1. Všeobecné výstrahy
VÝSTRAHA!
Tento návod obsahuje důležité pokyny a výstrahy pro
bezpečnost osob.
Nesprávná instalace může vést k těžkému úrazu. Před zahájením
práce je nutné si pečlivě přečíst všechny části návodu. V případě
pochybnosti přerušte instalaci a vyžádejte si vyjasnění od
Podpory King-Gates.
VÝSTRAHA!
Podle nejnovější evropské legislativy musí konstrukce dveří
nebo automatické brány splňovat požadavky směrnice
98/37/EC (směrnice o strojích) a zvláště norem EN 1244, EN
12453, EN 12635 a EN 13241-1 5, které umožňují prohlášení
uvedené shody automatizace.

1.3 - Výstrahy k používání
• Výrobek nesmí být používán osobami (včetně dětí) s fyzickými,
smyslovými nebo duševními poruchami nebo nedostatečnými
nutnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod
dohledem za ně odpovědné osoby nebo pokud nebyly poučeny o
jeho používání.
• Děti hrající si v blízkosti automatizace musejí být pod stálým
dohledem, aby se zabránilo jejich manipulaci s automatizací.
• Nedovolte, aby si děti hrály s fixovanými ovládacími prvky.
Dálkové ovladače uchovávejte mimo dosah dětí.
• Při čištění výrobku používejte jen měkkou navlhčenou utěrku.
Používejte jen vodu bez čistících prostředků nebo rozpouštědel.

S ohledem na to musejí být všechny postupy instalace,
zapojení, testování a údržby prováděny jen kvalifikovanými a
kompetentními techniky!
VÝSTRAHA!
Důležité pokyny: tento návod si uložte pro možnou pozdější
údržbu a likvidaci výrobku.

1.2 - Výstrahy k instalaci
• Před zahájením instalace zkontrolujte, zda tento výrobek je
vhodný pro automatizaci vaší brány nebo vrat (viz kapitola 3 a
„Technická
data
výrobku“).
Pokud
není
vhodný,
NEPOKRAČUJTE s instalací.
• Do přívodního napájecího vedení zařízení instalujte odpojovací
zařízení se vzdáleností kontaktů v rozpojeném stavu, umožňující
kompletní odpojení za podmínek podle kategorie přepětí III.
• Všechny instalační a servisní práce musejí být prováděné s
automatizací odpojenou od elektrického napájení. Pokud
zařízení, sloužící k odpojování od elektrického napájení není
viditelné z místa instalace automatizace, je nutno před zahájením
práce na odpojovací zařízení upevnit štítek s nápisem
„VÝSTRAHA! PROBÍHÁ ÚDRŽBA".
• Během instalace zacházejte s automatizací pečlivě a vyhněte
se stlačení, nárazům, pádům nebo kontaktu s kapalinami
jakéhokoli druhu. Výrobek neumísťujte do blízkosti tepelných
zdrojů a nevystavujte ho otevřenému ohni. Všechny tyto situace
mohou vést k jeho poškození a způsobit poruchy nebo
nebezpečné situace. Pokud k tomu dojde, okamžitě přerušte
instalaci a obraťte se na podporu King-Gates.
• Neprovádějte změny na žádné části výrobku. Neoprávněné
úpravy mohou vést jen k závadám. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za jakékoli škody, způsobené svévolnými změnami
na výrobku.
• Pokud automatizovaná brána nebo vrata jsou vybavena dveřmi
pro chodce, musí být systém uveden do provozu s řídícím
systémem, který brání provozu motoru při otevřených dveřích pro
chodce.
• Zkontrolujte, zda neexistují žádná místa s rizikem zachycení
pevnými díly při křídle brány v maximálně otevřené poloze; podle
potřeby tyto části chraňte.
• Nástěnný ovládací panel musí být umístěný v přímé viditelnosti
od automatizace, mimo její pohyblivé díly v minimální výšce 1,5 m
nad zemí a nepřístupně pro veřejnost.
• Obalové materiály z výrobku musejí být zlikvidované v souladu
s místními předpisy.
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1.1 - Bezpečnostní výstrahy

Tento výrobek je určený k automatizaci zavěšených bran nebo
vrat pro obytné i průmyslové prostory.

