GB23O
Návod k montáži

Úvod
Táto príručka sa obmedzuje pokyny pre správnu inštaláciu dielov našej zostavy
kovania. Za inštaláciu celej brány, nech so zvláštnymi dielmi dodanými užívateľom,
alebo bez nich a príručku pre užívateľov k týmto bránam zodpovedá dodávateľ celej
zdvíhacej brány. Táto príručka je určená pre použitie skúsenými a kvalifikovanými
technikmi (mechanikmi) a ako taká nieje vhodná pre domácich majstrov alebo pre
použitie neskúsenými osobami.

Štandardná zostava kovania sa skladá z nasledujúcich dielov:
A Zostava dráhy (vertikálna a horizontálna)
B Štandardné diely/základný materiál pre montáž
C Kovanie (pánty, kolieska, atď.) z vybraného materiálu
D Zostava laniek
E Hriadeľ
F Torzné pružiny
Upozornenie: Diely (skrutky, atď.) požadované pre montáž zostavy dráh na stenu alebo pre
jej zavesenie na bočnú stenu alebo strop niesu zahrnuté.
Voliteľné zvláštne príslušenstvo
G Pripojovacie / závesné profily zostavy horizontálnej dráhy
H Horné tesnenie pre montáž na preklad
I Elektrický pohon
Sme si istí, že pri inštalácii tejto zostavy kovania budete úspešní. Avšak pokiaľ budete
potrebovať objasniť akýkoľvek problém, alebo budete mať akékoľvek dotazy, prosíme
neváhajte sa obrátiť na našu firmu .

POZOR!
Pri inštalácii tejto zostavy kovania dodržujte bezpečnostné pokyny. 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 napísaná pre použitie skúsenými technikmi a ako taká nieje
vhodná pre domácich majstrov alebo použitie neskúsenými osobami.
Táto príručka popisuje iba inštaláciu dielov zostavy a ako taká musí byť doplnená
pokynmi pre akékoľvek doplnkové diely.
Pred začatím inštalácie si túto príručku starostlivo prečítajte.
Určité diely môžu byť ostré alebo môžu mať hrubé okraje. Preto Vám doporučujeme
používať ochranné rukavice.
Všetky dodané diely sú zkonštruované pre použitie s týmito zvláštnymi zdvíhacími
bránami.
Behom 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 sami seba.
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Montáž súčiastok

Obr.1

Pripevnenie horizontálnej dráhy ku vertikálnej
Kód
Popis
Krutiacý
(Prstencový)
moment
kľúč
1006B
Skrutka M6×251062M
Matica M6
x Nm
10
Bočný pánt, stredný pánt, spodný držiak a vrchný pánt
Samorez 6,3×55
10 Nm
10
Skrutka na držiak koliesok
1062B
Skrutka M6×16
1062M
Matica M6
x Nm
10
Skrutka na gumový doraz
1062B
Skrutka M6×16
1062M
Matica M6
x Nm
10
Pripevnenie horizontálneho kovania k vertikálnej
1070B-3.5
Skrutka M8×25
1068M
Matica M8
x Nm
13
Pripevnenie pružiny
1070B-3.5
Skrutka M6×16
1068M
Matica M6
x Nm
13

Doporučené náradie 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
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Kontrola rozmerov

Obr.2

Pred inštaláciou zostavy je potrebné aby ste podľa uvedeného obrázku (Obr.2) a uvedených
údajov skontrolovali, či máte k dispozícii dostatočný priestor pre inštaláciu.
A = Vnútorná šírka (A)
B = Vnútorná výška (B)
C = Bočný priestor (ostenie)
D = Horný priestor (preklad)
Šírka panela vrátane koncových krytov =
A + 50 mm
Výška postaveného panelu vrátane spodnej tesniacej lišty = B + 25 mm
Priestor požadovaný pre zabudovanie
C Bočný priestor
minimum 150 mm (117 mm s 2602 uholníkovou
konzolou)
D Preklad (Obr.2.):
1.) v mieste pružiny minimálne 180 mm
2.) s elektrickým pohonom minimálne 230 mm
Prejazdná výška pre sekcionálne brány, manuálne ovládaná brána: výška B (–100mm)
Pre brány s elektrickým pohonom : výška B (– 50 mm)
Poznámka:
1) Ak je priestor nad pružinou obmedzený, doporučujeme vám nainštalovať horné
tesnenie na preklad. Pokiaľ chcete zaistiť podrobné údaje, viď odstavec „ Inštalácia
horného tesnenia“ .
2) Požadovaný horný priestor závisí na výške vedenia pre elektrický pohon.
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Inštalácia zostavy vertikálnej dráhy

