Garážová vrata LAMDOOR
Návod na montáž
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Bezpečnost, základní pokyny
Tento návod je určen zaškoleným a zkušeným montážníkům.
Tento návod popisuje montáž sekčních garážových vrat, vratových sekcí (panelů) a odkazuje
se na návody dodavatele elektrických pohonů.
V případě použití jiných, než zde popsaných komponentů použijte návody od těchto
přídavných komponentů.
Před zahájením prací pečlivě pročtěte tento návod.
Některé komponenty mohou mít ostré hrany, používejte proto patřičný pracovní oděv,
případně rukavice a brýle.
Návod se vztahuje na specifikované komponenty pro vrata LAMDOOR. Náhrady a použití
jiných přídavných komponentů mohou ovlivnit bezpečnost a záruku na výrobek. Také CE
prohlášení ztrácí platnost, pokud se změní komponenty nebo montáž není provedena podle
tohoto návodu. V takovém případě nese odpovědnost montážník.
Při montáži zachovávejte čistotu, přesvědčte se, že na pracovišti nejsou jiné osoby než
montážníci, zejména děti. Při montáži by mohly být ohroženy.

Rozsah použití vrat LAMDOOR
Komponenty jsou určeny pro jednotlivé garáže nebo dvojgaráže, pro stavební otvory
max. šířky 5000 mm a max. výšky 3000 mm.
Pro dvojgarážová vrata může být vodorovná dráha zpevněná posilovací plotnou RX560L / R.
Doporučená zvedaná hmotnost vrat je max. 165 kg. Každé ze dvou jistících zařízení pro
případ přetrhnutí pružiny je schváleno na 125 kg.
CE prohlášení platí pouze tehdy, pokud jsou použity pro vrata LAMDOOR specifikované
komponenty a jsou dodrženy montážní postupy popsané v tomto návodu.
Upozornění:
Spojovací materiál popsaný v tomto návodu je určen pouze pro smontování samotných vrat.
Nezahrnuje upevňovací materiál ke stavební konstrukci.
Je na odpovědnosti kvalifikovaného montážníka posoudit pevnost stavebního materiálu,
vhodné body pro upevnění, druh a počet kotev.
Doporučené přídavné návody:
- návod pro jistící zařízení 656 pro případ přetrhnutí pružiny
- návod na montáž elektrických pohonů NICE
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Používaný spojovací materiál
Tento materiál je určen pouze pro smontování vrat. Není určen k upevnění vrat ke stavební
konstrukci. Ten je třeba určit individuálně podle potřeby.

1055BV
šroub do plechu 6,3x25
náhrada 6,3x35

šroub M8x25
matice samosvorná M8
náhrada obyčejná matice + vejár.podl.

nátlačný šroub M6x25
matice samosvorná M6
náhrada obyčejná matice + vejár.podl.

šroub M6x16
matice samosvorná M6
náhrada obyčejná matice + vejár.podl.

1071BC

samosvorný šroub M8x12
pro zajištění super Click
systému
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Přehled systémů RS 200 / RS70
Hřídelový systém

RS200

s torzními pružinami, ochranou při
přetrhnutí pružin, lankovými bubny atd.

RS200H10
Horizontální dvojité vedení

Spojnice horizontálních vedení

Panely, sekce vrat
s panty, vodícími kolečky,
těsněním, atd.

RSV10
Vertikální vedení s bočním těsněním

Principiální rozdíl mezi systémy RS200 a RS70
Standardní kování – pružiny vpředu
VN = min. 230 mm pro ruční ovládání
i E-ovládání
průjezdná výška
PV = VSO-170 mm pro ruční ovládání
PV = VSO
pro E- ovládání
zastavěná hloubka stropu
ZHS = 3600 mm pro SPIN 11, Spin 23
ZHS = 4400 mm pro SN 6041

Snížené kování – pružiny vzadu
VN = min. 86 mm pro ruční ovládání
VN = min. 120 mm pro E- ovládání
průjezdná výška
PV = VSO-70 mm pro ruční ovládání
PV = VSO
pro E- ovládání
zastavěná hloubka stropu
ZHS = 3600 mm pro SPIN 11, Spin 23
ZHS = 4400 mm pro SN 6041
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Poznámka:
Průjezdná výška B vrat
se snižuje oproti výšce
stavebního otvoru H tím,
že panely nelze úplně
zatáhnout dozadu a tím
zůstávají v oblouku
dráhy.
Použitím delší
horizontální dráhy RSH.
se vytvoří prostor pro
zatažení panelů do
horního profilu a tím se
zlepší průjezdná výška.
To platí pro systém
RS70 i RS200

Kladka systému RS70
Přesah panelu 22,5 mm
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1. Montáž vodících drah
1.1 Montáž vertikálního vedení

64 mm
Vodorovně i svisle vyrovnat na vodováhu. Vedení s těsněním přiložit souběžně okraje ostění.