V případě výpadku napájení je možno pohybovat křídly vrat ručně
při ručním odpojení převodového motoru.
Obr. 1 zobrazuje všechny díly, umístěné v obalu (podle
zvoleného modelu:

VÝSTRAHA!

[a] - elektromechanický převodový motor

Jakákoli použití jiná než popsané určené použití v okolních
podmínkách jiných, než jsou podmínky popsané v tomto návodu
jsou považována za nesprávná a jsou zakázaná!
Výrobek je elektromechanický převodový motor, vybavený 24 V
stejnosměrným motorem napájeným interní řídící jednotkou a
převodovkou s kloubovým ramenem.

[b] - připojení ramena k motoru
[c] - připojení ramena ke křídlu
[d] - nosný držák křídla
[e] - odjišťovací klíč motoru
[f] - nástěnný držák pro upevnění motoru
[g] - kovové spojovací díly (šrouby, podložky atd.)

a

d

g

f

c
b

e

g
Obr. 1

3. Instalace
Výstraha! - Instalaci MODUSU musí provést kvalifikovaný
personál v souladu s momentálně platnými předpisy, normami a
zákony a podle tohoto návodu.

3.1 - Předběžné kontroly
Před instalací vždy zkontrolujte, zda žádné díly výrobku nejsou
poškozené, zda zvolený model odpovídá určenému použití a zda
prostředí instalace je vhodné pro výrobek.

• Zkontrolujte, zda při nastavení do polohy mezi zcela otevřenou
a zcela zavřenou polohou je křídlo brány vyvážené a nepohybuje
se.
• Zajistěte, aby okolo převodového motoru byl dostatečný prostor
pro snadné a bezpečné uvolnění křídel brány rukou.
• Zajistěte, aby výrobek byl instalovaný na pevném povrchu, aby
bylo možno ho bezpečně upevnit.
• Zajistěte, aby montážní poloha byla v souladu s celkovým
rozměrem výrobku.

DŮLEŽITÉ – Převodový motor nemůže automatizovat ruční
bránu, která nemá účinnou a bezpečnou mechanickou konstrukci.
Nemůže kompenzovat vady způsobené nesprávnou instalací
nebo nedostatečnou údržbou brány.

• Zkontrolujte, zda mechanická konstrukce brány je vhodná pro
instalaci automatizačního systému a splňuje současné platné
místní předpisy (podle potřeby zkontrolujte data na typovém štítku
brány).
• Ručně zavřete a otevřete křídlo brány pro kontrolu, zda je
zaručena odpovídající konstantní úroveň tření v celém rozsahu
otevíracího nebo zavíracího pohybu (neexistují žádná místa
vyžadující zvýšenou námahu).
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3.2 - Vhodnost brány a
instalačního prostředí

306
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2. Popis výrobku

250

165

62

Správný otevírací moment brány a síly, kterou vyvíjí motor, pro
jeho dosažení závisí na poloze upevnění motoru a držáku
ramena. Proto, než budete pokračovat s instalací musíte
zkontrolovat schéma 1 a 2 a obr. 3 pro stanovení maximálního
úhlu otevření křídla, koncových poloh křídla a polohy
upevňovacích držáků.

3.3 - Provozní meze

VÝSTRAHA!

Před instalací výrobku zkontrolujte, zda rozměry a hmotnost křídla
brány jsou v mezích, uvedených na schématu 1.

- Délka jednotlivého křídla nesmí být větší než 4,2 m.

CZ

kg - maximální hmotnost křídla brány
mm - maximální délka křídla brány
Schéma 1 - Provozní meze
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3.4 - Příprava k instalaci
Obr. 2 ukazuje příklad automatizačního systému využívajícího
díly King-Gates. Tyto díly jsou umístěny podle typického a
standardního schématu.
Podle obr. 2, zjistěte přibližnou polohu, ve které bude
namontovaný každý díl a pak uložte všechna vedení a
proveďte elektrické zapojení.

