
Hydraulická brzda

EXEBRAKE- M4/16Z

Hydraulická regulovatelná brzdapro posuvnébrány

Autorizovaný prodejce



1. Úvodní informace

Toto zařízenísepoužívápro posuvnébrány ,dveře avrata, které senepohybují v ideální vodorovné poloze,
ale jsou instalovány ve svahu.

Brzdaslouží jako přídavný prvek, který zamezujesamovolnému rozjetí brány zesvahua způsobeníškody na
zdravínebomajetku.

Hydraulickábrzdachrání převodovku pohonu před poškozenímaproti nadměrnémuopotřebení.

Jednoducházměnana pravou nebo levou aplikaci – pouhým otočením pastorku

Jemnáregulace brzdné sílya velmi kvalitní zpracovánívýrobku.

Technická specifikace:
Pracovní teploty: -15°Caž +60°C
Hmotnost: 1,5 kg

Balení obsahuje:
1xhydraulickou brzdu vč. nerezovéhopastorku Z16/ pro modul hřebenuM4
1x návod na instalaci v českémjazyce

Volitelné příslušenství:
Univerzální držákHOLDBRAKEsmožností nastavení výšky brzdy, pro různý typ bran.

2. Rozměry



3. Instalace

Hydraulickou brzdu namontujte tak, aby pastorek zabíralv ozubeném hřebenu po celédrázevrat.
(nejlépe vedle pohonu)

Instalaci můžete provést pomocí univerzálního držákuHOLDBRAKE(volitelnépříslušenství) nebo si držák
můžete vyrobit sami.

Vobou případech dbejte nasprávnou instalaci, aby nedošložádnémpřípadě k vytržení držáku, neboohnutí.

Hydraulická brzda je vyrobena pro brzdění v obou směrech.(pravá nebo leváaplikace)

Změnusměru provedete jednoduchým způsobem:

1/ sejměte segerpojistku zhřídele ozubenéhopastorku.

2/stáhněte ozubenýpastorek zhřídele.

3/otočte pastoreko 180°anasuňte jej zpět.

4/ důkladně zajistěte pastorek segerpojistkou.

Seřízení brzdícího účinku.

Proveďte regulaci brzdné síly pomocí klíče INBUSvelikost 4 !

Otáčenímvesměruhodinových ručiček zvyšujetebrzdný účinekaproti směru jej ubíráte .

Brána sepři správnémseřízenínesmípři odjištění pohonu samovolně rozjet.

Vpřípadě většího stoupání, nebovyššíhmotnosti brány doporučujeme použití 2ksbrzd.



4. Omezení

Zatíženíhydraulické brzdynesmípřekročit hodnotu M 22 kg.
Hodnotu zatíženíspočítáte pomocí vzorce: M =m xsin α

M= zadržovacíhmotnost

m =hmotnost brány vkg

α = úhel ve stupních

pro zjednodušení můžete použít tabulky:

Použití 1ksbrzdy

Použití 2ksbrzd



5. Důležité upozornění

Funkcihydraulické brzdy je nutné pravidelně kontrolovat – doporučujeme min. 1x za3měsíce.

Přestožemáte nainstalovanoubrzdu, před odjištěním pohonu ( při kontrole nebo při výpadkuproudu)

namanuálnífunkci seujistěte, žev prostoru dráhy brány nestojí osoby, vozidla ani jiné překážky!

Odjištění provádějte vždysmaximální opatrností !

Nikdy neotvírejte brzdu - v případě porušeníochrannésamolepky„Original“

umístěné na těle brzdy sejiž na výrobek nevztahuje záručnídoba.

Výrobce neručí zašpatnou montáž, nebo nedostatečné seřízeníbrzdné síly!

Rozsahpoužití standartního rozměru držáku HOLDBRAKE(volitelné příslušenství)
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