
SínrendszerekBIZTONSÁG
BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

A biztonságos működtetés érdekében a

kapuk elektromos és mechanikus

biztonsági rendszerekkel is el vannak

látva, amelyek segítenek a balesetek és

káresemények megelőzésében.
A biztonsági berendezések ellenére

azonban nagyon fontos, hogy betartsuk

az üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető
biztonsági előírásokat is!

A biztonsági rendszerek rendelkeznek

megfelelő (TÜV NORD) minősítéssel és
teljesítik a legszigorúbb előírásokat.

MECHANIKAI BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

RUGÓTÖRÉS ELLENI VÉDELEM

Az Európai Unió EN-13241-1

számú szabványa előírja, hogy
a szekcionált kapuk zárása nem

történhet ellenőrizetlenül. Ezért a
mechanikus működtetésű kapuk

olyan biztonsági rendszerrel

készülnek, amely rugótörés

estén is megakadályozza a

kaputábla lezuhanását.

Az elektromos kapuknál erre a

rendszerre nincs szükség, mivel

a motor önzáró váltóval rendel-

kezik.

ZUHANÁSGÁTLÓ FÉK –
DRÓTKÖTÉLSZAKADÁS ESETÉN

A TÜV előírja, hogy a két

mozgató drótkötél a kapu-

panelek súlyának hatszorosát

kell elbírnia. Amennyiben a

kötelek szakítóereje ennek

megfelel, nincs szükség

zuhanásgátló fékre, ha azonban

ez nem garantálható, akkor a

kaput zuhanásgátló fékkel kell

felszerelni. A kötélszakadás-

gátló beépítéséhez a sín mellett

még 50 mm hely szükséges.

FELTOLÁSGÁTLÓ RETESZ

A szekcionált kapuk drót-

köteleken vannak felfüggesztve,

ezért könnyedén feltolhatók,

amennyiben nincsenek lezárva.

A biztonsági reteszt éppen ezért

kifejezetten kis méretű és

könnyű elektromos kapukhoz

fejlesztették,

megakadályozandó azok nem

kívánt kinyitását. A mechanikus

kapuk alapfelszereltsége a

mechanikus rugós zár, a

szereléshez 50 mm hely

szükséges a vezetősín mellett.



SínrendszerekBIZTONSÁG
ELEKTRONIKUS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

NORMÁL AKADÁLYÉSZLELÉS

Ez a berendezés az adóval és

vevővel a kapu alsó gumi

tömítőprofiljába van beépítve. A

jel megszakadása esetén a

kapu megáll és visszanyit.

A gumiprofil maximálisan 40 kg

nyomást fejt ki.

FÉNYSOROMPÓ

Ezt az akadályfelismerő rend-

szert 8 cm-el a kapu fő záróéle

alá szerelik. Amennyiben a

fotocella akadályt érzékel, a

kapu mozgása leáll és vissza-

nyit, így biztosítva a kapu

akadálymentes és biztonságos

működtetését.

REFLEXIÓS FOTOCELLA

Impulzusvezérlésű motoros ka-

puk esetén, ahol a személy a

kapu működtetésekor nem látja

a vezérelt kaput, kötelező esz-

köz a biztonsági fénysorompó.

Két típusa létezik: az egyik

változat egy adóból és egy

fényvisszaverő prizmából, a

másik pedig egy adóból és egy

vevőből áll. Mindkét modellnél

az adót a vezérlés felőli
vezetősínen helyezik el.

ADÓ-VEVŐ (FOLYTATÁS)

A prizmát, illetve a vevőegység
pedig az ellenoldali sínre

szerelik. Az adó és a prizma

/vevő közötti kapcsolat

megszakadása esetén a motor

jelet kap a kapu mozgásának

megállítására és az ellentétes

irányú mozgatására. A

vevőegységgel ellátott fotocella

előnye a fényvisszaverő
prizmával szemben az, hogy

nem érzékeny a porra és

nedvességre.

KÖTÉL MEGLAZULÁSA ELLENI 
VÉDELEM

Ezt a biztonsági eszközt mindkét

tartókötélre felszerelik.

Amennyiben a kötél meglazul

vagy elszakad, a berendezés

automatikusan áramtalanítja és

leállítja a motort.