Užitečné díly pro kompletní systém:
1 - převodový motor MODUS MASTER
2 - dvojice fotobuněk
3 - dvojice dorazů (otevřená poloha)
4 - sloupky fotobuněk
5 - blikající výstražné zařízení se zabudovanou anténou
6 - klíčový přepínač nebo digitální klávesnice
7 - svislá solenoidová západka
8 - převodový motor MODUS MASTER

Obr. 2
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3.5.1 – Montáž zadního
upevňovacího držáku
Polohu zadního držáku vypočítejte podle schématu 2.
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VÝSTRAHA! – Před upevněním zadního držáku zajistěte, aby
přední držák byl upevněný k pevné pozici na křídle brány;
přední držák musí být upevněný v jiné výšce než zadní držák
(obr. 4).
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Než budete pokračovat s instalací, ujistěte se, že hodnota A
umožňuje upevnit zadní držák, jinak zvolte jiný bod podle
schématu. Nakonec, pro upevnění držáku na křídle, postupujte
podle maximálních rozměrů ramena podle obr. 3. Nedodržení
montážních vzdáleností držáků může vést k provozním poruchám
automatizace, jako je:

- cyklické pohyby a zrychlení v některých polohách zdvihu.
- zvýšená hlučnost motoru.
- omezené otevírání nebo vůbec žádné otevírání (v případě
pevného motoru s protipákou).

Schéma 2 (povinné rozměry)

C (mm)
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3.5 - Montáž upevňovacích držáků a
převodového motoru

350

Toto schéma se používá pro definici vzdáleností A a C při
maximálním úhlu otevření křídla.
Příklady
instalace

2.

3.

Obr. 4
V tomto bodě vyznačte na křídle a na stěně otvory držáku, které pak
budou použity pro upevnění dvou držáků.
Zadní držák motoru upevněte ke stěně podle výše uvedených
rozměrů (obr. 5).

Obr. 5

Obr. 3
1. Změřte hodnotu “C”, pak vyznačte vodorovnou přímku podle schémat
1 podle získaných hodnot. Zvolte bod na přímce, podle požadovaného
úhlu otevření, vhodného pro sloupek. Vyznačte svislou přímku ze
zvoleného bodu a získejte hodnotu A.
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3.5.2 – Upevnění převodového
motoru k upevňovacím držákům

• Upevněte převodový motor k přednímu držáku:
1. Rameno převodového motoru upevněte k držáku podle obr. 10
pomocí dodaného čepu a pojistného kroužku;

CZ

• Upevnění převodového motoru k zadnímu držáku:
01. Motor upevněte k držáku podle obr. 7 pomocí dodaných
šroubů, podložek a matic;

Obr. 10
2. Pojistný kroužek kompletně utáhněte do sedla
čepu;
02. Matice na šroubech zcela utáhněte.

Obr. 7

3.5.3 – Montáž předního
upevňovacího držáku

• Namontujte ramena na motor:
01. Rameno zajistěte na převodovém motoru pomocí
šroubu;

1. Přední držák je nutno upevnit ke křídlu brány.
2. Definujte výšku polohy předního držáku podle obr. 4.
3. Upevněte držák k pevné části křídla brány Obr.11.

Obr. 8

Obr. 11

02. Obě ramena upevněte k sobě navzájem pomocí čepu a
pojistného kroužku Obr. 9;

3.5.4 – Montáž a nastavení
koncových spínačů motoru
Nastavte otevírací a zavírací koncový spínač převodového motoru:
1. Uvolněte převodový motor podle Obr. 12;

Obr. 12
Obr. 9
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5. V tomto okamžiku namontujte zpět rameno na motor Obr. 16;

CZ

2. Vyjměte 2 šrouby pod motorem a sejměte kryt podle obr. 13;

Obr.16

Obr. 13

3. Vyšroubujte šroub z ramena motoru a vyjměte ho podle
Obr. 14

6. Ručně zkontrolujte, zda se křídla brány při otevírání a
zavírání zastavují v požadovaných bodech Obr. 17;

Zavírání

Otevírání

Obr. 14
4. Koncové spínače upevněte na rameno motoru Obr. 15;
musejí být také namontovány za přítomnosti mechanických
dorazů na zemi.

