
WA11
Pevná, výškově stavitelná podpěra ramene pro závory WIL a X-BAR

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech,
výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

verze 1.0
www.technopark.cz

TECHNOPARK® 2014

Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro insta-
laci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. 
Tento manuál je určen pro stavitelnou podpěru WA11 a nesmí být použit pro jiné výrobky. 
Stavitelná podpěra WA11 slouží jako podpěra pro rameno závory, každé jiné použití je 
nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně 
alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povin-
ností 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 a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění .
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí.
- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektro-
magnetické kompatibility, v platném znění.
- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na 
telekomunikační koncová zařízení, v platném znění.

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, 
se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované 
normy, je plně zodpovědný za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit!způso
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1. Betonový základ pro výsuvnou podpěru o rozměrech 320 × 320 mm, do nezámrzné hloubky.
2. Pro ukotvení je možné použít kotevní desku art. WA130 (obr. 1a) 
3. Našroubujeme gumový doraz (obr. 1b)
4. Podpěru přišroubujeme k betonovému základu (obr. 1c)
5. Imbus klíčem povolíme šrouby (obr. 2a)
6. Nastavíme horní část podpěry na potřebnou výšku (obr. 2)
7. Utáhneme šrouby (obr. 2a)
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