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CE Prohlášení o shod a prohlášení o za len ní áste

kompletovaného strojního za ízení

Prohlášení v souladu s následujícími p edpisy: 12004/108/EC (EMC); 2006/42/EC (MD) dodatek II, ást B
Pozn.: Obsah tohoto prohlášení odpovídá specifikaci uvedené v nejnov jší verzi oficiálního dokumentu, vydaného p ed publikací tohoto
manuálu, který je uložen na editelství spole nosti King Gates srl. Z d vodu integrity byl tento text reeditován. Kopie výchozího textu Prohlášení
je dostupná u King Gates (PN) Itálie.
íslo prohlášení: K109/LINEAR
Revize:0
Jazyk: CZ
Výrobce: KING GATES S.R.L.
Adresa: Via A. Malignani 42, 33077 Sacile (PN) Italy
Typ výrobku: Elektromechanický servomotor pro oto né brány
Modely:LINEAR500230, LINEAR50024, LINEAR400230, LINEAR400244
íslušenství: Níže podepsaný Giorgio Zanutto, Generální editel, prohlašuje na svoji zodpov dnost, že výše uvedené výrobky vyhovují požadavk m
následujících p edpis :
• SM RNICE 2004/108/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY vydané 15. prosince 2004 o sbližování právních p edpis lenských stát
týkajících se elektromagnetické kompatibility, kterou se ruší na ízení 89/336/EEC dle harmonizovaných norem: EN 61000-6-2:2005, EN 610006-4:2007
Dále výrobek odpovídá následujícím p edpis m v souladu s opat eními aplikovatelnými pro áste
kompletované strojní za ízení:
• Sm rnice 2006/42/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY vydané 17. kv tna 2006 pro strojní za ízení a dopln nému na ízení 95/16/EC
(oprava).
• Prohlašuji, že byla vytvo ena relevantní technická dokumentace odpovídající dodatku VII B Na ízení 2006/42/EC a že byly spln ny následující
základní požadavky tohoto p edpisu: 1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11.
• Výrobce je povinen poskytovat nezbytné informace o áste
kompletovaném strojním za ízení státním ú ad m, pokud tím nejsou porušena
autorská práva k výrobk m.
• Pokud je áste
kompletované strojní za ízení provozováno v zemi EU s jiným ú edním jazykem než tím, který je použit v tomto Prohlášení,
musí být dovozcem zajišt n p eklad.
• áste
kompletované strojní za ízení nesmí být provozováno, dokud není za ízení sestaveno jako celek a na tuto sestavu není vystaveno
Prohlášení o shod s Na ízením 2006/42/EC (pokud je aplikovatelné).
Dále výrobek odpovídá následujícím normám: EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008+ A14:2010 +
A15:2011; EN 60335-2-103:2003 +A1:2009
Sou ásti výrobku, na n ž se vztahují následující normy vyhovují t mto normám:
EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003
Sacile, 09. 05. 2014

Giorgio Zanutto
(Generální editel)
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1. Všeobecné bezpe nostní výstrahy a opat ení
1.1 - Bezpe nostní výstrahy
• POZOR! - D ležité bezpe nostní instrukce. V zájmu
bezpe nosti osob je nutno dodržovat tyto instrukce. Tyto
instrukce si pozorn prostudujte p ed zapo etím instalace.
V p ípad nejasností kontaktujte servisní odd lení King
Gates.
• POZOR! - Tyto bezpe nostní instrukce si uložte tak, aby
jste je mohli v budoucnu použít p i údržb za ízení nebo p i
likvidaci vysloužilého za ízení.
• POZOR! – Podle platné evropské legislativy musí být
instalace automatických dve í provedena podle na ízení
2006/42/EC (strojní za ízení) a zejména podle norem EN
12445; EN 12453; EN 12635 a EN 13241-1, které jsou
podmínkou pro vystavení Prohlášení o shod . V souladu s
mito výše uvedenými p edpisy musí být instalace,
ipojení, programování a údržba
provád na výlu
osobami s p edepsanou technickou kvalifikací a
zkušenostmi p i dodržení zákon , norem a návodu k
obsluze.

