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Návod k montáži

Táto príručka sa obmedzuje na pokyny pre správnu inštaláciu dielov našej zostavy
kovania. Za inštaláciu celej brány, buď zo zvláštnymi dielmi dodanými užívateľom
alebo bez nich a príručku pre užívateľa k týmto bránam zodpovedá dodávateľ celých
sekcionálnych brán. Táto príručka je určená pre použitie skúseným a kvalifikovanými
technikom (mechanikmi), a ako taká nie je vhodná pre domácich majstrov alebo pre
použitie neskúsenými osobami.
Štandardná zostava kovania sa skladá z nasledujúcich dielov:
A Zostava dráhy (vertikálnej a horizontálnej)
B Štandardné diely / základný materiál pre montáž
C Kovanie (závesy, spodná konzola, konzola hornej rolny, atd.) zo zvoleného materiálu
D Zostava laniek
E Hriadeľ
F Torzné pružiny zvolenej akosti
G Horné tesnenie pre montáž na preklad.
Upozornenie: Diely (skrutky atd.) požadované pre montáž zostavy dráh na stenu, alebo pre
jej zavesenie na bočné steny alebo strop niesu súčasťou dodávky.
Voliteľné doplnkové príslušenstvo
H Pripojovacie/závesné profily zostavy horizontálnej dráhy
I Elektrický pohon
Sme si istí, že pri inštalácii tejto zostavy kovania budete úspešní. Pokiaľ však budete
potrebovať objasniť akýkoľvek problém alebo budete mať akékoľvek dotazy, neváhajte
prosím, obráťte sa na našu firmu.

POZOR!
Pri inštalácii tejto zostavy kovania dodržujte bezpečnostné pokyny.. Je potrebné
podniknúť radu bezpečnostných opatrení. Aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb,
ktorých sa bude inštalácia týkať, venujte pozornosť výstrahám a pokynom uvedeným
nižšie. Pokiaľ budete na pochybách, obráťte sa na dodávateľa.
Táto príručka bola zostavená pre použitie skúsenými technikmi a ako taká nie je
vhodná pre domácich majstrov alebo pre použitie neskúsenými osobami.
Táto príručka popisuje len inštaláciu dielov zostavy kovania a ako taká musí byť
doplnená pokynmi pre akékoľvek doplnkové diely.
Pred začiatkom inštalácie si túto príručku poriadne prečítajte.
Určité diely môžu byť ostré alebo môžu mať hrubé okraje. Preto vám doporučujeme
používať ochranné rukavice.
Všetky dodané diely sú skonštruované pre použitie s týmito sekcionálnymi bránami.
Počas napínania môžu pružiny vyvíjať značné sily, pracujte opatrne. Používajte
patričné zariadenia. Dbajte na to, aby ste pri práci stáli v stabilnej polohe. Pri inštalácii
zaistite dostatok svetla, odstráňte prekážky a nečistoty. Zaistite , aby na mieste inštalácie
nebol prítomný okrem montérov nikto iný. Ďalšie osoby (deti) môžu behom inštalácie
prekážať alebo ohrozovať samých seba.
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. Montáž súčiastok
Obr.1

Montáž kladky na kovanie
Kód

Popis

Krútiaci
moment

1008B
SkrutkaM8×55
1068M
Matica M8
x Nm
Pripevnenie horizontálnej dráhy ku vertikálnej
1070B-3.5
Skrutka M8×25
1068M
Matica M8
x Nm
1006B
Skrutka M6×25
1062M
Matica M6
x Nm
Montáž držiaky tyče ku dvojitej dráhe
1062B
Skrutka M6×16
1062M
Matica M6
x Nm
Pripevnenie pružiny
1070B-3.5
Skrutka M8×25
1068M
Matica M8
x Nm
Bočný pánt, stredný pánt, spodný držiak a vrchný pánt
1055 BV
Samorez 6.3×25
10 Nm
Skrutka na držiak koliesok
1062B
Skrutka M6×16
1062M
Matica M6
x Nm
Pripevnenie držiaka koliesok na spodný pánt
1006B
Skrutka M6×25
1062M
Matica M6
x Nm
Skrutka na gumový doraz
1062B
Skrutka M6×16
1062M
Matica M6
x Nm
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Kľúč