 Na oboch stĺpcoch vyznačte pomocou (ohybnej) libely bod A a B vo výške 1000 mm
a potom vyznačte značky C (obrázok 3).
Obr.3

 Postavte obe vertikálne dráhy tak, aby ich spodné strany boli v rovnováhe so značkami
C. Dráhy musia byť navzájom rovnobežné.
 Ak sa podlaha zvažuje, je potrebné jednu z dráh podložiť (napr. klinom).

Obr.4

 Vodiacu nohu pripevnite k stene skrutkami
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Inštalácia zostavy horizontálnej dráhy
Obr.5

 Horizontálnu dráhu priskrutkujte so štyrmi skrutkami M6 k vertikálnej dráhe. Dbajte
na to, aby bola dráha vo vodorovnej polohe.

Montáž horného tesnenia

Obr.6
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 Horné tesnenie je štandardnou súčasťou hornej sekcie. V prípade dodania horného
tesnenia na nadpražie, pripevníme horné tesnenie (označenie 1085) (obrázok 6)
pomocou pružinových úchytov (označenie 1083). Diely (napríklad skrutky)
požadované pre montáž zostavy dráhy na stenu alebo pre jej zavesenie na bočné steny
alebo strop nie sú v dodávke zahrnuté.

 Pripevnenie horizontálnej dráhy k stropu
 Pomocou vertikálnych závesných uholníkov (dodaná ako opcia) z horizontálnych dráh
na strop alebo strechu (obrázok 7). Dierované pravouhlé profily nainštalujte pomocou
skrutiek a matíc medzi konzolu dráhy a strešnú konštrukciu.

Obr.7

Obr.8
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 Pomocou horizontálneho spojovacieho profilu medzi horizontálnymi dráhami (obrázok
8). Pomocou 2 nosných skrutiek (1062B) a 2 prírubových matíc (1062M) pripevnite
uholníkovú konzolu 2602 na koniec hornej horizontálnej dráhy.
 V prípade potreby dlhší C-profil 50SU skráťte. Pripravený C-profil sa dá vložiť medzi
vertikálne dráhy. Pri montáži C-profilu na horizontálne dráhy konce profilu 50SU
vyrovnajte s vonkajškom uholníkových konzol (2602). Uzatvorená strana musí byť
proti uholníkovej konzole. Profil 50SU spojte pomocou nosných skrutiek M8 a 2 matíc
(označenie 1070-3,5B a 1068M) s nosnou základnou doskou.

Obr.9

Obr.10
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 Profil 50SU spojte pomocou nosných skrutiek M8 a 2 matíc (označenie 1070-3,5B
a 1068M) s nosnou základnou doskou.
 Prevlečte hriadeľ oboma pružinami. Zátka ľavej časti pružiny (LHW) je čierna a musí
byť nainštalovaná na ľavej strane.(Obr. 9). Navlečte ložiská na hriadeľ a vložte do
pružiny. Na konci pružiny namontujte bezpečnostnú konzolu (od 1. máj 2005)
 Nainštalujte stranové konzoly na pružinové hlavy.
 Navlečte navíjací bubon na hriadeľ na obe strany. Navíjací bubon označený RH musí
byť nainštalovaný na ľavej strane. Otáčajte skrutkami navíjacieho bubna rukou tak, aby
ste bubon zaistili na hriadeľ. Medzi bubnom a medzi značkou 651 RH treba
namontovať vymedzovací prstenec ktorej je súčasťou montážného balíka.

Obr.11
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Obr.12
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Obr.13

 S využitím obrázku 9 ako vodítka nainštalujte na krajné horizontálne koľajnice krajné
pružinové konzoly (označenie 561). Ku konzolám naskrutkujte z vonkajšej strany
držiaky s ložiskami a bezpečnostnou konzolou proti prasknutiu pružiny. Vložte už
pripravený pružinový systém a priskrutkujte ho k horizontálnej koľajnici (obrázok 13).

