CE-INFO
INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJ CE
SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZ CYCH
REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie
nowej Normy EN13241-1 ( PRODUCT STANDARD EN13241-1) dla “Wrót
przemysłowych i gara owych oraz bram ogrodzeniowych (Industrial Commercial
and Garage Doors and Gates)” opisanej w wytycznych Prawa Budowlanego
( Construction Products Directive -CPD and Machine Directive - MD).
Okre lono dwa podstawowe wymagania:
•
•

Brama b dzie zaprojektowana i skonstruowana w taki sposób e jej monta i
demonta , u ycie oraz naprawy mog by przeprowadzone w bezpieczny
sposób.
Brama b dzie mogła wytrzyma działanie sił statycznych i dynamicznych ,
uwzgl dniaj c powstaj ce w normalnych warunkach pracy zu ycie cz ci i
korozj .

Firma Flexi-Force dotychczas dokonała:
-

Przeprowadzenia koniecznego testu w SP-Institute w Szwecji , dla uzyskiwania
certyfikatów ró nych rodzajów bram rezydencjalnych tj. RES70 , RES200 i RESX ,
w zakresie podstawowych wymaga :
- Odporno na wpływ wody
- Przepuszczalno powietrza
- Odporno termiczna
- Test wytrzymało ci na wpływ wymienionych czynników dla 30000 cykli
pracy
- Odporno na parcie wiatru
- Odporno na wpływ substancji niebezpiecznych
- Bezpiecze stwo otwierania (urz dzenia zabezpieczaj ce przed upadkiem
bramy)
- dopuszczalny poziom szczytowych sił podczas stosowania nap du
elektrycznego
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Własna deklaracja (cz ciowo zaakceptowana przez TUV) aprobuj ca
rozwi zania mechaniczne , wyst puj ce siły oraz zakres zastosowa .
Opracowanie dokumentacji technicznej zawieraj cej rozwi zania mechaniczne ,
oraz opis czynników bezpiecze stwa dla współpracuj cych elementów.
Pełne oszacowanie ryzyka wynikaj cego z zagro e w aspekcie mechanicznym
( niebezpiecze stwa ) zgodnie pisk Norm EN1050.
Wprowadzenie koniecznego systemu kontroli produkcji ( jako ci ) w dziale
produkcji firmy Flexi-Force .
Pełny zakres instrukcji obsługi i dokumentacji technicznych dla bezpiecznego
monta u i demonta u , stosowania , napraw i konserwacji bram rezydencjalnych .

Działania pozostaj ce do wykonania dla firmy produkuj cej nowe bramy:
-

Produkcja: Składa lub produkowa rezydencjalne bramy sekcyjne zgodnie z
wykazem i list cz ci zawartych w certyfikacie aprobaty technicznej.
Przechowywa w dokumentach , pod niepowtarzalnym numerem seryjnym ,dane
zawieraj ce pełn histori produkcji i rodzaju wykonania bramy tak , aby móc w
przyszło ci udowodni , e dostarczona brama została wła ciwie zaprojektowana i
zło ona w prawidłowy sposób z zastosowaniem odpowiednich elementów
( system kontroli produkcji ).

-

Monta : Upewni si czy brama rezydencjalna jest montowana zgodnie ze
wskazaniami instrukcji monta u firmy Flexi-Force .Instalacja musi by
dokonywana przez wykwalifikowanych monta ystów bram sekcyjnych. Je li firma
nie montuje bram to musi ona przekaza pełn i jasno opisan instrukcj monta u
instalatorowi. Osoba montuj ca bram musi sprawdzi czy elementy zestawu ,
panele i nap d elektryczny ( ł cznie ze sterowaniem ) s zgodne z certyfikatem i
czy dobór elementów zapewnia bezpieczn obsług bramy. Tylko wtedy brama
mo e zosta oznaczona znakiem CE.
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Po monta u: Po zako czeniu monta u i przekazaniu bramy u ytkownikowi ,
tabliczka ze znakiem CE musi zosta na niej umieszczona. Tabliczka ta musi
zawiera dane pokazane na rysunku poni ej.
U ytkownikowi nale y przekaza
poni sze dokumenty:

