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TECHNOPARK® 2010

Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z infor-
mací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro programovací 
jednotky O-Box a O-BoxB a nesmí být použit pro jiné výrobky. Programovací jednotky O-Box a O-BoxB jsou 
určeny pro nastavování automatizační techniky, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle plat-
ných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte 
k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být 
prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních 
nařízení:

 zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky 
 nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997
 nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instal-
ace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za případné 
škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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V návodu je uveden doporučený postup provádění montáže a popis základních postupů typového technologického
procesu montáže vrat a také seznam nezbytných nástrojů a příslušenství.
Tento návod může být použit jako směrodatný dokument při školení i při práci technického personálu.
Je postaven na základě našich zkušeností a vědomostí. Je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny existující normy
a pravidla týkající se montáže vrat.
Obsah tohoto dokumentu se nemůže stát základem pro právní nároky.

Společnost „Alutech“ si vyhrazuje právo na vložení změn a doplňků do konstrukce vrat a tohoto návodu.

1. Všeobecné pokyny

1.1 Optimální počet členů montážní skupiny

Optimální počet členů montážní skupiny- 3 lidé. Při montáži vrat s elektrickým pohonem je nutné, aby byl v montážní 
skupině přítomen zámečník-elektromontér. 
Počet členů montážní skupiny může být vyšší u montáže vrat větších rozměrů. Střední norma pro montážní skupinu je 
montáž jedněch vrat za 4-8 hodin.

1.2 Doporučená sada nářadí a příslušenství vybavení montážní skupiny

Pozor: Příslušná montáž sekčních vrat je nedílným předpokladem pro zajištění vysokých užitných vlastností 
výrobku!

Tabulka 1

Označení nářadí Množství (ks)

Elektrický děrovač 2

Elektrická vrtačka 1

Akumulátorová vrtačka 1

Elektrická úhlová řezačka 1

Adaptér SDS s rychloupínacím sklíčidlem 2

Nýtovací pistole 1

Stavební hranolovité vodováhy 1,5 a 0,5 m po 1

Skříňka na nářadí 2

Zámečnické kladivo 400 g 2

Sada úderného nářadí (sekáč, vrtný hák, důlčík, průbojník) 1

Univerzální pilka s výměnnými listy 1

Nůžky na plech 1

Šikmé štípací kleště střední 1

Velké kombinačky 1

Sada pilníků 1

Sada karbidových šroubováků 1

Magnetický šroubovák s nástavci 1

Šroubovák indikující elektrický proud 1

Sada imbusových klíčů 2

Sada nástrčných hlavic a klíčů 1

Sada očkových a vidlicových klíčů 1

Sada magnetických hlavic SDS 1

Sada vrtáků 1

Vrták na beton o průměru 6 mm L = 160-200 mm 2

Vrták na beton o průměru 8 mm L = 200-260 mm 2

Vrták na beton o průměru 10 mm L = 550 mm 2
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2. Bezpečnostní opatření

Označení nářadí Množství (ks)

Vrták na beton o průměru 12 mm L = 550 mm 2

Vrták na beton o průměru 14 mm L = 750 mm 2

Sada závitníků 1

Univerzální vratidlo 1

Sada dlát 1

Silikonová pistole 1

Testovací přístroj 1

Elektrická pájka 60 W 1

Prodlužovací kabel, min. 30 m 1

Univerzální žebřík 4 sklady 1

Univerzální žebřík tříselní, min. 6 m 2

Tyčové kružidlo 125 mm 1

Měřící pásmo, min. 5 m 1

Měřící pásmo, min. 10 m 1

Ochranné brýle 2

Respirátor 2

Ochranná přolba 3

Komplet ochranných rukavic 3

Univerzální lékárnička 1

Pozor: Montáž vrat může provádět pouze kvalifikovaný personál, znající konstrukci a technologický proces montáže 
vrat, zaškolený do montáže i do techniky bezpečnosti!

Popis bezpečnostních opatření je přiložen v příloze B.

3. Pokyny pro instalaci a spojování nosných konstrukcí vrat

3.1 Požadavky na instalaci

Vrata musí být umístěna symetricky vzhledem k vertikální ose otvoru.
Při montáži musí být opěrné stojky vrat vystaveny na úrovni vertikální roviny. 
Opěrné stojky musí přiléhat k obrubě otvoru po celé délce. Jsou přípustné malé mezery menší než 5 mm.
Rozdíl délek diagonál, naměřený na vnějších bodech stojek, nesmí být delší než 2 mm.
Instalace a vyrovnávání prvků výrobku do zdi před jejich uchycením může probíhat pomocí kovových podložení, umístěných 
v oblasti bodů fixace.
Přesnost instalace výrobku je při montáži kontrolována vodováhou typových rozměrů US6-1/ US6-4 první skupiny přesnosti 
GOST 9416-83 a měřícím pásmem 8 m druhé skupiny přesnosti GOST 7502-89. 
e přípustné používání vodováhy a měřících pásem jiného typu, ale ne nižší skupiny přesnosti. 

3.2 Pokyny pro spojování nosných konstrukcí vrat

Vrata musí být uchycena bezpečně, aby nepředstavovala potencionální nebezpečí pro život a zdraví lidí. Body uchycení 
výrobků musí zabezpečit rovnoměrné rozložení sil, působících na výrobek a jejich spolehlivý přenos na prvky stavební 
konstrukce.
Výběr upínacího prvku probíhá s ohledem na rozložení zatížení a pevnost stavebních konstrukcí.
Stavební konstrukce musí vydržet působení roztažných sil, vznikající při napínání upínacích prvků.
Dřevěné zástrčky a montážní pěna nesmí být použity jako spojovací materiál.
Při výplni otvoru prostoru z celistvých materiálů, jako např. z betonu, přírodního kamene, celé cihly, se provádí upevnění 
nosných prvků vrat přímo k otvoru (Obr. 1).

mekakame

bních 
ní upín
bních

ch sp
čí pro

jich s
ečí 

iny ř

ěrů US
9
ě ů US

t pomo
ž 2 mm
meze

nstruonstr



Alutech
průmyslová sekční vrata s vysokým kováním

Alutech průmyslová sekční vrata SID s vysokým kováním

5

Při vyplnění otvoru v prostoru z dutých materiálů, jako např. efektivní cihla (dutá keramická i silikátová cihla), štěrbinové 
keramické tvarovky a silikátové tvarovky, a také výplně z lehkých a porézních betonů, pěnosilikátových bloků a jiných 
stavebních materiálů s malou pevností při tlaku, doporučujeme vyrobit otvor konstrukcí z ocelového tvarového profilu
(Obr. 2).
Je možné udělat uchycení nosných prvků vrat přímo na otvoru s pomocí upevňovacích prvků s větší hloubkou
kotvení.

Při montáži vrat na kovové konstrukce je nutné používat samořezné šrouby nebo šrouby s maticemi.
Pokud není možná instalace kovového orámování prostoru, je třeba provádět upevnění vrat pomocí napínacích šroubů. 
Zesílení opěrných stojek se provádí úhlovými konzolami, které se upevní k otvoru a k opěrné stojce.
Upevnění ke stojce se provádí pomocí dvou šroubů M6 × 16 s půlkulovou hlavičkou a s maticemi s osazením.
Šrouby se navrtají ze strany konzoly skrz hotovou dvojici otvorů v opěrné stojce (Obr. 3.1).
Pokud je vzdálenost mezi krajem otvoru a boční stěnou menší než 125 mm, umisťují se úhlové konzoly uvnitř opěrné stojky 
(Obr. 3.2).

3.3 Spojovací prvky pro upevnění prvků vrat k nosným konstrukcím

Při montáži vrat se mohou používat různé spojovací prvky, jejich výběr záleží na vlastnostech materiálu otvoru.
Všechny spojovací prvky musí být odolné proti korozi.
Rozpěrné kovové rámové (kotevní) hmoždinky (obr. 4.1), nylonové hmoždinky s šrouby (Obr. 4.2) se používají při 
připevňování vrat ke stěně z betonu, z plné cihly, keramzitového betonu, přírodního kamene a jiných podobných materiálů.

Prodloužené plastové hmoždinky s šrouby (délky 160 mm) se používají při upevnění vrat ke stěně, která je z lehkých
a porézních betonů, cihel s vertikálními dutinami, pěnosilikátových bloků, lasturovitého vápence.
Vnější průměr kotvy nebo hmoždinky – 10 mm.
Pro upevnění vrat ke kovovým konstrukcím je nutné použít samořezné šrouby s vnějším průměrem závitu 8 mm (Obr. 4.3).
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3.4 Vyplnění otvorů pod výztuží

Doporučují se následující postupy vrtání pro instalaci spojovacího materiálu v závislosti na materiálu konstrukcí 
stěn:

• Postup čistého vrtu (bez příklepu). Doporučuje se při vyplnění dutin v duté cihle, v lehkých a porézních betonech,
 pěnosilikátových blocích a také v kovových konstrukcích.
• Postup vrtání s lehkými příklepy se doporučuje při vrtání otvorů v plné cihle.
• Postup perforování se doporučuje u stěn z betonu o pevnosti více než 700 kg/m3 a u konstrukcí z přírodního kamene.