Obr. 17
7. Zašroubováváním nebo vyšroubováváním dvou šroubů (A) je
možno seřizovat dva koncové spínače; potom pomocí dvou
šroubů (B) zajistěte dva seřizovací šrouby (A) Obr. 18;

Otevírání
Otevírání

A

Zavírání

A Zavírání
B
B

Obr. 15
18

Obr. 18
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8. Nasaďte zpět kryt a utáhněte dva šrouby Obr. 19;

Obr. 19
9. Nakonec převodový motor zajistěte otočením
odjišťovacího klíče;
10. Pro smontování druhého motoru proveďte stejný postup v
opačném pořadí pro nastavení koncových spínačů;
11. Po instalaci a seřízení motorů nastavte křídla do poloviny
zdvihu, aby se po provedení elektrických zapojení mohla naučit
správné otevírací a zavírací postupy Obr. 20.

Obr. 20
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4 Elektrické přípojky
VÝSTRAHA!
- Nesprávné zapojení může způsobit poruchy nebo nebezpečné
situace; proto přísně dodržujte uvedené zapojení.

- Postup připojení proveďte při odpojeném napájení.
Pro připojení převodového motoru postupujte následujícím
způsobem:
1. Sejměte kryt převodového motoru podle Obr. 21;

3. Kabely umístěte na horní stranu motoru v blízkosti řídící jednotky.

Obr. 23

ŘÍDÍCÍ motor

B

C

A

ŘÍZENÝ motor

Obr. 21
2. Uvolněte kabelovou průchodku převodového motoru a
zasuňte připojovací kabely Obr. 22;

Obr. 23
4. Postup zapojení motorů naleznete v návodu k “Řídící
jednotce” dodaném se zbytkem dokumentace;

B
5. Po provedení všech elektrických zapojení nasaďte zpět kryt
převodového motoru.

A

Pro kontrolu zapojení, směru otáčení motoru, velikosti pohybu
křídel a nastavení koncových spínačů postupujte podle návodu
“Řídící jednotka”.

Obr. 22
20

Za účelem zajištění maximální bezpečnosti je toto nejdůležitější
fáze realizace automatizace. Test je také možno použít pro
pravidelnou kontrolu zařízení, tvořících automatizaci.
Testování celého systému musí být provedeno odborným a
kvalifikovaným personálem, který musí nést odpovědnost za
prováděné testy podle existujících rizik a zkontrolovat splnění
zákonných požadavků a zvláště všech požadavků normy
EN12445, která stanovuje zkušební metody pro kontrolu
automatizace brány.
Testování
Každý jednotlivý díl automatizace, například bezpečnostní hrany,
fotobuňky, nouzové vypínače atd. vyžaduje specifický testovací
postup; pro tato zařízení je nutno provést postupy, uvedené v
příslušných návodech. Pro otestování převodového motoru
proveďte následující postupy:
1. Zkontrolujte, zda jsou přísně dodrženy všechny požadavky
tohoto návodu a zvláště kapitola 1.
2. Uvolněte převodový motor podle Obr. 8.
3. Zkontrolujte, zda je možno ručně otevírat a zavírat křídlo silou
nepřekračující 390 N (asi 40 kg).
4. Zajistěte převodový motor a připojte elektrické napájení.

6. Údržba
Pravidelná údržba je nutná pro zachování trvalé úrovně
bezpečnosti a zajištění maximální životnosti celé automatizace.
Údržbu je nutno provádět při kompletním dodržování všech
bezpečnostních požadavků tohoto návodu a v souladu s platnými
zákony a předpisy. Převodový motor vyžaduje pravidelnou údržbu
v intervalu maximálně 6 měsíců.
Postupy údržby:
1. Odpojte veškeré elektrické napájení.