Nazwa producenta: _____________

Numer seryjny bramy: ______________
1. Instrukcja u ytkowania
napisana w j zyku
Rodzaj bramy: ___________________
u ytkownika wyja niaj ca
zasady bezpiecznej obsługi
Rok produkcji: _________________
bramy oraz zagro enia
wynikaj ce z niewła ciwego
Monta ysta: ________________________
jej stosowania.
2. Instrukcja konserwacji
Data monta u:
_______________
wyja niaj ca które cz ci
bramy powinny by
Waga: _______________________kg
wymienione a które podlega
okresowym przegl dom w
całym czasie jej u ytkowania Ilo cykli pracy: 30.000
( zu ycie rolek ,spr yn ,
uszczelek itd.)
3. Deklaracja Zgodno ci EU IIa
do odpowiednich Wytycznych
( patrz przykład na innej
stronie )
4. Instrukcja demonta u wyja niaj ca zasady post powania po upływie okresu
u ytkowania bramy.
5. Ksi ka serwisowa . Ka da brama musi podlega okresowym przegl dom.
Wszystkie prace i regulacje dokonane podczas przegl du musz by
odnotowane ( pisemnie) w ksi ce serwisowej. Ksi ka ta zawsze musi by
przechowywana w pobli u bramy.
Dla producenta bramy wa nym jest czy dokumentacja techniczna jest dost pna u
jego dostawcy. Tak e oszacowanie potencjalnego ryzyka musi podlega
weryfikacji i je li to konieczne wpływa na ostateczn ocen zagro enia .
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Działania niezb dne do wykonania dla firm przerabiaj cych konstrukcj i
modernizuj cych istniej ce bramy :
Nie wszystkie bramy sekcyjne zainstalowane przed majem 2005 roku s dostarczane
wraz ze znakiem CE potwierdzaj cym spełnienie Normy EN13241-1. Bramy
nap dzane automatami elektrycznymi musz by od roku 1995 oznaczone znakiem
CE zgodnie z dyrektyw dotycz c instalacji maszyn i urz dze ( Machine Directive) !
Wa ne! Je li istniej ca , zainstalowana ju brama jest modernizowana lub
istnieje konieczno dokonania głównych napraw , to musi to by
wykonane zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego ( CPD ) tak jak dla nowej
bramy i podlega wszystkim testom i działaniom opisanym na stronie 1 i 2 !
Profesjonalna firma modernizuj ca bram musi tego dokona staj c si
odpowiedzialn za ewentualne wypadki.
Modernizacj lub napraw główn jest:
• Dostosowanie bramy otwieranej r cznie do obsługi za pomoc
nap du elektrycznego ( monta nap du).
• Regulacja lub zmiana sterowania prac nap du umo liwiaj ca
ruch bramy bez mechanicznej i wzrokowej kontroli przejazdu.
• Zmiana zabezpiecze optycznych lub kraw dziowych.
• Wymiana istotnych elementów urz dze zabezpieczaj cych na
cz ci innego typu.
• Zmiana funkcji lub sposobu prowadzenia bramy.
Je li u ytkownik modernizuje lub zmienia bram samodzielnie , to staje si
odpowiedzialny za wykonanie oznaczenia CE i za skutki wypadków wynikaj cych z
nieprzestrzegania wytycznych instrukcji monta u bramy i jej elementów pochodz cej
od dostawcy/producenta.
Wa ne! Wszystkie prace naprawcze i konserwacyjne musz zosta
odnotowane w ksi ce serwisowej , przechowywanej na miejscu!

>> U ytkownik nie jest zobowi zany do wymagania
umieszczenia znaku CE na bramie. Obowi zkiem
dostawcy/monta ysty jest dostarczenie bramy posiadaj cej
aprobat zgodno ci z przepisami CE !
>> Bramy mog by sprzedawane na rynku je li ich konstrukcja
odpowiada przeznaczeniu.
>> Bramy, których konstrukcja i przeznaczenie nie s zgodne z
przepisami mog by przedmiotem dochodzenia
wyja niaj cego ze strony lokalnych władz i w konsekwencji
wycofane z rynku. Odpowiedzialno ponosi
dostawca/monta ysta.
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