Hloubka vrtání otvorů musí být větší než kotevní část hmoždinky jako minimum na jeden průměr šroubu. Průměr vyvr-
taného otvoru nesmí být větší než průměr hmoždinky, přičemž otvor musí být očištěn od zbytků po vrtání.

Minimální hloubka kotvení hmoždinek je uvedena v následující tabulce:

3.5 Požadavky na umístění otvorů

• Otvory musí mít pravoúhlý tvar nebo jiný tvar, který odpovídá dohodě zákazníka a dodavatele.
• Povrch ploch rámování musí být rovný a hladký, bez prachu omítkové malty a trhlin.
• Odchylky pracovních ploch od vertikály a horizontály nesmí překročit 1,5 mm/m, ale ne více než 5 mm. 
• V okolí, nutném pro montáž vrat, se nesmí nacházet stavební konstrukce, teplovodní potrubí a ventilace a tak pod.

Pokud otvory připravoval zákazník s odchylkou od zadaných požadavků, je zákazník povinen odstranit odchylky do 
začátku montážních prací na vratech.

3.6 Kontrola připravenosti otvoru

Před začátkem montáže vrat je nutné se přesvědčit o kvalitě přípravy otvoru (část 3.5).
Je nutné prověřit soulad skutečných rozměrů prostoru, nutného pro montáž vrat, požadavků, uvedených v dokumentu 
„Popis konstrukcí a technické parametry pro montáž garážových a průmyslových vrat“.

4. Montáž vrat

4.1 Provedení přípravných prací před montáží

Před montáží je nutné si udělat z obou stran montážní značky (Obr. 5).
Značky nakreslete ve vzdálenosti 1 m od nulového bodu (úroveň čisté podlahy) s pomocí pružné kapalinové vodováhy 
nebo hranolové libely, použité s měrnou laťkou (spojka z kompletu vrat).

Tabulka 2

Označení materiálu stěny Minimální hloubka (mm)

Beton 40

Plná cihla 40

Cihla s vertikálními dutinami 60

Bloky z pórovitého přírodního kamene 50

Lehké betony 60

Pozor: Obracíme pozornost našich partnerů na to, že podstatným předpokladem pro montáž s co nejmenšími 
náklady je kvalitní příprava orámování otvoru pod osazením vrat!
Je opravdu nutné, aby byl v prvním stádiu přesně proveden rozměr otvoru s udáním materiálu stěn a jejich tloušťky!

Připravené otvory musí odpovídat následujícím požadavkům:
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4.2 Montáž pravítka

Montáž pravítka (Obr. 6) se provádí podle následujícího postupu:

• Udělejte z předních částí překladu konzoly pravítka.
• Upevněte konzoly pomocí dvou šroubů M8 × 25 s půlkruhovou hlavicí a matek s osazením.

4.3 Vsazení těsnících vložek do opěrných stojek

Před montáží je nutné rozbalit opěrné stojky a vsaditdo nich těsnící vložky. Vsazení těsnících vložek do opěrné stojky je 
ukázáno na obrázku 7.

5

Zakreslení montážních značek

6 7
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4.4 Montáž vertikálního rámu nosné konstrukce vrat

U průmyslových vrat s vysokým kováním s horním uložení pružin se vyrábí opěrné stojky ve dvou různých provedeních: 
celistvé stojky (Obr. 8.1) a skládací stojky (Obr. 8.2). V tomto návodu je vyobrazena varianta vrat se skládacími stojkami.

Vertikální rám nosné konstrukce se skládá ze tří základních částí- dvou spodních opěrných stojek nebo dvou celistvých 
opěrných stojek a pravítka (Obr. 9).

Montáž vertikálního rámu nosné konstrukce se provádí v následujícím pořadí:

• Povolte matky spodních šroubů M6 × 16, zajišťujících vertikální pozici k opěrné stojce, vytáhněte šrouby (Obr. 9.1).
• Zasaďte pravítko mezi opěrné stojky.
• Vsuňte šrouby, zavádějí se z venku opěrné stojky (Obr. 9.2). Vložte a utáhněte matky.

9
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4.5 Montáž nosné konstrukce vrat

Nosná konstrukce vrat se skládá ze dvou spodních opěrných stojek s vertikálními vodícími (1) a těsnícími vložkami, ze 
dvou vrchních opěrných stojek s vertikálními vodítky (2), ze dvou rádiusových profilů (3), dvou horizontálních vodítek (4)
a ze zadního překladu (5).
K opěrným stojkám se připevní boční konzoly (6). Schéma nosné konstrukce je vyobrazeno na obrázku 10.

1.  Spodní opěrná stojka s vertikálním vodítkem a těsnící vložkou
2.  Vrchní opěrná stojka s vertikálním vodítkem
3.  Rádiusový profil
4.  Horizontální vodítko
5.  Zadní překlad
6.  Boční konzola

10
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4.5.1 Upevnění vertikálního rámu nosné konstrukce vrat

Upevnění smontovaného vertikálního rámu nosné konstrukce vrat k otvoru (Obr. 11) se provádí v následujícím 
pořadí:

• Přiložte rám k otvoru a postavte ho symetricky vzhledem k otvoru.
• Postavte a zafixujte rám ve vertikální poloze, spojte zářezy v opěrných stojkách s metrovými značkami na otvoru.
• Upevněte na stojkách zesilovací boční konzoly pomocí šroubů M6 × 16 s polokruhovou hlavičkou a matic s osazením. Na
 obr. 11.1 je vyobrazena varianta montáže zesilovacích bočních konzol zvenku opěrných stojek, na obr. 11.2- zevnitř.

11
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• Vyznačte na stěně místa umístění otvorů pro montáž spojovacího materiálu (hmoždinky, samořezné šrouby apod.).
 Schéma umístění spojovacích prvků vertikálního rámu nosné konstrukce vrat je zobrazeno na Obr. 12.1 a 12.2.
 Při montáži zesilovacích úhlových konzol z vnější strany opěrných stojek (Obr. 12.1) jsou spojovací prvky stojky a konzol
 umístěny v šachovnicovém uspořádání.
 Při montáži zesilovacích úhlových konzol zevnitř opěrných stojek (Obr. 12.2) se spojovací prvky umísťují do každého
 perforovaného otvoru, který je v přírubě stojky.

• Po zaměření provrtejte ve stěně otvoru díry potřebného rozměru pod spojovací prvky.
• Namontujte spojovací prvky, utáhněte, zkontrolujte vertikálnost instalace opěrných stojek.

11.1

12.1 12.2

11.2

Místa montáže spojovacích prvků Místa montáže spojovacích prvků
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Nainstalujte a upevněte ke stěnám otvoru vrchní opěrné stojky (Obr. 13), na což je potřeba dodržet následující 
postup:

13

• Přiložte vrchní opěrné stojky k otvoru a postavte je do vertikální polohy, spojte čelní okraje vrchních i spodních opěrných
 spojek.
• U pevněte vertikální vodítko vrchní opěrné stojky k upevňovací desce opěrné stojky jedním šroubem M6 × 16 a matkou
 s osazením (Obr. 13.1). Šroub se zavádí zevnitř profilu.
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• Upevněte na vrchních stojkách zesilovací boční konzoly pomocí šroubů M6 × 16 a polokruhovou hlavičkou a matek
 s osazením.
• Označte na stěně místa otvorů pro montáž spojovacího materiálu (hmoždinky, samořezné šrouby apod.).
• Navrtejte podle vytyčených označení ve stěně otvoru díry potřebného rozměru pod spojovací prvky.
• Vsaďte spojovací prvky, utáhněte, zkontrolujte vertikálnost instalace opěrných stojek.

Pro demontování měrné laťky je třeba povolit matky spodních šroubů a vytáhnout je (Obr. 14).

Umístěte šrouby, zavádí se zevnitř opěrné stojky (Obr. 15). Umístěte a utáhněte matice klíčem.

Pozor: Okraje drážky vertikálních vodítek musí být spojené!
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4.5.2 Instalace bočních konzol

Montáž bočních konzol (Obr. 16) probíhá následujícím způsobem:

• Spojte drážky v boční konzole a otvory v opěrné stojce, upevněte konzolu ke stojce dvěma šrouby M8 × 25 s polokruhovou
 hlavičkou a maticemi s osazením. Zajistěte podpěry konzoly do stěny. Matice dotáhněte ne moc velkou silou.
• Označte na stěně umístění dvou otvorů pro upevnění konzoly.
• Vyvrtejte na stěně otvoru v označených místech otvory potřebného rozměru pod spojovací prvky.
• Vsaďte spojovací prvky bočních konzol a utáhněte je.

