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1.-OBECNÉ PODMÍNKY
Každá

dodávka

zachycovačů

je

seřízena

u

výrobce

podle

požadovaných

charakteristik : Celková zátěž (P+Q) a tloušt´ka vodítka. Tyto charakteristiky, číslo EC a
sériové číslo jsou uvedeny na štítku připevněnému k balení zachycovačů.

Je absolutně zakázáno:
a) Kombinovat a instalovat zachycovače s různými sériovými čísly.
b) Použít sadu zachycovačů k instalaci s jinou specifikací než tou, která je uvedena na štítku.
c) Zasahovat do jakékoliv součásti zachycovače.
DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. není zodpovědná za žadnou škodu
způsobenou nedodržením těchto obecných podmínek.

2.-INSTALACE ZACHYCOVAČE
Norma vyžaduje, aby zachycovač byl instalován společně s bezpečnostním kontaktem
typu AC - 15 nebo DC – 13 podle normy EN 60947-5-1.

2.1- PRO VÝROBCE RÁMU:
Připevňovací otvory pro zachycovače musí být na stranách rámu podle rozměrů a
pozice uvedených v přiložených výkresech. Osa vodítka musí korespondovat s uchycením
zachycovače.

Po upevnění zachycovačů a jejich propojení s vybavovacím zařízením by mělo být
zkontrolováno, zda obě rolny pracují synchronizovaně dle vybavovacího zařízení. Výrobce
rámu je zodpovědný za vhodné umístění zachycovačů a za jejich seřízení a správnou funkci
vybavovacího zařízení. Čep rolny se v klidové pozici musí nacházet uprostřed ochranných
desek.

Klidovádepozice
Estado
reposo

Acuñamiento
Zachycení
směrem
sentido
dolů
descendente

Zachycení
směrem
Acuñamiento
nahoru sentido
ascendente

Jako doporučení pro uchycení zachycovačů na rám uvádíme, že utahovací moment
šroubů 8.8 M12 je 79,09 Nm a pro šrouby 10.9 je tato hodnota 111 Nm.
Poznámka: Rolna určená pro zachycení při pohybu dolů je označena písmenem “D”. Je
velmi důležité, aby zachycovače byly upevněny ve správné pozici (tj. písmenem „D“ dolů).

2.2- PRO MONTÁŽNÍ FIRMU:
Během instalace v šachtě, nejprve musí být vodítka umístěna do drážek zachycovačů.
Poté je pozice vodítek seřízena následovně: hrana vodítka 1,5 mm od brzdného bloku , hlava
vodítka 3 mm ode dna drážky (viz výkresy ). Toto musí být nastaveno posuvnými kontakty
beze změny pozice zachycovače, už proto že výrobce rámu musel zachycovače správně
umístit. Pro správnou funkci zachycovače je nutné striktně zachovat rozměry uváděné
výrobcem.

Pro jednoduché seřízení vzdáleností mezi součástmi vodítka a zachycovačů je možné
použít nástroje , které umožní správné umístění vodítek do drážek zachycovačů. Po seřízení
musí být odstraněny.

Poznámka: Montážní organizace musí zkontrolovat, zda výrobce rámu upevnil zachycovače
ve správné pozici, tj. písmenem “D” dolů.

3.-POUŽITÍ A ÚDRŽBA.
Nesplnění následujicích předpisů může způsobit zpomalovací a brzdné hodnoty, které
by mohly porušovat normu.

3.1-VODÍTKA:
3.1.1.-VODÍTKA SE ZACHYCOVACÍ PLOCHOU 25 mm NEBO VĚTŠÍ
a) Vodítka mohou být jak tažená, tak opracovaná. Povolené tolerance tloušťky vodítka jsou
mezi 0 a +0,10 mm.
b)

Klouzavý zachycovač PR-2500-UD může být použit do jmenovité rychlosti 2 m/s a

maximální vybavovací rychlosti omezovače 2,5 m/s.
c) Jestliže po sepnutí zachycovače naleznete poškrábané plochy povrchu vodítka , mezi
nimiž je menší vzdálenost než 1 m, doporučujeme výměnu vodítka.
d) Vodítka musí být mazána ISO VG 150 olejovým mazadlem.

3.1.2.-VODÍTKA SE ZACHYCOVACÍ PLOCHOU 20 mm (např. T 65/A)
a) Vodítka mohou být jak tažená, tak opracovaná. Povolené tolerance tloušťky vodítka jsou
mezi 0 a +0,10 mm.
b)

Klouzavý zachycovač PR-2500-UD může být použit do jmenovité rychlosti 1 m/s a

maximální vybavovací rychlosti omezovače 1,5 m/s.
c) Jestliže po sepnutí zachycovače naleznete poškrábané plochy povrchu vodítka , mezi
nimiž je menší vzdálenost než 1 m, doporučujeme výměnu vodítka.
d) Vodítka musí být mazána ISO VG 150 olejovým mazadlem.

3.2-OMEZOVAČ RYCHLOSTI:
Napnutí lana omezovače rychlosti musí být dostatečně velké tak, aby při pohybu v
místě propojení omezovače vznikala tažná síla alespoň 300 Nm.

3.3-ROZSAH POUŽITÍ:
3.1.1. VODÍTKA SE ZACHYCOVACÍ PLOCHOU 25 mm NEBO VETŠÍ
Tabulka ukazuje standartní P+Q zátěže. Nominální hodnoty jsou v prostředním
řádku tabulky.
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3.1.2. VODÍTKA SE ZACHYCOVACÍ PLOCHOU 20 mm
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3.4-VÝMĚNA OPOTŘEBOVANÝCH SOUČÁSTÍ:
Třecí segmenty a rolny vydrží tři sepnutí při pohybu nahoru a tři sepnutí při pohybu
dolů, tak jak je specifikováno v kriteriích normy EC.
Po třech sepnutích, maximálně po čtyřech, je doporučena výměna třecích částí. V
tomto případě kontaktujte firmu Dynatech, která by měla popsat postup výměny.

Pro zajištění lepší kontroly servisní technik musí mít záznamy o sepnutích.
Do každého záznamu by mělo být vepsáno sériové číslo zachycovače.

Není nutná výměna třecích segmentů a rolny po zkouškách, pokud se mezera mezi
třecími segmenty a rolnami s vodítkem nepřekročí dvakrát mezeru zjištěnou po první
zkoušce.

3.5-ÚDRŽBA:
3.5.1.-ČIŠTĚNÍ
Pro zajištění správné funkce zachycovače je velmi důležité zajistit, aby se do
zachycovače nedostala žádná cizí tělesa.
3.5.2.-KOROZE
Všechna provedení zachycovačů Dynatech mají antikorozní úpravu.
Nicméně

je

důležité

periodicky

kontrolovat,

že

veškeré

pohyblivé

součásti

zachycovače jsou perfektně funkční. Spouštěcí zkouška není nutná, stačí kontrola pohybu a
vizuální kontrola povrchu třecích součástí.
Tyto kontroly musí být prováděny častěji, pokud se instalace nachází v oblasti
se zvýšeným korozivním účinkem.

4.-OBECNÝ VÝKRES