Inštalácia panelov brány
Všeobecne:
Pred montážou závitorezných skrutiek do panelov je potrebné navŕtať otvory. Priemer
otvorov závisí od druhu materiálu použitého pre výrobu panelov. V prípade oceľových
izolovaných panelov slúži ako vodítko hodnota približne 4,5 mm. Dĺžku vrtáku nastavte
tak, aby nedošlo k prevŕtaniu celého panelu.
Obr.14

 Umiestnite spodný pánt na spodnú sekciu zároveň so spodnou hranou al. profilom.
Označte ho a prevŕtajte otvory. Pomocou skrutiek (označenie 1055BV) spodný pánt
pripevnite k panelu.
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 Na koliesko navlečte vymedzovacie podložky (7 mm) prevlečte koliesko (označenie
574-100) otvory v spodnom pánte. Nasuňte kolieska na spodnú sekciu do J profilov
vertikálnych koľajníc a umiestnite spodnú sekciu medzi vertikálnu koľajnicu. Sekciu
dajte do roviny podľa bodov C.
 Umiestnite zostatok panelov na ich príslušné miesto a na panely priskrutkujte bočné
a stredné pánty ( dajú sa nainštalovať vopred ).
Obr.15

Obr.16
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 Umiestnite koliesko súvisiace s bočným závesom tak, aby nylonový valček ležal
v krivke dráhy a tak, aby medzi panelom a bočným tesnením bola minimálna medzera.
Musí byť možné otáčanie hriadeľa valčeka rukou.
 Navlečte hriadeľ kolieska (označenie 574-100) do puzdra konzoly horného pántu
(obrázok 16).
 Umiestnite koliesko do krátkej hornej koľajnice a zaistite konzolu horného pántu
(označenie 417) na svojom mieste na hornej strane vrchného panelu vložením dvoch
závitových skrutiek (označenie 1055BV) do dvoch drážok. Zostávajúce závitorezné
skrutky (označenie 1055BV) budú použité neskôr.

Inštalácia lanka a napnutie pružiny
 Hriadeľ vyrovnajte
 Navlečte slučku na zdvíhacom lanku na zriaďovací hák spodného pántu. Na zriaďovací
hák naskrutkujte do polovice závitu maticu M10 s podložkou a vložte ju do spodného
pántu. Potom navlečte podložku na zriaďovací hák a priskrutkujte pomocou 2 matíc
M10.
 Veďte lanko zo spodného pántu z hriadeľa koliesok na navíjací bubon. Viď obrázok 17.
Obr.17

 Pomocou lankového oka (okrúhleho) nevlečte koniec lanka na navíjací bubon a otáčajte
bubnom tak dlho, pokiaľ zdvíhacie lanko nebude napnuté.
 Navíjací bubon vyrovnajte s hriadeľom tak, aby sa zdvíhacie lanko mohlo voľne
navíjať. Navíjací bubon zaistite na hriadeľ pomocou skrutiek (krútiaci moment 10Nm).
 Zabráňte v tom, aby sa hriadeľ otáčal, napríklad pomocou svoriek.
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 Rovnakým spôsobom nainštalujte i druhé lanko. Keď je brána úplne vyrovnaná, musia
byť obe lanká napnuté rovnako.
 Zaistite, aby sa brána nezdvíhala. Toto spravte napríklad umiestnením svoriek do
vertikálnych dráh.
 Napnite pružiny predpísaným počtom otáčok (vid tabuľka v textu nižšie), napnite
pružinu +/- 5 mm (aby sa znížilo trenie) a zaistite pružinu na hriadeľ pomocou skrutiek
v zátke.
POZOR!
Torzné pružiny sú pod vysokým napätím!
Behom inštalácie buďte vždy opatrní.
Inštalácia, údržba a opravy môžu byť prevádzané výhradne kvalifikovanými
a skúsenými mechanikmi.