4.5.3 Uchycení konzol horizontálních kolejnic k opěrným stojkám

• Montáž i upevnění konzol horizontálních kolejnic vodítek k opěrným stojkám je vyobrazena na obrázku 17.
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Montáž i upevnění horizontálních kolejnic k opěrným stojkám se provádí následujícím způsobem:

1. Smontujte horizontální kolejnice s rádiusovým profilem. Pro upevnění rádiusového profilu ke spojovací desce horizontál-
 ního vodítka je nutné vsadit dva šrouby M6 × 16 a matky s osazením (Obr. 17.1).

Šrouby se zavádějí zevnitř rádiusového profilu.

2. Odšroubujte matice upínání bočních konzol k opěrným stojkám.
3. Přidělejte k opěrné stojce horizontální kolejnice smontované s rádiusovým profilem a umístěte ji na šrouby upevnění
 bočních konzol (Obr. 17.2).

Umístěte matky a utáhněte je malou silou.

4. Upevněte rádiusový profil k upevňovací desce opěrné stojky jedním šroubem M6 × 16 a matkou s osazením (Obr. 17.3).

Šroub se zavádí zevnitř rádiusového profilu.

Pozor: Okraje oběhových drážek horizontální kolejnicea rádi-
usového profilu musí být spojeny kvůli zabezpečení bezúrazového 
otáčení vodících válečků!
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Pozor: Okraje oběhových drážek vertikální kolejnice a rádiusového 
profilu musí být spojeny kvůli zabezpečení bezúrazového otáčení 
vodících válečků!

5. Analogicky upevněte k opěrné stojce i druhou kolejnici.

4.5.4 Instalace zadního překladu

Jako zadní překlad se použije smontovaná měrná laťka. Její upevnění k horizontálnímu vodítku se provádí šrouby M8 × 25 
s polokruhovou hlavičkou a matkami s osazením (Obr. 18).

4.6 Upevnění horizontálních kolejnic ke stropním konstrukcím

4.6.1 Umístění závěsů

Závěsy jsou umístěny podél horizontálních kolejnic (Obr. 19). Přední závěs je třeba umístit ve vzdálenosti 900…1000 mm 
od otvoru garážového prostoru. Zadní závěs je třeba umístit do vzdálenosti 300 mm od kraje horizontální kolejnice.

18
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4.6.2 Konstrukce závěsů

Zavěšení horizontálních kolejnic ke stropním konstrukcím se provádí na závěsech, jejichž konstrukce je vyobrazena na 
Obr. 20.

Před samotnou montáží závěsu je nutné provést jeho kompletaci (Obr. 20.1) dle následujícího popisu:

1. Vsaďte do C-profilu úhlovou konzolu, která slouží k upevnění závěsu ke stropu.
2. Vsaďte šroub M8 × 25 s polokruhovou hlavičkou.
3. Vytáhněte konzolu z C-profilu až do náporu šroubu, nasaďte matici s osazením a utáhněte.

4.6.3 Montáž závěsů

Nasaďte horizontální kolejnice pomocí vodováhy, s malým sklonem na stranu otvoru (~ 0,5 %) a zafixujte je v dané poloze 
pomocí přídavných stojek.

Montáž závěsů probíhá následujícím způsobem:

1. Prověřte diagonály rámu horizontálních konzol. Povolený rozdíl v rozměrech jsou maximálně 2 mm. Zafixujte rám
 v dané pozici.
2. Smontujte závěs (Obr. 20.1) do zarážky ve stropě, označit místa otvorů pro hmoždinky.
3. Navrtejte ve stropu otvory, vsadit do otvorů hmoždinky, upevněte smontované závěsy ke stropu.
4. Vložte spodní nosnou konzolu do C-profilu závěsu a upevněte ji pomocí šroubu M8 × 16 s šestihrannou hlavičkou
 (Obr. 20.2).
5. Vsaďte horní montážní konzolu a upevněte ji pomocí šroubu M8 × 16 s šestihrannou hlavičkou.
6. Zkontrolujte diagonály rámu horizontálních vodítek. Diagonály musí být rovné.
7. Zkontrolujte utáhnutí matek.
8. Pokud je to nutné, odřežte přebytečnou vyčnívající spodní část C-profilu závěsu.

20
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20.1

Smontování závěsu

Smontování závěsu

Horizontální kolejnice

Horní montážní konzola

Spodní nosná konzola

4.6.4 Instalace výztuhy na závěsu

Závěs horizontálních kolejnic musí být dodatečně posílen výztuhou (Obr. 21).
Výztuha se skládá z montážního profilu a úhlové konzoly, spojených šroubem M8 × 25 s polokruhovou hlavičkou a matkou 
s osazením.

Výztuha se připevňuje k C-profilu závěsu pomocí samořezného šroubu M8 × 25. Pro vsazení šroubu v boční stěně profilu 
je třeba udělat otvor o průměru 7 mm.
Pokud upevňujete výztuhu do stropní konstrukce nebo do stěny garážového prostoru, použijte pro upevnění hmoždinky.

21

Úhlová
konzola

Montážní
profil

Samořezný
šroub

Šroub
M8 × 25

Instalace výztuhy na závěsu

Pozor: Po provedení prací na upevnění nosné konstrukce vrat ke stavebním konstrukcím garážového prostoru
v závazném pořádku se provede kontrola konstrukcí a utažení spojovacích prvků!

4.7 Instalace kompletu hřídele s pružinami

4.7.1 Varianty konstrukcí a pravidla pro montáž torzních hřídel

• Torzní hřídele mohou mít různé varianty kompletování a montáže. Je možné instalovat jednu, dvě, tři nebo čtyři pružiny.
 Pružiny mohou mít jak stejný tak i protilehlý směr navíjení. Kromě toho je možné instalovat jak celou (nedělenou) hřídel,
 tak i hřídel, skládající se ze dvou částí.
• Při kompletování a montáži hřídele je nutné dodržovat následující podmínky: v oblasti instalace hřídelové spojky a také
 lanových bubínků v závazném pořádku se musí nacházet opěrná část hřídele- západková spojka nebo nosná konzola;
 na vratech o šířce větší než 4100 mm je nutná instalace dvou nosných konzol. 
• Možné varianty montážních schémat torzní hřídele jsou vyobrazeny na Obr. 22..2
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22

Celá hřídel. Jedna pružina.

Celá hřídel. Dvě pružiny protilehlého směru navíjení.

Celá hřídel. Dvě pružiny stejného směru navíjení.

Dělená hřídel. Jedna pružina.

Dělená hřídel. Tři pružiny.

Dělená hřídel. Čtyři pružiny.

Opěrná stojka s ložiskovým stojanem

Západková stojka s ložiskovým stojanem

Pružina s násadkou

Nosná konzola

Lanový bubínek

Hřídelová spojka

Grafické vyobrazení:

Dělená hřídel. Dvě pružiny protilehlého směru navíjení.

Dělená hřídel. Dvě pružiny protilehlého směru navíjení.
Šířka vrat více než 4100 mm.

Dělená hřídel. Dvě pružiny stejného směru navíjení.

Dělená hřídel. Tři pružiny stejného směru navíjení.

• Západkové spojky model 670 se používají s hřídelí o průměru 1“ (25,4 mm), západkové spojky model 675-5/4 se
 používají s hřídelí o průměru 1 ¼“ (31,75 mm).
• Při umístění osy hřídele ve vzdálenosti více než 86 mm od stěny otvoru se používají západkové spojky modelu 670
 společně s konzolou typu 661 (Obr. 23.1). Pro upevnění se používají šrouby M 8 × 25 s matkami. 

23.1

Konzola typu 661

prů

8 × 25 
oužíva

, zápa) z

y

ejnéhtejnéh

jstest

proprotileh

protile

na.na

néhoejné

otilehlé



Alutech průmyslová sekční vrata SID s vysokým kováním

Alutech
průmyslová sekční vrata s vysokým kováním

20

Posílená verze západkové spojky modelu 675-5/4 se používá na pružinách s vysokým stupněm navíjení spolu s konzolou 
typu 322BAS a zesilovacím úhelníkem typu 674HOEK (Obr. 23.2).

Při instalaci nosné konzoly je třeba brát v úvahu prodloužení pružiny při jejím natahování.
Minimální vzdálenost A (Obr. 23.3) mezi upínací koncovkou pružiny (pružina není navinutá) a nosnou konzolou se počítá 
s ohledem na prodloužení délky pružiny při jejím navinutí podle vzorce:

A = d . n + 5, kde:

A je vzdálenost od upínací koncovky pružiny po nosnou konzolu, mm

d je průměr drátu pružiny, mm

n je počet vynutí pružiny

23.2

23.3

Úhelník typu 674NOEK Konzola typu 322BAS
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4.7.2 Předmontážní příprava

Před samotnou montáží je třeba zkompletovat hřídel. Níže je uveden postup sestavování dělené torzní hřídele se dvěma 
pružinami protilehlého směru navíjení (Obr. 24).