5. Pomocí namontovaných řídících nebo zastavovacích zařízení
(klíčový spínač, ovládací tlačítka nebo radiové ovladače),
proveďte testy pro otevření, zavření a zastavení brány a kontrolu,
zda její chování odpovídá požadavkům.
6. Zkontrolujte jedno po druhém, že všechna bezpečnostní
zařízení přítomná v systému (fotobuňky, bezpečnostní hrany,
nouzový vypínač atd.) fungují správně, a zda chování brány
odpovídá očekávanému chování.
7. Spusťte zavírací manévr a zkontrolujte sílu nárazu křídla
brány na doraz mechanického koncového spínače. Pokud je to
nutné, zkuste snížit tlak nalezením nastavení, které dává lepší
výsledky.
8. Pokud nebezpečné situace, způsobené pohybující se bránou
byly vyloučeny omezením nárazové síly, je nutno tuto sílu změřit
podle požadavků normy EN 12445.
Poznámka – Převodový motor nemá žádná zařízení pro
nastavení krouticího momentu, proto je toto nastavení svěřeno
řídící jednotce.
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu může proběhnout jen po úspěšném
dokončení všech testovacích fází převodového motoru a
ostatních zařízení. Pro uvedení do provozu postupujte podle
návodu k použití řídící jednotky.
DŮLEŽITÉ – Dílčí nebo "dočasné" uvedení do provozu je
zakázané.
automatizaci se zvláštním zaměřením na erozi nebo oxidaci
konstrukčních dílů; vyměňte díly, které neposkytují dostatečnou
záruku.
3. Zkontrolujte správné utažení šroubových spojů.
4. Zkontrolujte opotřebení pohyblivých dílů a pohyblivé díly
podle potřeby vyměňte.
5. Připojte zpět zdroje napájení a proveďte všechny testy a
kontroly podle kapitoly 5.

Pro ostatní zařízení v systému postupujte podle jejich návodů k použití.

2. Zkontrolujte stav poškození všech materiálů, které tvoří

7. Likvidace
Tento výrobek je nedílnou součástí automatizace, a proto
musí být zlikvidován spolu s ní.
Stejně jako při instalačních postupech, i na konci provozní
životnosti, musí demontážní postupy provést kvalifikovaný
personál.
Tento výrobek je vyrobený z různých typů materiálu: některé z
nich je možno recyklovat, zatímco jiné je nutno uložit na skládku.
Zjistěte si recyklační nebo likvidační systémy, požadované
zákony, platnými ve vaší oblasti pro tuto kategorii výrobků.
Výstraha! - Některé části výrobku mohou obsahovat
znečišťující nebo nebezpečné látky, které při proniknutí do
životního prostředí mohou mít škodlivé vlivy na životní prostředí a
lidské zdraví.
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5. Testování automatizace

Jak je vyznačeno symbolem, je zakázáno vyhazovat tento
výrobek do domovního odpadu. Nechte ho uložit
samostatně podle postupů, stanovených v
předpisech, platných ve vaší zemi nebo výrobek
vraťte
prodejci
při
zakoupení
nového
ekvivalentního výrobku.

Výstraha! - místní předpisy mohou ukládat vysoké pokuty při
nezákonné likvidaci tohoto výrobku.
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8. Technická data výrobku
VÝSTRAHY:
• Všechna uvedená technická data platí při okolní teplotě 20 °C (± 5 °C).
• King-Gates si vyhrazuje právo provádět změny výrobku kdykoli to považuje za nutné, při zachování stejné funkčnosti a stanoveného
použití.
Modus 280
Typ

Modus XL

Elektromechanický převodový motor pro zavěšené brány nebo vrata

Elektrické napájení

230 Vac 50 Hz

230 Vac 50 Hz

Elektrické napájení motoru

24 Vdc

24 Vdc

Maximální odebíraný výkon

280 W

350 W

Odebíraný proud

1,25 A

1,87 A

Maximální rychlost
Provozní teplota
Pracovní cyklus
Rozměry

1,5 ot/min

1,5 ot/min

-20 /+55 °C

-20 /+55 °C

80 %

80 %

165x250x306 mm

165x250x306 mm

2,8 m / 300 kg

4,2 m / 500 kg

Maximální rozměr / váha křídla

9. Životnost výrobku
Životnost je průměrná ekonomická životnost výrobku. Hodnota
životnosti je silně ovlivňována součinitelem náročnosti pohybů,
prováděných automatizací: je to suma všech faktorů,
přispívajících k opotřebení výrobku (viz tabulka 1).

2. Ve schématu 3 z již nalezené hodnoty veďte svislou přímku
protínající křivku; od tohoto průsečíku veďte vodorovnou přímku
pro vytvoření průsečíku s křivkou „pohybové cykly“. Zjištěná
hodnota je předpokládaná životnost vašeho výrobku.

