OPEN 4000
6000
LT Kelio užtvarai - mechaninis montavimas
Montavimo ir naudojimosi instrukcija

Pagaminta Italijoje

2. Produkto apibūdinimas

1.1 - Saugumo įspėjimai
DĖMESIO!
- Šioje instrukcinėje knygelėje pateikiama svarbi informacija apie
saugumą ir įspėjimai. Netinkama instaliacija gali sukelti rimtus
sužalojimus. Prieš pradedant montuoti automatiką, atidžiai
perskaitykite visus šios knygelės skyrius. Jeigu nesate tikri dėl kažkurių
veiksmų, nedelsdami nutraukite automatikos instaliavimą ir susisiekite
su UAB“Idomus” įmonės darbuotoju arba KING-gates klientų
aptarnavimo skyriumi.-Svarbu: pasilikite šią montavimo instrukciją
automatikos priežiūrai ir likvidavimui.

1.2 - Montavimo įspėjimai

• Prieš pradėdami montavimo darbus, įsitikinkite kad produktas yra
tinkamas numatytąjai paskirčiai. Jeigu produktas nėra skirtas
numatytąjai paskirčiai, montavimo NEPRADĖKITE.

Lentelė 1
Modelis

Aprašymas

OPEN 4000

Kelio užtvaras, užtveriamas pravažiavimo
plotis 4 m, plieninis korpusas, atidarymo/
uždarymo vidutinis greitis 4.5 s.

OPEN 6000

Kelio užtvaras, užtveriamas pravažiavimo
plotis 6 m, plieninis korpusas, atidarymo/
uždarymo vidutinis greitis 6 s.

Svarbu: OPEN4000

A - Korpusas su 24 V DC pavara

B - Valdymo blokas
Įtraukti standartiniai
C - Jungtis lazdai
priedai
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Šios montavimo instrukcijos turinys skirtas montuoti kelio
užtvarui, schema pav. 2.

OPEN 4000

290

• Atsižvelgiant į pavojingas situacijas, kurios gali kilti montuojant ir
produktą naudojant būtina laikytis šių įspėjimų:

Maks. 4 m.

- Produktas turi būti prijungtas prie maitinimo įtampos su įžeminimo
sistema.
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- Įsitikinkite, kad yra sisteminis įtaisas, kuris atjungimas nuo elektros
tiekimo tinklo. Šis prietaisas turi turėti kontaktų atskyrimą visuose
poliuose, kurie užtikrina visišką atjungimą pagal viršįtampio III
kategorijos sąlygomis.
- Visi montavimo ir priežiūros darbai turi būti atliekami išjungus
automatikos sistemą ir maitinimą.

LT

1. Bendrieji įspėjimai

- Pasirūpinkite kad montavimo metu produktas nebūtų pažeistas
išoriškai ir jokie pašaliniai skyčiai nepatektų į prietaisą. Nelaikykite įtaiso
šalia šilumos šaltinių ar atviros liepsnos. Tai gali jį sugadinti, pažeisti arba
sukelti pavojingas situacijas. Jei tai įvyktų, nedelsdami nutraukite
montavimo darbus ir susisiekite su KING-gates klientų aptarnavimo
skyriumi.
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- Nedarykite jokių produkto pakeitimų. Netinkamas naudojimas gali
sukelti sutrikimus. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą,
atsiradusią dėl savavališkų pakeitimų produkto komplektacijoje
- Šis produktas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su
ribotais fiziniais, jutimo arba protiniais gebėjimais, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, nebent jiems buvo suteikta priežiūra ir nurodymai dėl
produkto naudojimo iš asmenų, atsakingų už jų saugumą.

OPEN 6000

290

Maks. 6 m.

- Neleiskita vaikams žaisti su sumontuotais valdymo įtaisais. Taip pat
nuotolinio valdymo įtaisus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Produkto pakuotė turi būti pašalinta laikantis vietinių valdžios
reikalavimų.
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- Šis produktas nėra skirtas apsaugai nuo vagystės ar įsibrovimo.
Papildomi apsaugos sistemos įrengimai turi būti įdiegti šalia automatikos
sistemos, siekiant užtikrinti efektyvią apsaugą
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OPEN 4000
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Stulpelis fotoelementui

9

2

Stulpelis raktui

6

Fotoelementas

10 Švyturėliai

3

Rakto vieta

7

Pneaumatinė briauna arba

11 Atspindinčios juostos

4

Skaitinė klaviatūra

apsauginė guma

Aliuminis vamzdis

12 Švyturėliai

8 Apsauginė guma

3
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Korpusas

9
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Atrakinimas

10 Tvirtinimo pagrindas

3

Vamzdį jungiantis flanšas

11 Ekscentrikais galima sureguliuoti lėtėjimo tašką

4

Amortizatorius su apsauginiu stabdymu

12 Lėtėjimo eigos jungiklis

5

Pavara

13 24 V variklis

6

Pavara vamzdžiui

14 Valdymo blokas

7

Balancavimo spiruoklė

15 Skylė kabeliui

8

Spyruoklės reguliavimo, tvirtinimo strypas

16 Nuimamas dangtis

Niša 2 baterijoms, 12 V - 6 Ah

DĖMESIO! - Raktas nuo dančio yra
skirtas TIK operatoriui ir skiriasi nuo
VARTOTOJO rakto. VARTOTOJAS negali
prieiti prie valdymo prietaisų ar valdymo
bloko.