Napínanie pružiny
a. Zaistite, aby značkovací pruh na pružine bol priamy.
b. Vložte prvý napínací nástroj do otvoru.
c. Pootočte prvým napínacím nástrojom o jednu štvrtinu otáčky tak, aby pružina bola pod
napätím.
d. Vložte druhý napínací nástroj do nasledujúceho otvoru
e. Prevezmite napätie pružiny druhým napínacím nástrojom od prvého napínacieho
nástroja.
f. Odstráňte prvý napínací nástroj z otvoru.
g. Pootočte druhým napínacím nástrojom o jednu 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. Zaistite pružinovú hlavu na hriadeli dotiahnutím skrutiek
j. Odstráňte posledný napínací nástroj
k. Skontrolujte počet otáčok spočítaním počtu otáčok prevedených značkovacím pruhom

Počet otáčok pružiny
Výška
4 panel
5 panel
2000
7,1 otáčky
6,8 otáčky
2125
7,6 otáčky
7,3 otáčky
2250
8,0 otáčky
7,7 otáčky
2350
8,4 otáčky
8,7 otáčky
2500
8,5 otáčky
9,2 otáčky
Odstráňte svorky, aby došlo k uvoľneniu brány a hriadeľa a skontrolujte, či je brána riadne
vyvážená. Pokiaľ tomu tak nie je, musíte vyváženie upraviť zvýšením/znížením napätia
pružín maximálne o 1 otáčku na pružinu. Zaistite, aby napätie oboch pružín bolo rovnako
zmenené.
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Úprava napätia pružín
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

vložte prvý napínací nástroj do otvoru
prevezmite napätie pružiny týmto napínacím nástrojom
povoľte skrutky v zátke
pootočte prvým napínacím nástrojom v požadovanom smere
vložte druhý napínací nástroj do nasledujúceho otvoru
prevezmite napätie pružiny druhým napínacím nástrojom od prvého
napínacieho nástroja
odstráňte prvý napínací nástroj z otvoru
pootočte druhým napínacím nástrojom o jednu štvrtinu otáčky v požadovanom
smere
vložte druhý napínací nástroj do nasledujúceho otovoru
prevezmite napätie pružiny prvým napínacím nástrojom od druhého
napínacieho nástroja
opakujte kroky 4 až 10 až do dosiahnutia požadovanej úpravy
zaistite pružinovú hlavu na hriadeľ dotiahnutím skrutiek
odstráňte posledný napínací nástroj

 V prípade, že (skoro) uzatvorená brána nevisí na zdvíhacích lankách úplne horizontálne,
existuje možnosť jemného doladenia pomocou zriaďovacieho spodného pántu. Povolením
alebo utiahnutím matíc na zriaďovacom háku.
 Bránu uzatvorte. Povoľte zľahka dve závitorezné skrutky (označenie 1055BV), ktoré
zaisťujú konzolu horného pántu, takže sa ju dá ľahko poklepkávaním posunovať. Zatlačte
horný panel proti bočnému (hornému) tesneniu a posuňte konzolu horného pántu čo
najďalej (minimálna medzera medzi bránou a tesnením). V prípade manuálneho ovládania
brány je potrebné pánt posunúť smerom nadol. Koliesko bezpečne zapadne do hornej
koľajnice. V prípade brány s elektrickým pohonom je treba pánt posunúť smerom nahor.
Horný pánt bude vyrovnaný s plochou stranou dráh. Potom dotiahnete 2 závitorezné
skrutky. Ak horný panel nie je možné zvonka zatlačiť dovnútra, môžu sa naskrutkovať
vystávajúce zavitorezné skrutky.

15

Konečná úprava brány
Nainštalujte akékoľvek doplnkové diely, ktoré ste objednali zvlášť, ako napr. kľuka, zámok,
skrutku atď.
Obr.18

 Pomocou nosnej skrutky M6x16 (označenie 1062B) a matice M6 (označenie 1062M)
nainštalujte na koniec najvzdialenejšej horizontálnej dráhy dodanou pryžovou záražkou
brány (obrázok 18).
 Natrite všetky pánty a kolieska kvapkou oleja
 Natrite lanká tukom
 Natrite hriadeľ koliesok tukom
 Natrite torzné pružiny s olejom.

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, súvisiacehom 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 projektoch 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.

16

Výkres systému

Obr.19
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