Pro stanovení pravděpodobné životnosti vaší automatizace
postupujte následujícím způsobem:

Odhad životnosti je založený na konstrukčních výpočtech a
výsledcích testů, provedených na prototypech. Vzhledem k tomu,
že se jedná o odhad, nepředstavuje žádnou záruku skutečné
životnosti výrobku.

1. Vypočítejte součinitel náročnosti sečtením procentuálních
hodnot položek v tabulce 1;

TABULKA 1
Součinitel náročnosti
> 200 kg

0%

> 300 kg

5%

> 400 kg

10 %

500 kg

20 %

2-3m

0%

3-4m

10 %

4 - 4,2 m

20 %

Hmotnost křídla [kg]

Délka křídla [m]

Okolní teplota přes 40 °C nebo pod 0 °C nebo vlhkost přes 80 %

20 %

Pevná brána

15 %

Instalace ve větrné oblasti

15 %
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE
a prohlášení o včlenění „částečně dokončeného stroje“
Prohlášení podle směrnic: 2004/108 / EC (EMC); 2006/42 / EC (MD) příloha II, část B
Poznámka: obsah tohoto prohlášení odpovídá prohlášení, uvedenému v oficiální dokumentaci uložené v sídle King
Gates S.r.l. a to konkrétně jeho nejnovější verzi, dostupné před tiskem tohoto návodu. Zde uvedený text byl
přeeditován pro tiskové účely. Plný dokument prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujícím odkazu:
www.king-gates.com/download/.

Číslo prohlášení: MODUS Revize: 0
Jméno výrobce:
Adresa:
Typ výrobku:

Jazyk: CZ

KING GATES S.R.L.

Via A. Malignani,42 - 33077 Sacile (PN) Italy
Elektromechanický převodový motor se zabudovanou deskou (verze MA)
Elektromechanický převodový motor (verze SL)
MODUS 280 MA; MODUS 420 MA; MODUS XL MA
MODUS 280 SL; MODUS 420 SL; MODUS XL SL
viz katalog

Model / typ:
Příslušenství:

Podepsaný Giorgio Zanutto jako výkonný ředitel prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje požadavky
stanovené následujícími směrnicemi:

• Směrnice 2014/53/UE
(RED)
Modely MODUS 280 MA,
MODUS 420 MA,
MODUS XL MA

Ochrana zdraví (článek 3(1)(a)): EN 62479:2010
Elektrická bezpečnost (článek 3(1)(a)): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 +
A2:2013
Elektromagnetická kompatibilita (článek 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3
V2.1.1:2017
Radiové spektrum (článek 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Výrobek také splňuje následující směrnici podle požadavků, uvedených v bodě “částečně dokončený stroj” (příloha II, část 1, bod
B):
Směrnice 2006/42/EC EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze 17. května 2006 o strojích a doplňující směrnici 95/16/EC
(přepracovanou).

• Tímto prohlašujeme, že relevantní technická dokumentace byla vytvořena v souladu s přílohou VII B směrnice 2006/42/EC a
že byly splněny následující důležité požadavky:
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 se zavazuje předat národním úřadům na zdůvodněné vyžádání relevantní informace o „částečně dokončeném stroji“
při kompletním zachování práv, týkajících se duševního vlastnictví.
• Pokud „částečně dokončený stroj“ je uvedený do provozu v evropské zemi s oficiálním jazykem jiným než jaký je použit v
prohlášení, dovozce je povinen přiložit k tomuto prohlášení jeho překlad.
• Pamatujte prosím na to, že „částečně dokončený stroj“ nesmí být uveden do provozu, dokud konečný stroj, ve kterém je
včleněný nebude opatřený prohlášením o shodě, pokud to přichází v úvahu, podle požadavků směrnice 2006/42/EC.
Výrobek také splňuje následující normy:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008 , EN 60335-2-103:2015 pro modely MODUS 280 MA, MODUS 420 MA, MODUS
XL MA.
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 pro modely MODUS 280 MA, MODUS 420 MA, MODUS XL MA, MODUS
280 SL, MODUS 420 SL, MODUS XL SL.
Místo a datum:

Sacile 11/10/2018

Giorgio Zanutto
(Výkonný ředitel)
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