 ____ _
0,5 x 0,1056 = 800 N

800
m = 10 = 80 kg

(a=10)

Szczególnie zalecamy zastosowanie zawsze dwóch spr yn do wywa enia bramy.
UWAGA: Maksymalna waga bramy okre lona przez producenta b bnów nie mo e by
przekroczona. Urz dzenie zabezpieczaj ce musi by zało one na ka dej spr ynie bramy.

APROBATA - TUV

Urz dzenia zabezpieczaj ce przed skutkami p kni cia spr yn typ 651 i 667 posiadaj aprobat techniczn o numerze
01020 od BG (Berufs Genossenschaft ”Bauliche Einrichtungen w Bonn, Niemcy). S one testowane przez TÜV (Technische
Uberwachungs Verein, Bayern). Urz dzenia te spełniaj standardy nowych Norm Europejskich takich jak EN12604 (cz
mechaniczna).

ZASADA DZIAŁANIA URZ DZENIA ZABEZPIECZAJ CEGO:

Napi ta spr yna skr tna (1) powoduje obrót tulei (4) w wydłu onych otworach podpory bocznej (9). Spr yna (6)
umieszczona na podporze bocznej (9) zostaje napi ta przez tulej bez zaczepu (4a) . Tuleja (4b) obraca zaczep (10) na osi
(punkt obrotu) zamocowanej do podpory bocznej i wr b zaczepu przestaje blokowa koło z bate (5), przytwierdzone do
wału bramy.
Podczas p kni cia spr yny , napr enie gwałtownie spada powoduj c obrót tulei urz dzenia w wydłu onych otworach
podpory bocznej .
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Działanie to powoduje obrót zaczepu na osi podpory bocznej i jego wr b wsuwa si pomi dzy z by koła umieszczonego na
wale bramy. Spadanie bramy zostaje powstrzymane. Plyta (11) słu y do wzmocnienia czopu stacjonarnego spr yny (12).
W przypadku p kni cia spr yny głównej bramy na czopie stacjonarnym lub zsuni cia si jej z czopu , spr yna napinaj ca
(6) zapewnia poprawne działanie urz dzenia popychaj c tulej (4a) . Podczas normalnej pracy , spr yna bramy musi
zawsze zachowa minimalne napr enie tak , aby było ono w stanie zrównowa y napi cie spr yny (6) urz dzenia.
Uchroni to u ytkownika przed niepo danym zadziałaniem zabezpieczenia. Wł cznik elektryczny (7) musi zosta
zamontowany na podporze bocznej tak, aby był aktywny w trakcie obrotu tulei i przekazywał sygnał do nap du elektrycznego
bramy. Uchroni to silnik przed przegrzaniem oraz uszkodzeniem innych cz ci .
Dostarczane urz dzenia zabezpieczaj ce mog by łatwo dostosowane do lewego i prawego kierunku obrotu zgodnie z
rysunkami zawartymi w instrukcji .Oznaczenia stosowane przez Flexi-Force jako LH (lewy) i RH (prawy) s obja nione w
opisie zamieszczonym wraz z urz dzeniem.

SPOSÓB MONTA U
UWAGA: MONTA NALE Y PRZEPROWADZA W OPARCIU O RYSUNKI DOSTARCZONE WRAZ
Z URZ DZENIEM!
1)

Ustali kierunek obrotu wału i b bna.
Wyregulowa , je li jest to konieczne poło enie wyst pu (10) i spr yny (6) na podporze bocznej (9) zgodnie z
instrukcj zawart na rysunku 1a.
2)
Nasun spr yn (1) wraz z czopami , 1” ło ysko (3), koło z bate (5) i wst pnie zło one urz dzenie
zabezpieczaj ce na wał.
Zamocowa podpor boczn do ciany lub innej podstawy . Upewni si czy adna z cz ci ruchomych
urz dzenia nie jest zablokowana ( nale y u y wła ciwych rub ).
3)
Wykr ci rub zabezpieczaj c ( posiada koniec wydłu ony ) z koła z batego (5). Dosun koło z bate do
ło yska podpory bocznej(9). Zamocowa koło z bate do wału dokr caj c drug rub zabezpieczaj c ( posiada koniec
sto kowy ).
Wywierci otwór o rednicy 4 mm w wale w miejscu dokr cania wcze niej wyj tej ruby zabezpieczaj cej. Wkr ci
rub zabezpieczaj c z ko cem wydłu onym w otwór koła z batego tak gł boko , aby nie wystawała ponad jego
powierzchni .
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4)

Zdj

5)

Napi

nakr tki (2) , nasun

czop stacjonarny spr yny(1) na ruby(8) i dokr ci nakr tki(2).

spr yny skr tne zgodnie z instrukcj , pami taj c aby wszystkie miały t sam liczb obrotów.

W bramach nap dzanych elektrycznie , nale y zamontowa wł cznik (7) tak, aby zadziałanie urz dzenia zabezpieczaj cego
powodowało jego aktywacj . Wł cznik musi by podł czony do automatu w sposób umo liwiaj cy mu przerwanie pracy
silnika .

CO ZROBI PO P KNI CIU SPR YNY ?

1)
2)
3)

Nale y zabezpieczy bram przed upadkiem podpieraj c jej dolny panel ( np.: wykorzystuj c wózek widłowy ).
Usun urz dzenie zabezpieczaj ce oraz wszystkie cz ci p kni tej spr yny .
Zamontowa now spr yn wraz z urz dzeniem zabezpieczaj cym i nowy pusty wałek zgodnie z instrukcj .
WA NE !Je li przyczyn zadziałania urz dzenia zabezpieczaj cego było p kni cie spr yny , to adna z jego
cz ci nie mo e by u yta ponownie .Reguła ta dotyczy równie czopu stacjonarnego spr yny.

USTERKI

W przypadku niepoprawno ci pracy urz dzenia zabezpieczaj cego nale y znale przyczyny i sposób usuni cia usterki. Je li
b dzie to konieczne , urz dzenie zabezpieczaj ce nale y wysła do producenta wraz z nast puj cymi informacjami :
1) opis rodzaju usterki
2) waga paneli bramy
3) 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 spr yny (6) . Gdy jest uszkodzona , musi by wymieniona
bezzwłocznie .

OBSŁUGA TECHNICZNA

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

WARUNKI DOSTAW

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 B.V.
P.O. Box 37, 3770 AA Barneveld
The Netherlands
Tel. +31-(0)342-427777 Fax. +31-(0)342-414
www.flexiforce.com
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