1.2 - Bezpe nost p i instalaci
•

ed zapo etím instalace zkontrolujte, je-li tento výrobek
vhodný pro zamýšlený zp sob použití (viz kapitoly 3 a 9).
Pokud výrobek vhodný není, instalaci NEPROVÁD JTE.
• Veškeré instala ní a údržbové práce na výrobku musí být
provád ny p i vypnutém napájení. P ed zapo etím údržbových
prací na za ízení umíst te poblíž hlavního vypína e upozorn ní
na vypnutí: “POZOR! ZA ÍZENÍ Z D VODU ÚDRŽBY
VYPNUTO".
•
hem instalace zacházejte s výrobkem opatrn , aby nedošlo
k "p isk ípnutí", poma kání nebo upušt ní výrobku. Zabra te
také polití výrobku r znými kapalinami. Nevystavujte výrobek
horku nebo otev enému ohni. Nedodržením t chto pokyn m že
dojít k jeho poškození a zvýšení nebezpe í poruch.

2. Popis výrobku
Výrobek slouží pro automatizaci oto ných bran. POZOR! –
Jakýkoli jiný zp sob použití, než ten, pro který je
výrobek ur en nebo používání výrobku za jiných, než
specifikovaných vn jších vliv podle tohoto návodu není
dovoleno.
Výrobek se skládá z elektromechanického servomotoru
dodávaného v následujících verzích:
LINEAR500230 / LINEAR50024 / LINEAR400230 / LINEAR40024.

Pokud by k tomu došlo, zastavte práci na instalaci a ihned
kontaktujte servisního odd lení King Gates.
• Žádný díl výrobku nijak neupravujte. Provád ní úkon jiných,
než je uvedeno v tomto návodu nebo provád ní
neautorizovaných úprav m že mít za následek chybnou funkci.
Výrobce se v t chto p ípadech zbavuje veškeré zodpov dnosti
za zp sobené škody.
• Pokud je brána vybavena funkcí Otev ení pro chodce, musí být
v systému prvek, který zabra uje jejímu normálnímu otev ení,
pokud je brána otev ena pro chodce.
• Ujist te se, že v dráze brány nejsou místa, kde by mohlo
dojít k p imá knutí nebo p isk ípnutí osob k nepohybujícím se
ástem, když je brána zcela otev ena. Pokud taková místa
jsou, instalujte bezpe nostní zábrany.
• Obalové materiály výrobku
musí být zneškodn ny podle
platných environmentálních p edpis .

1.3 - Bezpe nost p i provozu
• Za ízení nesm jí obsluhovat d ti nebo osoby se sníženými
smyslovými, fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby,
které nejsou s jeho bezpe nou obsluhou v dostate né mí e
seznámeny, pokud nejsou pro tyto p ípady osobou odpov dnou
za bezpe nost vypracovány odpovídající instrukce.
• Nedovolte d tem, aby si se za ízením hrály.
• Nedovolte d tem, aby si hrály s pevn nainstalovanými
ovládacími prvky. Dálkové ovlada e držte mimo jejich dosah.
• i ovládání brány sledujte její okolí po celou dobu pohybu
brány, aby nedošlo k úrazu osob v její blízkosti.
• Za ízení neovládejte, pokud je v jeho blízkosti n jaká osoba,
která zde provádí údržbové nebo isticí práce. Odpojte
napájení brány a umožn te tak bezpe né provedení prací.
• Kontrolujte pravideln mechanické vyvážení brány a stav jejího
opot ebení nebo poškození. Bránu nepoužívejte, pokud
vykazuje zjevné závady. Nechte bránu opravit kvalifikovanou
osobou.

Systém je vybaven motorem 24VDC nebo 230VAC motor (podle
verze výrobku) a šroubovou p evodovkou.
Servomotor je napájen externí ídicí jednotkou k níž je elektricky
ipojen.
V p ípad výpadku napájení je bránu možné obsluhovat ru
po
provedení mechanického uvoln ní (odstavec 3.4).