Při sestavování je nutné dodržet následující postup:

• Upínací koncovka levé pružiny a lanový bubínek (Kód LH), mající červené označení, je nutné umístit na levou část
 hřídele při pohledu zevnitř místnosti. Upínací koncovka pravé pružiny a lanový bubínek (kód RH), mající černé označení,
 musí být uloženy na pravé části hřídele.
• Levá pružina musí mít podélný značkovací pás červené barvy, pravá- jakoukoli jinou barvu.
• Lanové bubínky se umisťují na hřídel takovým způsobem, aby se drážka pro zavedení lana, vyříznutá na čele bubínku,
 nacházela z vnější strany.

24
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Montáž se provádí v následujícím pořadí:

Smontujte pravou část hřídele:

1. Rozmontujte kotoučovou spojku.
2. Umístěte na hřídel okrajovou spojku, umístěte čelo hřídele a nosnou plochu příruby okrajové spojky. Vsaďte klín do
 drážky okrajové spojky a hřídele. Utáhněte jeden z fixačních šroubů okrajové spojky v zarážce hřídele.
3. Povolte šroub, sejměte okrajovou spojku z hřídele. Po získání otisku šroubu navrtejte do hřídele otvor pro šroub
 o hloubce 0,5-1,0 mm.
4. Usaďte na hřídel spojku.
5. Upevněte spojku na hřídeli, utáhněte klíčem fixační šrouby.
6. Umístěte na hřídel nosnou konzoly.
7. Umístěte na hřídel pružinu smontovanou s upínacími koncovkami.
8. Umístěte na hřídel západkovou spojku a upevněte ji k upínací koncovce pružiny s pomocí dvou šroubů z kompletu
 spojky (Obr. 24.1).
9. Vsaďte klín a zafixujte ho šroubem ozubeného kola spojky.
10. Zkontrolujte diagonály rámu horizontálních vodítek. Diagonály musí být rovné.
11. Připevněte k západkové spojce přídavné konzoly (pokud jsou součástí kompletu vrat).
12. Osaďte lanový bubínek. Lanový bubínek se osazuje na hřídel takovým způsobem, aby se drážka pro zavedení lana,
 vytvořená na čele bubínku, nacházela z vnější strany.

24.1

Upevnění pružiny k západkové spojce

• A nalogickým způsobem smontujte i levou část, osaďte okrajovou spojku, pružinu, západkovou spojku a lanový bubínek.
 U vrat širších než 4100 mm upevněte na levou hřídel také nosnou konzolu.
• Po smontování hřídelí se doporučuje za účelem odstranění možných nedostatků při montáži provést rozložení hřídelí na
 zemi v místnosti a určit vzájemné umístění lanových bubínků, západkových spojek a nosných konzol.

Lanový bubínek musí být umístěn tak, aby se při provozu vrat lano nedotýkalo stropu a vodítek. Umístění západkové spo-
jky musí umožnit vsazení klínu lanového bubínku.
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4.8 Montáž hřídelí v otvoru

Montáž hřídele na překladu otvoru je znázorněna na obrázku 25.

Montáž hřídele se provádí následně:

• Namontujte část hřídele, která se ukládá z pravé strany vrat (Obr. 26).

• Vložte hřídel do ložiska boční konzoly (Obr. 26.1).

Připevněte k překladu otvoru mezerovou konzolu (Obr. 26.2):

• Přidržujte hřídel a označte 2 otvory pro montáž mezerové konzoly. Označení provádějte při vodorovném umístění
 hřídele.
• Je třeba do překladu vyvrtat 2 otvory požadované velikosti pro umístění spojovacích prvků mezerové konzoly.
• Umístěte spojovací prvky mezerové konzoly a předběžně je utáhněte.
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Připevněte k překladu otvoru přídavnou konzolu pro spojku se západkou (Obr. 26.3):

• Označte 2 otvory pro připevnění k překladu přídavné konzoly pro spojku se západkou.
• Odšroubujte zajišťovací matice spojující přídavné konzoly se spojkou.
• Posuňte pružinu ve smontovaném stavu se západkovou spojkou podél hřídele směrem k mezerové konzole tak, aby byla
 zajištěna možnost vrtání v překladu pro osazení zajišťovacích prvků.
• Vyvrtejte dle označení v překladu 2 otvory stanovené velikosti pro osazení zajišťovacích prvků spojky se západkou.
• Osaďte spojovací prvky přídavné konzoly spojky se západkou.

Připevněte k přídavné konzole západkovou spojku (Obr. 26.4):

• Posuňte pružinu ve smontovaném stavu se západkovou spojkou podél hřídele směrem k přídavné konzole.
• Připevněte spojku se západkou k přídavné konzole.

• Zkontrolujte, zda je hřídel vodorovně umístěna a naplno utáhněte zajišťovací prvky spojky se západkou a mezerové
 konzoly.

Namontujte část hřídele, která se instaluje z levé strany vrat (Obr. 26.5):

• Vložte hřídel do ložiska boční konzoly (Obr. 26.6)
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• Spojte hřídele pomocí hřídelové spojky a současně nasaďte spojovací šrouby spojky (Obr. 26.7), matice spojovacích
 šroubů lehce utáhněte. Klínové drážky obou hřídelí musí být v jedné přímce.

Upevněte k překladu otvoru přídavnou konzolu spojky se západkou, (Obr. 26.8) pro něž:

• Označte 2 otvory pro upevnění k překladu otvoru přídavné konzoly pro uchycení spojky se západkou.
• Odšroubujte zajišťovací matice, které spojují přídavnou konzolu se spojkou.
• Posuňte pružinu smontovanou se západkovou spojkou podél hřídele směrem k mezerové konzole tak, aby byla zajištěná
 možnost vrtání v překladu pro osazení otvorů zajišťovacími prvky.
• Provrtejte v překladu dle označení 2 otvory požadované velikosti pro osazení zajišťovacích prvků spojky se západkou.
• Nainstalujte spojovací prvky přídavné konzoly a spojky se západkou.

Připevněte k přídavné konzole spojku se západkou (Obr. 26.9):

• Posuňte pružinu smontovanou se západkovou spojkou podél hřídele směrem k přídavné konzole.
• Připevněte spojku se západkou к přídavné konzole.

Zkontrolujte, zda je hřídel umístěna vodorovně a proveďte úplné dotažení zajišťovacích prvků hřídele:

• Nainstalujte pojistné kroužky těsně k vnitřním pouzdrům ložisek bočních konzol (Obr. 26.10) a zajistěte utažením nas-
 tavovacích šroubů.
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26.11

Příprava spojky se západkou k provozu je následující:

• Je třeba dočasně blokovat západku instalací pojišťovací kolíku (Obr. 26.11).

4.9 Montáž křídla vrat bez dveří

4.9.1 Montáž spodní sekce

Montáž instalace spodní sekce křídla vrat je znázorněná na obrázku 27.

• Položte a připevněte na hřídeli ozubené kolo pomocí instalačních šroubů. Věnec kola musí být umístěn souměrně
 k podélné ose západky.

Pozor: Kolík vytáhněte po úplném smontování vrat!

Pozor: Mezi násadkou pružiny a konzolou západkové spojky, a také mezi konzolou a spojovací deskou spojky musí 
být vůle 1-2 mm, která se zajišťuje při instalaci distančních podložek!

27
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Montáž a instalace spodní sekce křídla vrat se provádí takto:

1.  Na místo montáže nainstalujte panel. V případě nutnosti použijte podložky, položte panel do vodorovné polohy pomocí
 stavební hranolovité vodováhy. Maximální výška podložek nesmí být větší než 10 mm.
2. Nainstalujte a připevněte k sekci boční konzoly spolu se závěsy. Boční konzolu položte na spodní část závěsu.
 Připevnění provádějte pomocí tří samořezných šroubů 6,3х16 (Obr. 27.1).
3.  Naneste mazivo Litol-24 na osy vodících válečků.
4.  Nainstalujte válečky do obložení válečků.
5.  Vložte váleček do profilu vodorovného vedení a připevněte obložení válečků k boční konzole pomocí dvou šroubů
 M6 × 16 s polokruhovou hlavičkou a matic s osazením (Obr. 27.2).
6.  Při pomalém otáčení bubnů odmotejte lana.

Nastavení obložení válečků se provádí tak, že váleček musí přiléhat k drážce svislého vedení při minimální vůli mezi sekcí 
a bočním těsněním stojanu.
Váleček musí jít volně otáčet rukou.

Pozor: Je zakázáno odmotávat lana z bubnů sejmutých z hřídele, aby nedošlo k překrucování lana, které může 
vést k zvrstvení vinutí lana!
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7. Nasaďte smyčky lan na závitové kolíky spodních konzol (Obr. 27.3). Smyčku lana umístěte mezi dvě podložky.
 Pro upevnění lana na závitový kolík nasaďte matice. Při montáži je třeba se zaměřit na to, aby se lano nacházelo
 v speciálním žlábku spodní konzoly. Abychom předešli vyklouznutí lana ze žlábku, je třeba nasadit závlačku.