13

13
10

10

13
10 mm

10

10

10

Doporučené náradia pre správnu a rýchlu inštaláciu







(Elektrická) vŕtačka s vrtákom 4,0 mm, 4,5mm, a 6,5mm.
Vrták 10 mm do betónu
Násuvný kľúč
4 mm
(Prstencový) kľúč
10 mm
(Prstencový) kľúč
13 mm
Upevňovacie čeľuste
 Vodováha
 Imbusový kľúč 4mm

Kontrola rozmerov
Pred inštaláciou zostavy je potrebné, aby ste podľa uvedeného obrázku (Obr.2) a uvedených
údajov skontrolovali, či máte k dispozícii dostatočný priestor pre inštaláciu.

Obr.2

A= vnútorná šírka
B= vnútorná výška
C= bočný priestor
(ostenie)
D= horný priestor
(nadpražie)

Šírka panelu vrátane koncových krytov = A + 20 mm
Výška postaveného panelu vrátane spodnej tesniacej lišty = B + 10 mm
Horný priestor D: 1) s manuálnym ovládaním minimálne 100 mm
s elektrickým pohonom minimálne 120 mm
Prejazdná výška pre ploché, ručne ovládané brány: výška B: (-70 mm)
pre brány s elektrickým pohonom: výška B: (-110 mm)
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Inštalácia zostavy vertikálnej dráhy
 Na oboch stĺpikoch vyznačte pomocou ohybnej libely body A a B a potom
vyznačte značky C (obrázok 2).
Obr.3

 Nainštalujte obe vertikálne dráhy tak, aby ich spodné strany boli vyrovnané so
značkami C a ich bočné strany boli vo vzdialenosti 64mm od okraja
stĺpika(obrázok 3). Dráhy musia byť navzájom rovnobežné.
 Ak sa podlaha zvažuje, je potrebné jednu z dráh podložiť. (napríklad klinom).

Obr.4

 Vodiacu nohu pripevnite k stene skrutkami
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Montáž kladky a konzoly na koncovú dosku
Koncová doska má pre montáž kladky tri otvory (A, B a C). (Obr.5).
Využitie otvorov:
A) kladka pre navíjanie lanka 60 mm v prípade manuálneho ovládania
B) kladka pre navíjanie lanka 60 mm v prípade elektrického ovládania
C) je možné využiť v budúcnosti v prípade väčšej lankovej kladky (priemer 80 mm)
a silnejšieho zdvíhacieho lanka (4 mm). Táto kombinácia nie je obsiahnutá v tejto
zostave.
Obr.5

Navlečte konzolu kladky (označenie 554BEU) na kladku (označenie 570-60), vložte skrutku
M8 (označenie 1008B) do otvoru v konzole, kotúče kladky, rozpierky (označenie 1060) a do
otvoru A alebo B (viď obrázok 5) koncové dosky zloženej zostavy horizontálnej dráhy.
Rozpierky musia byť vložené tak, aby ich plochá strana bola oproti nosnej doštičke. Nasaďte
maticu M8 (označenie 1068M) a dotiahnite ju. Kladka je pripevnená vnútru horizontálnych
dráh.
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Obr.6

Montáž a inštalácia zostavy horizontálnej dráhy
Obr.7

 K stropu alebo k streche priviažte kúsok šnúry tak, aby ste mohli počas montáže zachytiť
zadný koniec horizontálnych dráh.
 Prisuňte horizontálne dráhy smerom k zostave vertikálnej dráhy. Zaistite, aby vertikálna
príruba bola vložená medzi koncovú dosku a najvyššiu krátku krivku na horizontálnych
dráhach. Koncová doska je na vnútrajšku vertikálnej príruby (Obr.7).
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 Vložte dve skrutky M6 (označenie 1006B) z vnútornej strany do otvorov v najvyššej
krátkej krivke drážok vo vertikálnej prírube a koncovej doske. Nasaďte prírubovú maticu
M6 (označenie 1062M) a dotiahnite ju rukou. Vyrovnajte koniec zakriveného dielu
horizontálnych dráh s vertikálnymi dráhami a vyvŕtajte do vertikálnej príruby otvor
priemer 6,5 mm (cez otvor v konci krivky). Smerom z vnútornej strany von zasuňte do
vyvŕtaného otvoru M6. Naskrutkujte prírubovú maticu M6.