3. Instalace
3.1 - Kontrola p ed instalací
Pozor! - Servomotor musí být instalován osobou s
edepsanou technickou kvalifikací a zkušenostmi podle
instrukcí obsažených v tomto návodu k obsluze.
ed zapo etím instalace:
1. Zkontrolujte, zda je na plánovaném míst dostatek prostoru
pro instalaci servomotoru (obr. 2).
2. Zkontrolujte pohyb p i otevírání brány a sílu servomotoru. Tato
síla je závislá na pozici umíst ní zadní p íchytky. Pro nastavení
maximální pozice otev ení k ídla brány postupujte podle obr. 3.
3.
2

ipravte hrubé rozmíst ní každého z komponent systému

a uložení kabeláže.
Obr. 4 - p íklad konfigurace systému s použitím komponent King
Gates:
a - Elektromechanický servomotor
b - ídicí jednotka
c - Dvojice fotobun k
d - Dvojice mechanických limitních spína (pro otev ení)
e - Podp ry fotobun k
f - Výstražná lampa
g - Klí em ovládaný p epína / digitální klávesnice
h - Vertikální elektrický zámek
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3.2 - Instalace servomotoru

9. Uvoln te táhlo od p ední p íchytky (obr. 10 - a) a definitivn
ipevn te (obr. 10 - b)

BEZPE NOSTNÍ VÝSTRAHY
• Nesprávná instalace za ízení m že mít za následek vážné
zran ní osob, které používají tento systém.

10. Definitivn namontujte táhlo k p ední p íchytce (obr. 10 - c)
11. Zajist te servomotor (obr. 11)

•

ed provád ním instalace si prostudujte odstavec 3.1.

1. Podle obr. 3 stanovte montážní pozice p ední a zadní
íchytky.
2. Nejprve namontujte zadní p íchytku (obr. 3)
3. K této p íchytce upevn te servomotor (obr. 5 / 6)
4. Manuáln uvoln te servomotor (obr. 7)
5. Vysu te táhlo do krajní pozice (obr. 8 - a)
6. Nasa te do asn p ední p íchytku na bránu (obr. 8 - b)
7. Zkontrolujte, jestli je servomotor ve vodorovné poloze. Potom
upevn te a zajist te p ední p íchytku k táhlu (obr. 8 - c)
8. (obr. 9) Manuáln zkontrolujte:
- správnost umíst ní mechanických doraz p i pln otev ené
brán
- volnost pohybu k ídel brány, pop ípad zkorigujte
nedostatky

ji

Tento postup opakujte pro oba servomotory.

3.3 - Manuální uvoln ní servomotoru
(obr. 7)
1. Odejm te pryžový kryt (obr. 7 - a)
2. Nasa te dodanou kli ku a oto te s ní po sm ru
hodinových ru ek o 90° (obr. 7 - b). Tento postup opakujte
pro oba servomotory.

3.4 - Manuální zajišt ní servomotoru
(obr. 11)
1.
esu te ru
bránu do poloviny dráhy.
2. Odejm te pryžový kryt (obr. 11 - a)
3. Nasa te dodanou kli ku a oto te s ní proti sm ru
hodinových ru ek o 90°(obr. 11 - b). Tento postup opakujte
pro oba servomotory.

4. Elektrické p ipojení
POZOR!
– Nesprávné zapojení m že mít za následek poruchy nebo
nebezpe né stavy. Proto se ujist te o správnosti zapojení.
– Jednotku vždy p ipojujte p i vypnutém napájení.

5. Testování systému
Toto jsou nejd ležit jší operace, bez kterých by nemohla být
zaru ena maximální bezpe nost a spolehlivost automatického
systému. Tento postup m že být také používán pro periodické
kontroly za ízení, z nichž se systém skládá.
Operace „Testování a uvád ní do provozu“ musí být
provedeny zkušenou a kvalifikovanou osobou, která na
základ daných bezpe nostních rizik stanoví, které zkoušky je
nutno provést a ov í shodu celého za ízení s požadavky
platných zákon , p edpis a norem (zejména musí být dodržena
ustanovení normy SN EN 12445 - tato norma stanovuje
zkušební metody aplikované na motoricky ovládané brány).

5.1 - Testování
Každý z komponent systému (prvky safety edges, fotobu ky,
bezpe nostní dorazy, atd.) vyžadují vlastní testovací proceduru.
i testování se te návody pro tyto komponenty.

1. Demontujte kryt servomotoru (obr. 12 - a)
2. Uvoln te kabelovou vývodku (obr. 12 - b) a protáhn te p es ni
kabel (obr. 12 - c)
3.
ipojte pracovní a ochranný vodi k p íslušným svorkám (obr.
13)
4. Dotáhn te kabelovou vývodku a op t namontujte kryt (obr. 14)

proti mechanickému dorazu. Pokud je to nutné, upravte
nastavení.
08. Pokud p i pohybu brány dochází k ohrožení bezpe nosti,
snižte dorazovou sílu. Prove te m ení dorazové síly podle
normy EN12445.
Pozn.: – Krouticí moment servomotoru není možné nastavovat
ímo - provádí se zm nou parametru ídicí jednotky.