Pravé i levé vedení ukotvit do zdi. Kotvící materiál není součástí dodávky. Druh a množství je
třeba přizpůsobit materiálu stavební konstrukce.
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1.2 Montáž horizontálního vedení

2 šrouby 1006B s maticemi 1062M

Pro systém RS70 se použijí zesilovací
desky RX560R/L. Ponesou kladku
zvedacího lanka.
Je možné je použít i při systému
RS200 pro těžké vrata, není ale nutné.

Zesílení se upevní 4 šrouby M6
s maticemi (1006B + 1062M)
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Pro systém RS70 namontujte kladku, kterou se vede zvedací lanko dozadu.
Horizontální vedení se musí spojit spojnicí 48SU +50 SU, nastavte šířku a rovnoběžnost
vpředu a vzadu. Lze také použít spojnici pouze z jednoho kusu 50SU.
Použijte úhelníky 2602. Šrouby: 4 ks M6 (1062B s maticemi 1062M)
3 ks M8 (1070B35 s maticemi 1068M)

L = šírka stav.otv. + 134 mm
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Pro systém RS70 s pružinou vzadu použijte úhelníky 340RH/LH, které ponesou vzadu
uloženou hřídel. Použijte navíc 2 ks M8 (1070B35 s maticemi 1068M)

Závěste horizontálního vedení na strop

3022D
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2. Montáž hřídelového systému
Při RS200 - hřídel vpředu, ukotvěte nejprve na stěnu konzole RX 563R/L, které ponesou
hřídel.
(viz. klasická montáž)

Dolů konzola pro Click montáž.
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2.1 Montáž hřídele pro vrata do šířky 3000 mm
Lankové bubny levý (černý)
pravý (červený)
Středový držák

Trubková hřídel
bez pera

Torzní pružiny levá (černá)
pravá (červená)
s držáky a pojistkou při zlomení
Středový držák se pro šířku do 2700 mm běžně nepoužívá, není nutný. Při šířkách nad
2700 mm musí být použit, jinak by docházelo k prohýbání hřídele vlivem hmotnosti a napnutí
pružin.

Pojistka (brzda) při zlomení pružiny
levá, pravá (656L/R)
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2.2 Montáž hřídele pro vrata od šířky 3000 do 5000 mm.
Pro tyto šířky může být hřídel ze dvou kusů. Lepší je hřídel s perem (není ale nutné).
Tehdy je třeba použít spojku hřídele a příslušné lankové bubny pro hřídel s perem.

Lankové bubny
Spojka 2 ks hřídele
+ 2 ložiskové držáky USA-MINI

Torzní pružiny

buben s perem
např. FF-4-13

Doporučuje se trubková
hřídel s perem

Detail spojky hřídele pro klasické provedení a pro Click provedení.

Šrouby jsou součástí dodané spojky
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Detail spojení dvou hřídelí spojkou. Nadpojení hřídele je
o 5 mm posunuto vůči rovině styku spojek.
To znamená, že hřídel musí být vsunuta 5 mm do otvoru
protilehlé poloviny spojky.

Dvě možnosti montáže pružin na hřídel

2.3 Upevnění hřídele na překlad pro systém RS200

Klasická montáž

Montáž Click
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2.4 Upevnění hřídele vzadu na vedení při systému RS70

Klasická montáž

Montáž Click
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3. Montáž panelů

1006B

6x1055BV

421K
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Vymezovače
podl. 2006 atd.
420S (součást 421)

423SZ
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Alternativa: závěsy série 411
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Montáž horního panelu a držáku horní kladky systému RS200

Montáž horního panelu a držáku horní kladky systému RS70

Zavřete vrata a usaďte panel. Mírně povolte dva šrouby 1055BV zajišťující držák horní kladky (417S,
418S). Přitiskněte vrchní panel k bočnímu a hornímu těsnění a posuňte držák horní kladky rukou
dolů, nakolik je to možné. Zajistěte šrouby. Tím je vymezena minimální vůle mezi panelem a
těsněním. Kladka je uložena v zaoblení vodící dráhy. Doplňte ostatní šrouby.