 Smerom zvonkajšku dovnútra vložte do otvorov v koncovej doske a vo vertikálnej prírube
dve skrutky M8 (označenie 1070-3,5B). Nasaďte prírubové matice M8 (označenie
1068M) a dotiahnite ich rukou.

Inštalácia horného tesnenia
Obr.8

Pomocou pružinových príchytiek (označenie 1083)
pripevnite horné tesnenie (označenie 1085) (obrázok
8).
!Diely (napríklad skrutky) potrebné pre montáž
zostavy dráhy na stenu alebo pre jej zavesenie na
bočnú stenu alebo na strop nie sú súčasťou
základnej výbavy!

Inštalácia držiaku nosnej dosky a pružín
Na koniec horizontálnych dráh pripevnite držiak nosnej dosky (340). Poloha držiaku
nosnej dosky vzhľadom k horizontálnym dráham závisí od priestoru, ktorý je pre montáž
k dispozícii (obrázok 9).
Poloha „A” : poloha držiaku nosnej dosky, ak výška priestoru ktorý je k dispozícii je aspoň
100 mm. To je vždy v prípade elektrického pohonu a v prípade manuálneho
ovládania vtedy, keď je v hornej časti dispozícii dostatok miesta (90 mm).
Poloha „B” : poloha držiaku nosnej dosky, ak výška priestoru, ktorá je k dispozícii sa
pohybuje medzi 70 a 100 mm. Vždy v prípade manuálneho ovládania.

Obr.9
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Koľajnica

Obr.10



Pomocou vertikálnych závesných uholníkov z horizontálnych dráh na strop alebo
strechu. (obrázok 10).
Pomocou dvoch skrutiek M8 a dvoch matíc (označenie 1070-3,5B a 1068M)
pripevnite dierovaný pravouhlý profil (označenie 30B0750) na držiak nosnej
dosky (označenie 340).
Obr.11



Pomocou horizontálneho spojovacieho profilu medzi horizontálnymi dráhami
(obrázok 11).
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V prípade potreby profil C skráťte. Profil je potom možné použiť ako odmernú tyč
(L = vnútorná šírka + 134 mm). Konce profilu 50SU sú vyrovnané s vonkajšou
stranou.
držiaku nosnej dosky. Najprv zasuňte krátky profil 48SU na oboch stranách profilu
50SU. Potom zasuňte dlhý profil C s drážkovými otvormi (označenie 50SU2750) na
oboch koncoch do štvorcového otvoru v základni nosnej dosky (označenie 340) tak,
aby boli spojené. Uzatvorená strana musí byť proti prírube základni nosnej dosky
(označenie 340).
Pomocou dvoch skrutiek M8 a dvoch matíc (označenie 1070-3,5B a 1068M) spojte profil
50SU so základnou nosnou doskou. Potom prevádzajte vysúvanie krátkych profilov 48SU tak
dlho, pokiaľ nedosiahnu taký bod (bočná stena), v ktorom budú môcť byť pripevnené.
Dotiahnuté matice spojenie medzi zostavami horizontálnej a vertikálnej dráhy.
Obr.12

Prevlečte hriadeľ oboma pružinami. Koncovka pružiny s ľavým vinutím je čierna a je
nutné ju pripevniť na ľavú stranu. (Obr. 12).
Na pevné koncovky pružín je možno nainštalovať bezpečnostnú konzolu (poistky proti
pretrhnutiu pružiny) (od 1. máj. 2005) (Obr. 13)
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Obr.13