3. Montavimas
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1.1 - Naudojimosi apribojimai

LT

SVARBU! - Kelio užtvaro instaliavimą turi atlikti kvalifikuotas
montuotojas, pagal galiojančius standartus, taisykles bei šioje
instrukcijoje pateiktus nurodymus.

1.2 - Vamzdžio keitimas iš dešinės į kairę
Dešninis kelio užtvaras vadinamas tada, kai korpusas būna dešinėje
pusėje žiūrint iš vidinės kiemo pusės. Kairinis kelio užtvaras vadinamas
tada, kai korpusas statomas kairėje pusėje, žiūrint iš vidinės kiemo
pusės. Kelio užtvaras tiekiamas kaip dešininis įrenginys.
Jeigu Jums reikia pakeisti į kairinį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Atlaisvinkite balansavimo spyruoklę (žingsnis 1 - pav. 4).
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2. Perkabinkite spyruoklę į kairę pusę (žingsnis 2 pav. 4).
3. Apsukite lėtėjimo eigos jungiklio jungtį ir tai variklio valdymo blokui
(žr. pridedamą valdymo instrukciją).
4. Pritvirtinkite užtvarą jungiantį flanšą į funkcionuojančią poziciją.
5. Pakoreguokite ranka du lėtėjimo ekscentrikus (žr. 1.6).
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1.3 - Kelio užtvaro montavimas
1. Įstatykite pagrindo plokštelę į paruoštą betoninį pagrindą ( pav. 5).
Šis trvirtinimo pagrindas turi būti viename lygyje su pamatu ir visiškai
lygus; taip pat padarykite vieną ar daugiau, praėjimų elektros kabeliams.
Tada darykite taip kaip parodyta pav. 7 ir 8.
2. Pastatykite korpusą ant paruošto pagrindo ir pritvirtinkite jį su
varžtais ir poveržlėmis (pav. 8).
3. Primontuokite vamzdį naudojant pateiktą jungtį ir pritvirtinkite jį su
4 varžtais (fpav. 9). Sutrumpinkite vamzdį jei reikia.
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Vertikalus ir horizontalus užtvaro tikslumas, kai jis uždarytas ar atidarytas
gali būti reguliuojamas amortizatoriais su stopais (žr. 1.6).
Svarbu - Standartiniai užtvarai garantuoja 4 arba 6 metrų užtvėrimą;
rekomenduojame naudoti kelio užtvaro atramą, ypač, kai vamzdis yra
ilgesnis nei 4 metrai.
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1.4 - Rankinis atpalaidavimas
1. Pakelkite užrakto dangteli.
2. Įstatykite raktą ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę (pav. 10).
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1.6 - Reguliavimas
Lėtinimas atliekamas elektroniniu būdu valdymo bloko pagalba. ( žr.
pridedamą instrukciją).
Tašką, kuriame užtvaras pradeda lėtėti, galima reguliuoti atskirai
atidarymui arba uždarymui dvejais ekscentrikais (pav. 13).
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1.5 - Balansavimas
Teisingas balansavimas yra būtinas, jei norima, kad kelio užtvaras veiktų
tinkamai.
Tikslus balansavimas yra tik tada, kai užtvaras su visais priedais yra
pritvirtintas teisingai.
Rankiniu būdu atpalaiduokite kelio užtvarą (pav. 9 - 10) ir sureguliuokite
syruoklės reguliavimo strypą (pav. 11). Kelio užtvaras yra tinkamai
subalansuotas, kai jis lieka 45° kampu, be pakilimų ar nukritimų. Jei jus
naudojate labai trumpą vamzdį be jokių priedų, spyruoklės galia bus
pernelyg stipri: tuo atvėju pritvirtinkite spyruoklę į antrą skylę pavaros
išėjimo svirtyje pav. 12.
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Optimaliam sulėtinimui, sureguliuokite du stabdymo amortizatorius su
19 mm veržliarakčiu ( pav. 14).
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OPEN 4000

OPEN 6000

V AC 50 Hz

230

230

V DC

24

24

Sunaudojama galia

W

180

100

Įvesties linija

A

1

0.5

Variklio sugėrimas

A

8

5

1 / 456

Redukcijos rodikis
Jėga

Nm

150

220
7

s.

3.5

°C (Min./Max.)

-20° ÷ +70°

Darbo ciklai

%

100

Svoris

kg

46

Atidarymo laikas
Darbinė temperatūra
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Matavimo vienetas

LT - Techniniai duomenys
Maitinimas

54
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