5.2 - Uvád ní do provozu
Za ízení m že být uvedeno do provozu, až po provedení test
servomotoru podle odstavce 5.1 a ostatních komponent
systému. Pro uvedení ídicí jednotky do provozu viz p íslušný
manuál.
POZOR - Není dovoleno uvád t za ízení do provozu za
provizorních podmínek.

Ujist te se, že byly pln dodrženy instrukce uvedené v návodu
(zejména v kapitole 1).
01. Manuáln uvoln te servomotor (obr. 7)
02. Zkontrolujte, jestli je možné s bránou voln pohybovat, jak p i

otevírání, tak p i zavírání za použití síly do 390N (= cca 40
kg).
03. Zajist te servomotor (obr. 11)
04. Zapn te elektrické napájení
05. Zkontrolujte

funkci otevírání a zavírání brány pomocí
ovládacích prvk .

06. Zkontrolujte funkci bezpe nostních prvk brány.
07. Aktivujte manévr zav ení a zkontrolujte dorazovou sílu brány
3
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6. Údržba
Aby byla zajišt na bezpe nost a spolehlivost provozu a co nejdelší životnost systému, je t eba provád t jeho pravidelnou údržbu p i dodržení
platných bezpe nostních p edpis a pokyn v tomto návodu.
Na servomotoru je pot eba provést první pravidelnou údržbu nejpozd ji 6 m síc od jeho uvedení do provozu.
1. Odpojte p ívod napájení
2. Zkontrolujte, jestli nedošlo ke zhoršení funkce komponent systému, k jejich korozi nebo nadm rnému opot ebení.
Vym te díly, které vykazují nadm rné poškození.
3. Zkontrolujte dotažení šroubových spoj .
4. Zkontrolujte opot ebení všech pohyblivých ástí systému a nadm rn poškozené díly vym
5.

te.

ipojte znovu napájecí nap tí a opakujte testy a kontroly popsané v kapitole . 5.

Pro kontrolu jednotlivých komponent viz též p íslušné návody k obsluze.

7. Zneškodn ní odpadu
Tento výrobek je sou ástí ídicího systému a proto musí být tyto ásti zneškod ovány spole
.
Demontáž po ukon ení životnosti musí být provedena kvalifikovanou osobou.
Tento výrobek je sestaven z r zných materiál , z nichž n které jsou recyklovatelné a jiné musí být vyt íd ny. Nakládání s odpady se ídí
zákony, které se mohou v r zných regionech lišit. Informace o nakládání s odpadem získáte na p íslušných ú adech, ve sb rných místech
nebo u prodejce tohoto výrobku.
Pozor! – n které díly výrobku mohou obsahovat nebezpe né látky, které poškozují životní prost edí nebo jsou nebezpe né lidskému zdraví.
Jak ukazuje symbol na výrobku, je zakázáno vhazovat tyto p edm ty do b žného domovního odpadu.
Odevzdejte tento odpad ve sb rném míst , kde se odpady t ídí dle platných p edpis nebo jej vra te u svého dodavatele p i
koupi nového ekvivalentního výrobku.
Upozorn ní – Nedodržením platných environmentálních p edpis se vystavujete možnosti postihu.

8. Technická specifikace
UPOZORN NÍ: • Všechny uvedené technické parametry platí p i okolní teplot 20°C (± 5°C). • Spole nost King Gates si vyhrazuje
právo na provedení zm n technických parametr bez p edchozího upozorn ní, kdykoli to považuje za vhodné z d vodu zvýšení
kvality výrobk p i zachování jejich funkcionality a ú elu použití.