11

Na hriadeľ navlečte z oboch strán bubon na navíjanie lanka. Bubon na navíjanie lanka
označenie RH (pravá) je nutné nasadiť na ľavú stranu. Otáčajte skrutky bubna na navíjanie
lanka rukou tak, aby ste ju pripevnili k hriadeľu.
Obr.13

Použite obrázok 13 ako návod a pomocou dvoch skrutiek M8 a dvoch matíc (označenie
1070-3,5 a 1068M) pripevnite nosné doštičky so zariadením pre skladanie pružín
s hriadeľom a so zostavou pružín k držiaku nosných doštičiek.

Obr.14
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Upravte polohu podľa obrázku 14. Poloha nosnej doštičky vzhľadom k držiaku nosnej
doštičky závisí na výške priestoru, ktorý je k dispozícii.

Poloha A: poloha nosnej doštičky vtedy, keď výška priestoru, ktorý je k dispozícii
činí minimálne aspoň 100 mm.
Vždy v prípade elektrického pohonu a je možná i v prípade manuálneho
ovládania (horný nákres).
Poloha B: poloha nosnej doštičky vtedy, keď sa výška priestoru, ktorý je k dispozícii
pohybuje medzi 70 a 100 mm. Obvykle v prípade manuálneho ovládania
(spodný nákres).

Inštalácia panelov brány
Všeobecne
Pred montážou samorezných skrutiek do panelu je potrebné navŕtať otvory. Priemer
otvorov závisí od typu materiálu použitého pre výrobu panelov. Doporučená hodnota pre
oceľové panely s izoláciou je približne 4,5 mm. Dĺžku vrtáku nastavte tak, aby nedošlo
k prevŕtaniu celého panelu.
Obr.15

Vložte spodný okraj panelu medzi dráhy na bloky o výške 20 až 40 mm. Do spodnej
konzoly (431/431W) nasaďte zozadu dve skrutky M6 (označenie 1006B) a spodné
konzoly zaistite pomocou samorezných skrutiek (označenie 1055BV) (obrázok 15).
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Obr.16

Navlečte na hriadeľ kolieska (označenie 577) oko zdvíhacieho lanka (označenie k3x..) tak,
aby oko spočívalo v drážke roľný. Hriadeľ roľný navlečte do držiaku roľný (označenie
447Z/447Z-W). Držiak roľný s valčekom nasaďte na dve skrutky M6, ktoré vyčnievajú zo
spodnej konzoly a naskrutkujte na tieto skrutky dve prírubové matice M6 (označenie
1062M). Viď obrázok 16.
Obr.17
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Umiestnite zostávajúce panely na ich príslušné miesta a priskrutkujte k panelom bočné
a stredné závesy (možné nainštalovať vopred).
Umiestnite valčeky vzhľadom k bočnému závesu tak, aby nylonový valček ležal na
krivke dráhy a tak, aby medzera medzi panelom a bočným tesnením bola čo najmenšia.
Súčasne musí byť umožnené otáčanie hriadeľa rukou.
Obr.18

Navlečte plastovú valcovú rozpierku (označenie 418BUS) na valec na konzole hornej
roľný (označenie 418/-W). Potom zasuňte hriadeľ roľný (označenie 576) do valca konzoly
hornej roľný (obrázok 18).
Vložte valček do krátkej najvyššej krivky a zaistite konzolu hornej roľný (označenie
418/-W) na mieste na hornej strane horného panelu vložením dvoch samorezných skrutiek
(označenie 1055BV) do dvoch drážok. Zostávajúce samorezné skrutky (označenie 1055BV)
budú použité neskôr.