8. Nainstalujte a připevněte na sekci spodní konzoly:

• Na osy vodících válečků naneste mazivo Litol-24.
• Nainstalujte na osy vodících válečků rozpěrací kroužky pro zabránění boční výchylky plátna vrat (Obr. 27.4). Distanční
 kroužky se použijí tak, aby zajistily celkový osový tah spodního panelu vrat 4–6 mm.
• Nainstalujte pohybové válečky do ok spodních konzol, vložte válečky ve svislé poloze, připevněte každou konzolu
 k panelu pomoci šesti samořezných šroubů 6,3 × 16 (Obr. 27.4).
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Pozor: Při montáži vrat prvky ručního řízení, jako je lano pro ruční zvedání nebo blok pro ruční zvedání HKU-1
s lanem, se instalace příslušných samořezných šroubů provádí při ukotvení větví lan (viz. Obr. 34.2, 38.2)!ení v
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4.9.2 Instalace dalších sekcí

Sekce křídla vrat se instalují v souladu s označením, které určuje jejich pořadové číslo. Přenášení sekcí provádějte ve 
svislé poloze.
Spojení sekcí se provádí pomocí bočních a mezerových závěsů (Obr. 28).
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1. Nainstalujte druhou sekci na spodní sekci. Čela panelů se musí nacházet v jedné rovině.
2. Nainstalujte a připevněte ke druhé sekci boční závěsy v souladu s obr. 27.1 a 27.2.
3. Dvěma samořeznými šrouby 6,3х16 připevněte k panelu horní polovinu bočního závěsu (Obr. 28.1), nasazeného na
 předchozím panelu. Panel musí mít svislou polohu.
4. Nainstalujte mezilehlé závěsy, připevněte každý čtyřmi samořeznými šrouby 6,3 × 16 (Obr. 28.2).
5. Nainstalujte další sekci atp.
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4.9.3 Instalace horních konzol

Instalace na panel gorních konzol se provádí takto (Obr. 29):

• Připevněte horní konzolu třemi samořeznými šrouby 6,3 × 16.
• Nainstalujte na osy vodících koleček distanční kroužky, aby zabránily boční výchylce křídla vrat. Distanční kroužky se
 vybírají tak, aby byl zajištěný celkový osový pohyb horního panelu vrat 4-6 mm.
• Na osu vodících koleček naneste plastické mazivo.
• Nainstalujte vodící kolečka do ok válečkových obložení.
• Uveďte kolečka do svislé polohy a připevněte kolečkové opory ke konzole pomoci dvou šroubů s půlkulovou hlavičkou
 M6 × 16 a matic.

Lano se musí nacházet za kolečka bočních závěsů.

4.9.4 Zajištění těsnosti dosedání horní sekce vrat k překladu otvoru

Těsné dosedání horní sekce vrat k překladu otvoru se zajišťuje pevným seřizováním pozice horních koleček.

Seřizování se provádí následně:

1. Zatlačte na horní panel zevnitř místnosti, a tím zajistíte maximální možné pokrčení elastické hrany horní těsnící podložky.
2. Seřiďte pozici horních koleček pomocí posunutí válečkového obložení následným zatažením šroubů.
    Pohyblivé kolečko musí doléhat na profilovou část vedení.

29

Pozor: Po montáži bočních závěsů a mezerových závěsů je třeba zkontrolovat a v případě nutnosti provést seřízení 
vodících koleček!
Váleček musí přiléhat k drážce ložiska svislého vodítka a musí jít volně otáčet rukou!
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29.1

Schéma umístění lana
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4.10 Instalace křídla vrat s dveřmi

4.10.1 Montáž křídla s dveřmi

30

Křídlo vrat s vestavěnými dveřmi
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Při montáži křídla vrat s brankou se instalace spodních a horních konzol, bočních a středních pantů provádí stejně jako 
na vratech bez dveří.

Montáž křídla má své zvláštnosti a provádí se takto:

• Nainstalujte spodní sekci na místo montáže (Obr. 30.1). V případě nutnosti použití podložky, položte sekci do vodorovné
 polohy. Podložky umístěte pod boční zarážky spodní sekce. Rovina umístění spodních čelních ploch se musí shodovat
 s rovinou nulové značky (s rovinou palubovky). Maximální výška podložek nesmí byt větší než 10 mm.
• Nainstalujte pod koncový profil spodní sekce na centrální ose dveří dorazový hranolek. Výška hranolku od plochy
 nulové značky musí být 40 mm.
• Mezi prahem a křídlem dveří ze strany zámku nainstalujte opěrnou podložku o síle 5-7 mm.
• Vodorovné osazení sekce se definuje stavební hranolovou vodováhou, která se pokládá na čelo panelů a křídlo dveří.
• Nainstalujte prostřední sekci, přitom spojte plochy otvoru spodní a prostřední sekce (Obr. 30.2).
• Vyšroubujte samořezné šrouby a demontujte dopravní příchytky (Obr. 30.3).
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• Nainstalujte orámování otvoru dveří a křídlo dveří závěsu a zajistěte je samořeznými šrouby 6,3 × 16. Umístění
 závěsů dveří je znázorněno na Obr. 30.4.
• Po montáži dveří zkontrolujte zatažení paliček závěsů dveří (obr. 30.5).

4.10.2 Instalace válcového mechanizmu zámku a přítlačných klik

Instalace válcového mechanizmu zámku je znázorněná na Obr. 30.6.
Instalace klik k dveřím je znázorněná na Obr. 30.7. Z vnější strany dveří se instaluje klika, která méně vyčnívá.
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4.10.2 Instalace dovírače dveří

Dovírač se instaluje na křídlo dveří zevnitř místnosti.

Instalace odvaděče (Obr. 30.8) se provádí takto:

• Demontujte ochranný kryt dovírače.
• Připevněte na dveřích kostru dovírače čtyřmi samořeznými šrouby, které jsou součástí sady dovírače. Šrouby
 zašroubujte do otvorů, předběžně připravených ve výrobě.
• Nainstalujte pohon na montážní čep hřídele dovírače a zajistěte ho šroubem.
• Váleček pohonu odvaděče vložte do vodící drážky horního profilu orámování otvoru dveří.
• V případě nutnosti seřiďte dovírač.
• Nainstalujte ochranný kryt dovírače a připevněte ho dvěma šrouby.

Seřízení dovírače

V konstrukci dovírače je možné provést tato seřízení:

• Rychlosti zavíraní dveří.
• Rychlosti dotlačení dveří.
• Intenzita brzdění při otevírání dveří.
• Vynaložené úsilí při zavírání dveří.

Pozor: Odvaděč umístěte tak, aby se matice řízení síly zavírání dveří (stlačení pružiny) nacházela ze strany pro-
tilehlé styku dveřních křídel (ze strany závěsů otevírání dveří)!
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Nastavování rychlosti uzavírání a rychlosti dotlačení dveří

Cyklus uzavírání sestává ze dvou po sobě následujících fází: předběžné zavírání a dotlačení (fixace) dveří.

Odvaděč má ze závodu tato nastavení:

• Cyklus uzavíraní dveří začíná při úhlu otevírání asi 70°.
• Dotlačení dveří začíná při úhlu asi 10°.

Rychlost pohybu křídla ve fázi dotlačení se nastavuje mnohem menší než ve fázi předchozího zavírání.
Změna rychlosti uzavírání dveří a rychlosti jejího dotlačení se provádí otáčením dvou šroubů (ventilů), umístěných na 
kostře automatického dovírače.

Pozor: Při seřazení je třeba splňovat níže uvedené podmínky a také podmínky uvedené v návodu, přiloženého
k odvaděči jeho výrobcem!

Pozor: Na začátku se reguluje rychlost uzavírání dveří a pak rychlost jejího dotlačení!

30.9
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Pro ZPOMALENÍ uzavírání dveří je třeba šroub pro regulaci rychlosti uzavírání dveří (Closing speed) otáčet VE SMĚRU 
HODINOVÝCH RUČIČEK.
Pro URYCHLENÍ uzavírání dveří je třeba šroub pro regulaci rychlosti uzavírání dveří otáčet PROTI SMĚRU HODINOVÝCH 
RUČIČEK.
Nastavování rychlosti dotlačení dveří se provádí šroubem pro regulaci rychlosti dotlačení dveří analogicky.

Nastavování rychlosti uzavírání a rychlosti dotlačení dveří

Dovírač je z výroby seřízen tak, že při otevírání dveří na úhel větší jak 70° probíhá její brzdění.
Pro ZVÝŠENÍ intenzity brzdění dveří je třeba šroub pro regulaci intenzity brzdění (Back-check control) otáčet VE SMĚRU 
HODINOVÝCH RUČIČEK.
Pro SNÍŽENÍ intenzity brzdění dveří je třeba šroub pro regulaci intenzity brzdění otáčet PROTI SMĚRU HODINOVÝCH 
RUČIČEK.

