670LH/RH, 675LH/RH, 675LH/RH-5/4

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

PL

INSTRUKCJA MONTA U

MANUAL
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 przemysłowych 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

(g = 10 m/s2)

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

= 303 kg = 3034 N

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 płyt blokuj c (J) o około 5 stopni tak , e o jej wyst p (M) b dzie opiera si zaczep
blokuj cy (N). Mała podwójna 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 wału i tym samym ruchu bramy . Przy nap dzie elektrycznym , drugi wyst p płyty
blokuj cej (P) powinien uruchomi wł cznik (R) zatrzymuj cy ruch automatu co zapobiegnie przegrzaniu silnika i zniszczeniu
elementów bramy .
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1)
2)
3)

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 blokuj cej (P) zał cza go
Umie ci 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) .

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 koło 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

1)
2)
3)
4)

YNY ZABLOKUJE URZ DZENIE SBD ?

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 .
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 .
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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 .

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)342-414679 www.flexiforce.nl ff@flexiforce.nl
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