Alternativa: nastavitelný držák horní kladky série
419S
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4. Nastavení lanek a torzních pružin
4.1 Nastavení lanek a torzních pružin pro systém RS200

Lanko je vedené k bubnům
ze zadu kladky
Svorkou uchyťte hřídel, aby se neotáčela

Zahákněte lanko do bubnu

Otáčením bubnu naviňte lanko

Umístěte buben ha hřídel podle obr.
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Dotáhněte inbus-šrouby předepsaným momentem max. 10 Nm

Hřídel a buben s pérem:

Zatáhněte šroub pojistky viz. návod 656

Poznámka:
K montáži pojistky (brzdy) při zlomení pružin typ 656 viz návod dodáván s pojistkou!

4.2 Nastavení lanek a torzních pružin pro systém RS70

Veďte lanko ze zadu kladky panelů a
přes horní kladku dozadu k hřídeli.
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Zahákněte lanko do bubnu

Otáčením bubnu naviňte lanko

Umístěte buben na hřídeli podle obr. a zajistěte jej inbus-šrouby momentem max. 10 Nm

Při použití hřídele a bubnu s perem postupujte jako při předchozím případě RS200.
Poznámka:
K montáži pojistky (brzdy) při zlomení pružin typ 656 použíjte návod dodáván
s pojistkou!
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4.3 Nastavení předpětí pružin
Upozornění!
Torzní pružiny při napnutí mohou způsobit úder. Při napínání pružin i při případných
opravách postupujte zvlášť opatrně. Práci mohou vykonávat pouze poučené
a vyškolené osoby.

Počet otáček

Předepsaný počet otáček na torzní pružině:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výška vrat:
4 panely
5 panelů
6panelů
2000 mm
7,1 obrátek
6,8 obrátek,
2125 mm
7,6
7,3
2250 mm
8,0
7,7
2375 mm
8,4
8,7
2500 mm
8,5
9,2
2750 mm
9,4
9,2 obrátek
3000 mm
10,3
10,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hřídel si pevně uchyťte
montážními svorkami, aby se
nemohli otáčet.
Dvěma napínacími pákami
napínejte pružinu. Střídavě je
překládejte. Pracujte opatrně,
aby se páka nevysmekla a
napnutá pružina nezpůsobila
úder.
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Po stanoveném počtu obrátek zajistěte pružiny dvěma šrouby předepsaným momentem.
Zkontrolujte rovnovážnost vrat, pokud je nutné, pootočte buben s lankem aby se brána
nepříčila.

5. Dokončení a konečné nastavení brány

Připevněte doraz v horní
úvrati pohybu vrat

Několika kapkami oleje
promastěte uvedené části
vrat

-24-

Vícekrát otevřete a zavřete vrata,
kontrolujte nastavení, hladký chod a
vodorovnost panelů vodováhou.
Pokud panely nejsou zcela
vodorovné, je několik možností na
jejich dostavení:
A: Povolte zajišťovací šrouby na lankovém bubnu a jemně ho pootočte vůči hřídeli.
B: Pokud je použita spojka hřídele složená ze dvou kusů, lze pootočení hřídele udělat
na spojce.

Vodorovnou vůli panelů (do max.
5 mm) lze vymezit distančními
kroužky 2065 na hřídelce vodicích
kladek.

5.1 Bezpečnostní štítky vrat a dokumentace
Vrata musí být osazena následujícími štítky:

A

Štítek CE
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Nálepka A
nebezpečí
z napnutých pružin

Upozornění na jiné nebezpečí

Namontujte zbývající, objednané příslušenství, madlo, zámek atd.
.
Poznámky: - zámek se nesmí osazovat na vrata s el. Pohonem
- ručně otevíraná vrata musí být vždy opatřena madlem
- nikdy nenainstalujte tažné lano na ručně - silou otevírané vrata
může způsobit značné škody nebo nebezpečí pro uživatele
Osaďte identifikační štítek s CE značkou podle nařízení zákona ČR 264/1999 sb. a nařízení
EU 93/68/EHS.

Konečnému uživateli odevzdejte následující dokumenty:
- návod k použití
- návod k likvidaci výrobku po skončení životnosti (obsažené v návodu)
- návod k údržbě (obsažené v návodu)
- montážní list
- prohlášení o shodě s normou ČSN EN 13241-1 (obsažené v návodu)

6. Elektrický pohon vrat - motorem
Pokud si zákazník zvolí elektrický pohon vrat motorem, řiďte se příslušným návodem k
montáži a používání pohonu dodávaným příslušným výrobcem spolu s motorem.
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