Varování!

1. Je zakázáno otáčet šroub pro regulaci rychlosti uzavírání, šroub pro regulaci rychlosti dotlačení, šroub pro regulaci
 intenzity brzdění dveří více než na dvě otáčky PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK od seřízení z výroby.
 Větší počet otáčení může vést k vytékání provozní kapaliny.
2. Je zakázáno plně uzavírat ventil regulace intenzity brzdění.

Nastavování síly pro uzavírání dveří

Síla uzavírání dveří je z výroby nastavena tak, že pro normální provoz není třeba její sílu měnit.

Jestli z jakýchkoliv důvodů vznikne potřeba provedení regulace síly pro uzavírání dveří, provádí se následně:

Pro ZVYŠENÍ síly uzavírání dveří je třeba otáčet matice pro regulaci (Spring power adjusting nut) VE SMĚRU 
HODINOVÝCH RUČIČEK.

Pro SNÍŽENÍ síly uzavírání dveří je třeba otáčet matice pro regulaci PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

Rozsah regulace síly pro uzavírání branky činí ±9 otáček vůči nastavení z výroby.
Je zakázáno provádět regulaci výše stanoveného rozsahu.

4.11 Nastavování napětí lana

Bubny na hřídeli musí být vysunuty tak, aby lana nezatahovala prvky vrat při jejich zvedání.

Nastavování pozice bubnu vůči hřídeli v osové pozici se provádí takto:

• Odšroubujte nastavovací šroub v náboji bubnu na hodnotu potřebnou pro volné osové posunutí lanového bubnu k hřídeli.
• Nastavte buben v požadované osové poloze.
• Nainstalujte hmoždinky a zafixujte pozici bubnu, zatáhněte nastavovací šroub.

Nastavování napětí lana

• Po upevnění spodních konzol v sekci křídla vrat je třeba otočit hřídel na snímání převisu lan.
• Pro zajištění napětí lan proveďte ovinutí pružin na 1,5-2 otáčky a zajistěte je v této poloze, zatáhněte šrouby nataho-
 vacích násadek.
 Pokud je jedno z lan přece jen v převisu, odstraňte ho pomocí vzájemného protáčení hřídele, které se zajišťuje konstrukcí
 hřídelové spojky (přítomnosti drážkových otvorů pro svorníky).
 Je třeba proto povolit svorníky spojky, otočit hřídel, z jejíž strany vznikl převis a zachovat ve výchozí poloze druhou hřídel.
 Po odstranění převisu lana zatáhněte spojovací šrouby hřídelové spojky.

Pozor: Pro normální provoz vrat musí být lana natažená. Převis lan se nepřipouští. Klínové drážky obou hřídelí musí 
být umístěny v jedné linii!
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Nastavování napětí lana

• Po upevnění spodních konzol v sekci křídla vrat je třeba otočit hřídel na snímání převisu lan.
• Pro zajištění napětí lan proveďte ovinutí pružin na 1,5-2 otáčky a zajistěte je v této poloze, zatáhněte šrouby nataho-
 vacích násadek.
 Pokud je jedno z lan přece jen v převisu, odstraňte ho pomocí vzájemného protáčení hřídele, které se zajišťuje konstrukcí
 hřídelové spojky (přítomnosti drážkových otvorů pro svorníky).
 Je třeba proto povolit svorníky spojky, otočit hřídel, z jejíž strany vznikl převis a zachovat ve výchozí poloze druhou hřídel.
 Po odstranění převisu lana zatáhněte spojovací šrouby hřídelové spojky.

Při kompletaci vrat nedělenou hřídelí je třeba pro odstranění převisu jednoho z lan:

• Odšroubujte šroub pro fixáž lana v bubnu.
• Proveďte regulaci délky lana na požadovanou hodnotu (přitáhnout lano).
• Zatáhněte fixační šroub lana v bubnu.
• Spusťte panel do výchozí polohy a zkontrolujte souměrné napětí lan.

4.12 Natažení pružin

4.12.1 Před natažením pružin je třeba učinit opatření, aby nedošlo ke zvedání plátna vrat

14.12.2 Natažení pružin se provádí takto

• Povolte šrouby z napínací násadky pružiny.
• Nainstalujte vratidlo do sedla napínací násadky, která se nachází dole (Obr. 31).
• Otáčejte vratidlo, protočte hřídel na čtvrtinu otáčky.
• Držte první vratidlo, nainstalujte druhé vratidlo do dalšího sedla napínací násadky.
• Držte druhé vratidlo, vytáhněte první vratidlo ze sedla napínací násadky.
• Opakujte kroky 2-4, proveďte potřebné množství otáček hřídele. Potřebný počet otáček pro napínání každé pružiny je
 uveden v tabulce vrat.
• Zkontrolujte počet otáček pro napínání pružiny dle počtu otáček, provedených značkovacím pruhem.
• Po napínání za účelem snížení mezizávitového tření pružiny roztáhněte ve směru osy na 5-10 mm, až vznikne vůle mezi
 závity.
• Zafixujte v této poloze, zatáhněte šrouby napínacích násadek.
• Vytáhněte vratidlo ze sedla násadky.

Pozor: Při natažení pružin je třeba postupovat opatrně, používat napínací nástroj stanovených rozměrů!
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4.12.3

Zkontrolujte vyvažování vrat tak, že za tímto účelem zvednete křídlo vrat asi do půlky výšky otvoru.
Plátno vrat musí zůstat v této poloze. Pokud plátno sjíždí dolů nebo se zvedá nahoru, je třeba provést dodatečnou regulaci 
natažení pružin.
Zvýšení nebo snížení natažení pružin se připouští v mezích 1-2 otáček.

4.13 Instalace řídicích prvků k vratům (standardní kompletace)

Na vrata ve standardní kompletaci se instalují tyto prvky řízení: oboustranná klika, zástrčka s pružinou a tažné lano.

• Oboustranná klika (Obr. 32) se usazuje do otvoru, který je v sekci křídla vrat. Velikost otvoru – 170 × 170 mm.
 Klika se skládá ze dvou částí, které se při montáži utahují čtyřmi samořeznými šrouby, které jsou součástí sady klik.
 Po instalaci šroubů je třeba nainstalovat záslepky, které zakrývají jejich hlavice.
• Instalace zástrčky (Obr. 33) se provádí do stávajících otvorů vrat v sekci křídla. Zástrčka se ukotví čtyřmi samořeznými
 šrouby 6,3 × 16. Při instalaci zástrčky na stojan se v místě dělá otvor o průměru 16 mm.

Způsob připevnění lana je znázorněn na Obr. 34.1 (ke spojce) a 34.2 (ke spodní konzole).
Horní konec lana se kotví ke stojce pomoci příchytky.
Spodní konec lana se kotví pomocí podložky a samořezného šroubu 6,3 × 35, zašroubovávaného do panelu přes otvor 
spodní konzoly.
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4.14 Instalace pružinových tlumičů

Pro instalaci pružinových tlumičů je třeba provést tyto úkony:

• Provést úplné zvedání křídla vrat, označit krajní polohu horní sekce, stáhnout křídlo.
• Připevnit pomocí 4 šroubů M6 × 16 s polokulovou hlavičkou a matic s osazením, pružinovou zarážku (tlumič) k montážní
 konzole (Obr. 35.1).
• Nainstalovat tlumič zavedením do C-profilu vodorovného vodítka úložní desky s upínacími šrouby M8 × 25 s polokulovou
 hlavičkou. Šrouby se vsazují ze strany úložných desek (Obr. 35.2).
• Připevněte tlumič tak, aby při plně zvednutých vratech byla pružina tlumiče stlačena asi na 2/3 své délky ve volném stavu
 (Obr. 35.3).
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4.15 Instalace řídicívh prvků k vratům (dodatečná kompletace)

4.15.1 Instalace reduktoru

• Vrata s ručním řízením se také mohou uvádět do pohybu pomocí reduktoru s převodovým poměrem 1:4. Zvedání
 a spouštění vrat se provádí pomocí ocelového řetězu s krátkými články, pohánějící mechanismus reduktoru. Fixace
 řetězu se provádí pomocí zarážky, do jejíž drážky se vkládá článek řetězu. Zarážka se upevňuje ke zdi otvoru.
• Reduktor se instaluje přímo na hřídel vrat. Reduktor se připevňuje k boční konzole nosné konstrukce vrat pomocí dvou
 šroubů M6 s polokulovou hlavicí, které jsou součástí sady reduktoru.
 Jeden ze šroubů se nasazuje místo šroubu, který utahuje kostru reduktoru.
 Druhý šroub se nasazuje do volného otvoru kostry reduktoru. Pro nasazení tohoto šroubu je třeba otevřít otvor v boční
 konzole. Na šrouby je třeba nasadit rozpínací kroužky, které jsou součástí sady reduktoru.
• Schéma montáže reduktoru je zobrazená na obr. 36.