Inštalácia laniek a napínanie pružín
 Vyrovnajte hriadeľ
 Lanko veďte zo spodnej konzoly za hriadeľ a cez kladku na bubon pre navíjanie lanka.
(0br.19)
 Koniec lanka zachyťte na bubon pre jeho navíjanie pomocou lankovej koncovky (okrúhle)
a otáčajte bubnom tak dlho, pokiaľ lanko nebude napnuté.
 Bubon na navíjanie lanka vyrovnajte hriadeľ tak, aby sa zdvíhacie lanko mohlo voľne
navíjať cez drážku nosnej doštičky (viď obrázok 20) a tak, aby sa lanko nemohlo zachytiť
vedľa plastovej valcovej rozpierky (označenie 418BUS). Pripevnite bubon k hriadeľu
pomocou skrutiek (krútiaci moment 10Nm).
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Obr.19

Obr.20

 Zabráňte v otáčaní hriadele, napríklad pomocou upevňovacích čeľustí.
 Rovnakým spôsobom nainštalujte druhé lanko. Pri úplnom vyrovnaní brány musia byť
obe lanká napnuté rovnako.
 Zabráňte zdvíhaniu brány, to spravte (napríklad umiestnením upevňovacích čeľustí do
vertikálnych dráh.)
 Napnite pružiny pomocou určeného počtu otáčok (viď zoznam v krabici), natiahnete
pružinu o +-5 mm( aby sa znížilo trenie) a pomocou skrutiek v koncovke pripevnite
pružinu k hriadeľu.

POZOR!
Torzné pružiny sú napnuté veľkým krútiacim momentom!
Behom inštalácie buďte vždy opatrní!
Inštalácie, údržby a opravy môžu prevádzať len kvalifikovaní a skúsení pracovníci.
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Používajte dobre udržiavané napínacie nástroje správnej veľkosti.

Napínanie pružín
A) zaistite, aby označovací pás na pružine bol vyrovnaný v priamke
B) do otvoru zospodu vložte prvý napínací nástroj
C) pootočte prvým napínacím nástrojom o štvrtinu otáčky tak, aby pružina bola pod
napätím
D) do nasledujúceho otvoru vložte zospodu druhý napínací nástroj
E) prevezmite napätie pružiny od prvého napínacieho nástroja druhým napínacím
nástrojom
F) odstráňte prvý napínací nástroj z otvoru
G) pootočte druhým napínacím nástrojom o štvrtinu otáčky tak, aby sa napnutie pružiny
zvýšilo
H) opakujte kroky 2 až 7 tak dlho, pokiaľ pružina nebude pootočená o určený počet
otáčok
I) dotiahnutím skrutiek v koncovke pripevnite koncovku pružiny k hriadeľu
J) odstráňte posledný napínací nástroj
skontrolujte počet otáčok podľa počtu otočení označovacieho pásu

Počet otáčok pružín:
IMH
2100
2125
2250
2350
2500

4 panely
7,1 otáčky
7,6 otáčky
8,0 otáčky
8,4 otáčky
8,5 otáčky

5 panelov
6,8 otáčky
7,3 otáčky
7,7 otáčky
8,7 otáčky
9,2 otáčky

Odstráňte upevňovacie čeľuste aby došlo k uvoľneniu brány a hriadeľu a skontrolujte, či
je brána riadne vyvážená. Pokiaľ tomu tak nie je, musíte previesť úpravu vyváženia
zvýšením/znížením napätia v pružinách maximálne o jednu otáčku na pružinu. Dbajte na to,
aby u oboch pružín bolo zmenené napätie rovnaké.