MODEL

LINEAR500230

LINEAR50024

LINEAR400230

LINEAR40024

Napájení motoru [V]

230

24

230

24

Frekvence [Hz]

50

DC

50

DC

Maximální délka brány [m]

4.5

4.5

3

3

Maximální hmotnost brány (kg)

250

250

300

300

Stupe ochrany krytím (IP)

54

54

54

54

Provozní teploty [C°]

-20 až +50

-20 až +50

-20 až +50

-20 až +50

Hmotnost motoru [kg]

6

5.5

6

5.5

Rychlost [m/s]

0.016

0.014

0.016

0.014

Zdvih [mm]

500

500

400

400

Kondenzátor [µF]

7

-

7

-

Jmenovitý proud [A]

1.1

1.1

1.1

1.1

Maximální proud [A]

1.5

5

1.5

5

Jmenovitý p íkon [W]

250

30

250

30

Maximální p íkon [W]

340

120

340

120

Jmenovitá síla [N]

300

300

300

300

Maximální síla [N]

2000

1800

2000

1800

Cykly za hodinu

24

trvalý

24

trvalý

Rozm ry [mm]

800 x 100 x 177 h

800 x 100 x 177 h

800 x 100 x 177 h

800 x 100 x 177 h
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9. Návod k obsluze (p edejte koncovému uživateli)
•

ed prvním použitím automatického systému
požádejte osobu, která instalaci provedla o informace o
zbývajícím riziku a v nujte as prostudování návodu,
dodaného touto osobou, v etn bezpe nostních výstrah.
Tento návod si uschovejte pro p íští možné použití. P i
edávání za ízení nezapome te novému majiteli p edat
i tento návod.

• Systém vykonává vaše p íkazy p esn podle vašich
pokyn . Nesprávnost nebo nedbalost p i používání
že být zdrojem nebezpe í. Nikdy proto nespoušt jte
žádnou funkci, pokud se v pracovním prostoru za ízení
vyskytují osoby, zví ata nebo p edm ty.
• Bezpe nost d tí: Systém díky svým elektronickým
prvk m garantuje vysokou úrove bezpe nosti. V p ípad
kontaktu s osobami nebo p edm ty se pohyb brány
zastaví. Nicmén se doporu uje zvýšená opatrnost, pokud
jsou v blízkosti systému d ti. Pro zabrán ní nahodilé
aktivace systému neponechávejte dálkové ovlada e
bez dozoru v blízkosti d tí. Nejedná se o hra ku!
• Poruchy: Pokud systém nepracuje korektn , odpojte jej
od napájecí sít . Nikdy se nepokoušejte za ízení sami
opravovat - kontaktujte svého lokálního dodavatele.
Systém je možno obsluhovat také manuáln : Prove te
uvoln ní servomotoru podle postupu v odstavci “Manuální
uvoln ní a zajišt ní”.
• Údržba: Jako každé strojní za ízení i tento výrobek
pot ebuje periodickou údržbu, aby byla jeho životnost co
nejdelší. Proto si od dodavatele nechte sestavit plán
pravidelné údržby. Spole nost King Gates doporu uje

A

provád ní údržbových úkon
po 6 m sících p i
domácím provozu. Tento cyklus se však m že m nit
podle intenzity používání. Každá kontrola, údržbový
úkon
nebo
oprava
musí
být
provedena
kvalifikovanou osobou.
• Nikdy neprovád jte na za ízení úpravy na strojní,
elektrické nebo programové ásti. Ani, když máte v
daném oboru odborné znalosti. P enechejte tuto práci
odborníkovi, který provádí instalace t chto výrobk .
• Testování, periodická údržba a opravy musí být
zdokumentovány osobou, která tyto úkony provedla a
tyto dokumenty musí být p edány uživateli.
Jedinou údržbovou operací, kterou m že uživatel
provád t samostatn je išt ní za ízení od prachu, listí,
které m že narušovat funkci systému.
Aby byla zajišt na bezpe nost p i t chto innostech a
nikdo nemohl bránu uvést do chodu, vypn te p ed touto
inností napájení (v etn záložní baterie) a za ízení
uvoln te (obr. A).
• Likvidace: Na konci životnosti za ízení prove te jeho
kvalifikovanou
likvidaci
a
recyklaci
podle
environmentálních p edpis platných ve vašem regionu.
• Manuální uvoln ní a zajišt ní
- Uvoln ní servomotoru: (obr. A)
- Zajišt ní servomotoru: (obr. B)

B
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Osoba, která provedla instalaci pohonu brány
Spole nost _______________________________________________________
Adresa ___________________________________________________________
__________________________________________________________
Telefon _______________________________________________________
Kontaktní osoba ___________________________________________________

Výrobce servopohonu
King Gates S.r.l.
Tel. +39.0434.737082
info@king-gates.com

Fax +39.0434.786031
www.king-gates.com

Razítko