4.15.2 Instalace řetězového reduktoru

Instalace zámku (Obr. 37) se provádí ve výrobním závodě. Při montáži je třeba provést tyto úkony:

• Nainstalujte kliku zámku.
• Připevněte uzavírací pístnici.
• Vyplňte ve stojce otvor o průměru 16 mm pro vsazení uzavírací pístnice.
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4.15.3 Instalace bloku ručního zvedání HKU-1

Pro ruční zvedání/spouštění křídla se vrata mohou kompletovat blokem HKU-1 a lanem. Na Obr. 38.1 je znázorněno 
schéma ukotvení bloku k vodorovnému vodítku. 
Blok se zakotví pomocí dvou opěrných desek a dvou šroubů M8 × 25 s maticemi.

37
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Na obrázku 38.2 je znázorněno schéma připevnění lana.
Větve lana se kotví pomoci podložek a samořezných šroubů 6,3 × 35, zašroubovávaných do panelu přes otvory spodní 
konzoly.

4.15.4 Vrata s elektrickým pohonem

Typové schéma umístění prvků automatiky je znázorněno an obrázku 39.

Při kompletaci vrat s elektrickým pohonem se instalují tyto zajišťující prvky:

• Mikrospínače, které vypínají elektrický pohon při poškození pružin.
• Mikrospínače, které vypínají elektrický pohon při povolení nebo utržení lana.
• Snímač dveří, který vypíná elektrický pohon při otevření dveří.
• Opticko-elektronický snímač k jištění spodní hrany křídla vrat (optické snímače).

38.2

Připevnění lana

Pozor: Montáž, zapojení a nastavování elektrického pohonu a prvků automatiky, jištění a bezpečnosti se musí 
provádět v souladu s požadavky příslušných návodů na montáž a regulaci!
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39.1 39.2 39.3

39

1. Elektrický pohon 
2. Blok řízení
3. Rozvodná skříň
4. Mikrospínač poškození pružiny
5. Mikrospínač utržení lana
6. Snímač dveří
7. Zářič optického snímače
8. Přijímač optického snímače

• Mikrospínač, který vypíná elektrický pohon při poškození pružin, se připevňuje ke spojce s západkou dvěma šrouby.
 Centrování vypínače je třeba provést tak, aby se spouštěl při kontaktu s výstupkem A pohyblivé desky spojky při jejím
 otáčení v případě poškození pružiny (viz. Obr. 39.1). 
 Mikrospínač se připojuje k bloku řízení elektrickým pohonem dle schématu s normálním spojením kontaktů.
• Mikrospínač, který vypíná elektrický pohon při povolení nebo utržení lana smontovaného s montážní konzolou
 (viz. Obr. 39.2) se připevňuje k pohyblivé části spodní konzoly.
 Pro instalaci je třeba povolit matice ze strany přímého pevného výstupu А spodní konzoly, nainstalujte montážní konzolu
 smontovanou s mikrospínačem pod matice. Zatáhněte matice (viz. Obr. 39.3). Centrování je třeba provést tak, aby se
 spouštěl při kontaktu s výstupem A při otáčení pohyblivé části spodní konzoly při povolení nebo utržení lana.
 Mikrospínač se připojuje k rozváděcí skříňce, která se připevňuje k plátnu vrat, dle schématu s normálním spojením
 kontaktů.
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• Snímač branky je namontován ze závodu. Snímače se připojují k rozváděcí skříni dle schématu s normálním spojením
 kontaktů.
• Optické snímače se instalují na vrata doplněná elektrickými pohony Dynamic. Optické snímače se skládají ze dvou
 infračervených snímačů – zářiče a přijímače, které jsou instalovány ve spodním těsnícím profilu. 
 Při deformaci profilu (nájezd plátna vrat na překážku) se optický paprsek přeruší a řídicí jednotka generuje signál pro
 zastavení vrat a obrácení chodu jejich pohybu.

5. Průběh prací při úpravě povrchu

Při utěsnění montážních švů a mezer by mělo být použito těsnící hmoty v tubách (na silikonovém, polyuretanovém nebo 
akrylátovém základu). Vyplňovací pěna by neměla zvětšovat objem. Při použití polyuretanové pěny je nutné věnovat pozor-
nost tomu, aby nedošlo k deformaci prvků vrat. 
Po zatvrdnutí opěrných podpor se vystupující hermetizující materiály odstraní a v případě potřeby je možné dodělat 
konečné dekorativní zapravení švů. 
Při utěsnění jednotlivých švů a mezer, které mají větší rozměr než 3 mm, je třeba použít štukatérkou maltu, která je kom-
patibilní s materiálem otvoru a povolená pro použití ze strany zákazníka. 
Před prováděním štukatérských prací je nezbytné ochránit vrata před zásahem malty, cementu a sádry. 
Po dokončení montážních prací s panelem je třeba z něj odstranit ochranný film. Znečištěné části vrat očistit.
Vrata se myjí čistou vodou nebo neagresivními čisticími prostředky pomocí houby nebo měkkého hadříku. 
Při nutnosti vyčistit skla je povoleno používat prostředky na čistění plastů. Použité čisticí prostředky by měly být neutrální 
k akrylátu nebo polykarbonátu. Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky pro čištění skla obsahující alkohol. 

6. Seřízení, testování a prověření výrobku

Po instalaci vrat se provádí prověrka funkce zavíracího zařízení a programování pohonu. 
Účinnost brány je třeba zkontrolovat pětkrát "stoupáním-klesáním" tělesa. U vrat s elektrickým motorem se navíc provádí 
prověrka automatizace ve všech před-naprogramovaných režimech.

7. Předání smontovaného zboží

Předání sestaveného výrobku se provádí v následujícím pořadí: 

• Zástupcům organizace, kterým se provádí instalace výrobku, se provede kompletní demonstrace funkčního výkonu vrat.
• Vyplní se doklad „Osvědčení o montáži“:

1. Zaznamená se datum instalace výrobku 
2. Podpis osoby (čitelný údaj, která je za montáž odpovědná
3. Zaznamenají se údaje (jméno, adresa, telefonní číslo) organizace, která montáž provedla
4. Razítko organizace, která provedla instalaci výrobku

Osvědčení o montáži podepíše zákazník a opatří razítkem (pokud ho má zákazník k dispozici).ník k dníkí
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Dodatek A: Princip funkce pojistky při tření pružiny

Ochranná funkce západky spoje je realizována při závadě torzní pružiny. Princip činnosti je založen na mechanickém 
blokování hřídele vrat. 
Při běžných podmínkách provozu díky působení točení torzní pružiny vrat se spojující deska (1) otáčí tak, že se závora (2) 
v rámci akce pružiny západky spoje přitlačí k výčnělku (A) spojovací desky. Rohatkové kolo (3), nasazené na hřídeli (4) na 
klínu, se může libovolně otáčet s hřídelí při otevírání a zavírání vrat.

Při poruše se zkrutná pružina vrat snaží rozmotat otáčením spojovací desky (1). Při otáčení západkové desky (2) sestoupí 
z výstupku (A) za působení spoje pružiny do dutiny rotující hřídele spolu s rohatkou (3). Dojde k blokování hřídele z otáčení 
a tím zabraňuje poklesu tělesa.

Dodatek B: Bezpečnost

1. Všeobecné požadavky 

Provádění montáže vrat je povoleno pouze kvalifikovanému personálu, který zná konstrukci a technologický proces 
montáže vrat, a který prošel školením a instruktáží o bezpečnosti. 
Montážní práce musí být prováděny pouze v pracovním oděvu, nebránícím pohybu, a také v ochranné přilbě. 
Při vrtání materiálů, z nichž odskakují částice a při sekání a řezání kovů je třeba použít bezpečnostní brýle.
K ochraně dýchacích cest od prachu se použijte respirátor.
Zámečnická kladiva a perlíky by měly mít hladký, mírně konvexní povrch, bez výmolů, úkosů, nýtování, úlomků a prasklin.
Délka kladiva by neměla být menší než 250 mm a rukojeť perlíku - ne menší než 700 mm, kladiva a perlíky musí být 
upevněny na rukojeti a zabezpečeny klíny. 
Všechny nástroje, které mají ostré konce na rukojeti (pilníky, šroubováky, atd.), musí mít rukojeť delší než 150 mm.
Dřevěné rukojeti musí být stáhnuty kovovou obručí. 
Úderné nástroje (dláta, dírkovače, průbojníky a šídla) nesmí být nerovné a opotřebované, mít trhliny a otřepy.
Délka dláta, dírkovače nesmí být menší než 150 mm, včetně opracované část dláta, které není menší než 60-70 mm, ostrá 
část musí být rovná, nebo lehce klenutá. 
Maticové, šroubovací klíče by neměly mít trhliny nebo zářezy, musí být v souladu s velikostí matic a hlav šroubů, musí být 
rovné, neopotřebované a nedeformované. 
Pro přenos pracovního nástroje k místu výkonu se musí používat speciální vak nebo box.
Při práci s osazováním součástí se musí používat speciální opasky.
Vkládat nástroje do kapes oděvů je zakázáno.
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2. Bezpečnost při práci ve výškách 