Úprava napnutia pružín
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

do otvoru zospodu vložte prvý napínací nástroj
prevezmite napätie v pružine týmto napínacím nástrojom
povoľte skrutky v koncovke
otáčajte prvým napínacím nástrojom v požadovanom smere
do nasledujúceho otvoru vložte zospodu druhý napínací nástroj
prevezmite napätie pružiny z prvého napínacieho nástroja druhým napínacím
nástrojom
odstráňte prvý napínací nástroj z otvoru
pootočte druhým napínacím nástrojom o štvrtinu otáčky v požadovanom smere
do nasledujúceho otvoru vložte zospodu prvý napínací nástroj
prevezmite napätie pružiny z druhého napínacieho nástroja prvým napínacím
nástrojom
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K) opakujte kroky 4 až 10 tak dlho, pokiaľ nebudú dosiahnuté požadované úpravy
napätia
L) dotiahnutím skrutiek v koncovke pripevnite koncovku pružiny k hriadeľu
M) odstráňte posledný napínací nástroj
Ak čiastočne uzatvorená brána nieje na lankách zavesená úplne horizontálne, existujú dve
možnosti jemného vyrovnania
A) ak spojovacie/závesné profily nie sú nainštalované natrvalo, je možné upravovať
polohu držiaku nosnej doštičky v drážkach vzhľadom k horizontálnym dráham.
B) Povoľte skrutky na bubne pre navíjanie lanka a otáčajte bubnom vzhľadom k hriadeľu.
Tu existuje nebezpečie, že pri malej úprave môžu skrutky vkĺznuť do rovnakého
otvoru v hriadeli a tým nedôjde k zlepšeniu vyrovnania.
Uzatvorte bránu. Zľahka povoľte dve samorezné skrutky (označenie 1055BV), ktoré
zaisťujú konzolu hornej roľný, tak že konzolu hornej roľný je možné ľahkým
poklepkávaním posunúť. Pritlačte horný panel na bočné (horné) tesnenie a posuňte
konzolu hornej roľný čo najďalej (minimálna medzera medzi bránou a tesnením). U ručne
ovládaných bránach je treba valček posunúť smerom nadol. Valček presne zapadá do
krivky dráh. V prípade elektricky poháňanej brány je treba valček posunúť smerom nahor.
Valček je vyrovnaný s rovnou stranou dráh. Potom obe samorezné skrutky dotiahnete. Ak
horný panel nie je možné zatlačiť zvonka smerom dovnútra, je možné použiť zostávajúce
samorezné skrutky.

Konečná úprava brány
 Nainštalujte akékoľvek doplnkové diely, ktoré ste objednali zvlášť, ako napríklad kľuka,
zámok a pod.
 Pomocou skrutky M6x16 (označenie 1062B) a matice M6 (označenie 1062M) nainštalujte
na koniec najvyššej horizontálnej dráhy dodanou pryžovou záražkou brány (obrázok 21).
 Natrite každý záves a valček kvapkou oleja.
 Natrite lanká tukom.
 Natrite hriadeľ valčeka tukom.
 Natrite torzné pružiny olejom
 Umiestnite na bránu označenie spoločne s akýmikoľvek požadovanými štítkami.
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Obr.21

Voliteľné príslušenstvo elektrický pohon
Ak ste sa rozhodli použiť voliteľné príslušenstvo – elektrický pohon, treba ho
nainštalovať podľa návodu dodaného s týmto pohonom.

Záruka, podmienky a lehoty
Firma DANTER sa usiluje o to, aby sa uskutočňovali dodávky v stopercentnej zhode
s objednávkou. Avšak v praxi toto nie je, navzdory všetkým kontrolám, vždy možné.
Akékoľvek nedostatky odstránime tak rýchlo, ako je len možné, aby sme minimalizovali
nepríjemnosti spôsobené vám alebo užívateľovi. Preto je nutné, aby ste nás čo najskôr
informovali o akomkoľvek probléme, súvisiaceho s dodávkou (uveďte číslo objednávky
a výrobné číslo brány) a dali nám tak príležitosť k tomu, aby sme vám mohli ponúknuť
vhodné riešenie.
V prípade veľkých projektov vám doporučujeme previesť pred inštaláciou ďalšej brány
najprv úplnú inštaláciu jednej brány. Týmto spôsobom je možné včas zachytiť akékoľvek
chyby a relatívne ľahkým spôsobom sa im vyhnúť.
Táto príručka neprepožičiava žiadne práva. Technické zmeny môžu byť prevedené bez
písomného upozornenia.
Firma Danter sa usilovala o to, aby túto zostavu kovania vyvinula a zostavila v zhode
s príslušnými normami.
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Obr.22
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