Práce ve výšce 1,5 m a více nad podlahou jsou práce prováděny ve výškách. 
Práce vykonávané ve výšce více než 5 metrů od povrchu země, přemostění nebo pracovní desky, stavebních lešení
a pomocných lešení patří mezi práce ve výškách.
Zdravotní stav osob přijatých k práci ve výškách, musí splňovat zdravotní požadavky stanovené pro pracovníky, kteří se 
zabývají těmito profesemi. 
Při práci ve výškách se musí používat bezpečnostní montážní pás. 
V případě, že není možnost upevnění bezpečnostního pásu za prvek stavební konstrukce, musí být použito bezpečnostní 
lano, předběžně upevněné za prvek stavební konstrukce.
Provedení stavebních prací je v tomto případě prováděno dvěma montážními pracovníky. 
Příslušenství a nástroje musí být při práci zabezpečeny (uvázány), aby se zabránilo jejich pádu z lešení, nachází-li se pod 
napětím. 
Je zakázáno používat bezpečnostní pásy s železnými oky při práci na lešení, které je pod napětím. 
Podávání součástí vrat, nářadí a montážního příslušenství do vrchních pozic by mělo být provedeno s pomocí 
„neukončeného“ lana.
Pracovník stojící dole, musí držet lano tak, aby se zabránilo houpání a přístupu k vodivým částem.

Zakazuje se: 

• Stát pod žebříkem, na němž se provádí práce.
• Házet předměty jakéhokoli druhu pracovníku pracujícímu nahoře. Podávání předmětů by mělo být provedeno se silným
 lanem.

3. Bezpečnost při práci při používání štaflíků a žebříků 

Štafle a žebříky musí být vybaveny zařízením, které zabraňuje možnosti posunutí a převrácení při práci.
Na dolním konci žebříků, štaflí by mělo být vybaveno kováním a s ostrými nástavci pro instalaci na zemi; při používání 
žebříků na hladkém povrchu (kov, dlaždice, beton), se na ně „obouvají boty“ vyrobené z gumy nebo jiného protiskluzového 
materiálu.

Zakazuje se: 

• Pracovat na stupínku žebříku, který se nachází méně než 1 m od jeho vrchního konce.
• Pracovat s elektrickým nářadím z přísuvných štaflí.
• Pracovat na dvou vrchních příčkách žebříku, bez zábradlí nebo opory.
• Aby se na stupních žebříku nebo štaflí vyskytovala více než jedna osoba.
• Stát pod žebříkem, na kterém jsou prováděny práce.
• Umísťovat nářadí na stupně žebříků a štaflí.

4. Bezpečnost při práci s elektrickým nářadím

K práci s elektrickým nářadím mají přístup pouze osoby speciálně vyškolené a poučené na pracovišti, s příslušnou 
kvalifikační skupinou na bezpečnost při práci s elektrickým nářadím. 
Při provádění montážních prací je nutno používat elektrické nástroje, pracující při napětí nepřesahujícím 380/220 V.
Volba třídy elektrického nářadí je závislá na kategorii zařízení dle stupně bezpečí proti úrazu elektrickým proudem. 
Kovová krytka elektrického nářadí, které pracuje na střídavém napětí nad 42 V a nad 110 V stejnosměrného proudu
v místech se zvýšeným rizikem a venkovní instalaci musí být uzemněna.
Konektor musí být spojen s uzemněním.
Připojené nářadí k elektrickému vedení musí být s uzemněním.
Používaná prodlužovací vedení musí být opatřena vidlicí a zásuvkou s uzemněním.
Při práci s takovým nástrojem by měly používány ochranné prostředky (gumové rukavice, galoše).
Ochranná zařízení musí být testována dle stanoveného zákona.

Než začnete pracovat, je třeba: 

• Prověřit úplnost a spolehlivost upevnění dílů.
• Externě zkontrolovat kabel, jeho ochranné součásti a konektory, neporušenost izolace krytů, držadla a víka kartáčových
 držáků, dostupnost úpony a řádného fungování; zkontrolovat obvod uzemnění (mezi tělem a uzemňujícím kontaktem
 konektoru).
• Provést zkoušku přesnosti vypínače.
• Ověřit činnosti výkonu při volnoběhu.
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Při práci se použijí pouze provozuschopné nástroje, prověřené a zaplombované. 
Při provozu se nedovoluje lámat či překládat elektrické dráty, nebo jejich uložení v místech skladovacích prostor materiálů 
a dopravy.
Při práci v deštivém počasí (či sněhu) musí být místa, kde se nachází kabel a místa pro práci s elektrických zařízení 
opatřena přístřeškem.

Při práci s elektrickým nářadím je zakázáno: 

• Držet elektrické nářadí za elektrický přívod.
• Odstranit odštěpky nebo piliny z řezacího nástroje, či provádět výměnu, pokud není ještě plně odstaven z provozu.
 Montáž vyměnitelných dílů provádět dle návodu.
• Byl připojen k elektrické síti dle vlastností neodpovídajícím technickému dokumentu.
• Přenos elektrických nástrojů z jednoho pracoviště na jiné, jestliže je v chodu elektromotor.
• Ponechat bez dozoru elektrické nářadí se zapnutým elektromotorem, které je připojeno k elektrickému přívodu.
• Ponechat bez dozoru elektrické nářadí, aby se zabránilo manipulaci nepovolaných osob.

Při zahřátí těla elektrického nářadí je nezbytné dělat technologické přestávky. Jestliže se objeví dým, nebo je cítit kouř, 
nadměrný hluk či vibrace, je nutno okamžitě vypnout elektrický přistroj z elektrické sítě do vyřešení problému. 
Při provádění prací je nutné sledovat, aby nedocházelo k přímému kontaktu kabelu nebo drátu elektrického nástroje
s kovovým předmětem, horkým, vlhkým povrchem, nebo povrchem potřísněným olejem, aby se zabránilo úrazu elek-
trickým proudem v případě, že by došlo k poškození izolace.
Je třeba dbát na to, aby místo připojení elektrických vodičů ke kontaktům elektrického ručního nářadí nebylo příliš napjaté 
a kabely nebyly zauzlované.
Nepovoluje se propojení elektrického vodiče (kabelu) s elektrickými svařovací dráty, hadicemi dodávající kyslík, acetylén 
a ostatní plyny.

5. Bezpečnost pří provádění elektromontážních prací

Elektrikářské práce by měly být prováděny v souladu s nařízeními pro elektrické instalace (PUE) s požadavky pravidel
o bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů (PTB v provozu elektrických spotřebičů).
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Pohony pro privátní brány

GIRRI 130
pohon pro posuvné brány
do 400 kg

ROBO
pohon pro posuvné 
brány do 600 kg

THOR
pohon pro posuvné 
brány do 2200 kg

WINGO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 1,8 m

TOONA
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 7 m

METRO
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 3,5 m

Pohony pro průmyslové brány

NYOTA 115
pohon pro posuvné brány
do 800 kg

MEC 200
pohon pro posuvné 
brány do 1200 kg

FIBO 400
pohon pro posuvné 
brány do 4000 kg

MEC 800
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
1500 kg

HINDI 880
pohon pro otočné brány
do velikosti křídla 6 m

COMBI 740
pohon pro otočné brány
do hmotnosti křídla 
700 kg

Pohony pro garážová vrata

SPIN
pohon pro sekční a výklopná 
vrata

SUMO
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 35 m2

HYPPO
pohon pro otočné brány se sil-
nými pilíři a skládací vrata

TOM
pohon pro průmyslová sekční 
a rolovací vrata do 750 kg

MEC 200 LB
pohon pro průmyslová sekční 
vrata do velikosti 50 m2

Automatické sloupy a parkovací systémy

WIL
rychlá závora s délkou ramene
do 8 m, vhodná pro parking

STRABUC 918
automatický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

MASPI 241
mechanický výsuvný sloup pro 
zamezení vjezdu

VA 101/301
vjezdové/výjezdové automaty 
pro výdej a čtení parkovacích 
lístků

VA 401
platební automat pro výběr 
parkovného

Dálkové ovládání, bezkontaktní snímače, klávesnice a docházkové systémy

FLOR
dálkové ovládání s plovoucím 
kódem, 433.92 MHz

FENIX 4
superheterodynní přijímač 
pracující na frekvenci
433.92 MHz

BIO
dálkové ovládání, s přesným 
kódem 40.685 MHz

NiceWay
dálkové ovládání, 433.92 MHz,
provedení zeď, stůl nebo komb.

KP 100
snímač bezkontaktních karet 
s kontrolou vstupů/výstupů
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Přehled produktů


