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1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób uprawnionych do instalacji. Instalacja, podłączenia elektryczne
oraz regulacja muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. oraz obowiązującymi normami. Przed rozpoczęciem
instalacji uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niewłaściwa instalacja może spowodować zagrożenie .
Opakowania (plastik, poliester, itp.) nie powinny zanieczyszczać środowiska ani pozostawać w zasięgu dzieci, gdyż może to
spowodować zagrożenie. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić, czy produkt jest w nieuszkodzonym stanie. Nie instalować
urządzenia na obszarach zagrożonych wybuchem: obecność gazów palnych lub dymu stwarza duże zagrożenie. Przed instalacją
urządzenia wprowadzić wszystkie zalecane modyfikacje konstrukcyjne zabezpieczające przed ściśnięciem i innym niebezpieczeństwem.
Sprawdzić, czy konstrukcja jest solidna i stabilna. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z
nieprzestrzegania zasad sztuki budowlanej w konstrukcji ościeżnic, jak również za zniekształcenia powstałe w czasie użytkowania.
Urządzenia zabezpieczające (fotokomórki, listwy i inne) należy montować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm, kryteriów
sztuki budowlanej, miejsca instalacji, funkcjonalności systemu oraz siły nacisku bramy lub drzwi. Urządzenia zabezpieczające powinny
zabezpieczać przed ściśnięciem, zakleszczeniem i innymi zagrożeniami. Umieścić w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i inne
oznakowanie wymagane przez odpowiednie przepisy. Każde urządzenie winno być oznakowane w widoczny sposób.

Przed podłączeniem do zasilania sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają tym w sieci elektrycznej. W
sieci powinien znaleźć się wielobiegunowy wyłącznik którego przerwa na stykach w stanie rozwarcia jest równa lub większa niż 3 mm.
Sprawdzić, czy w górnej części instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy i zabezpieczenie przed przepięciem
.Jeśli jest taka potrzeba , połączyć zautomatyzowaną bramę ze sprawną instalacją uziemienia wykonaną wg obowiązujących norm
bezpieczeństwa. Podczas działań instalacyjnych, konserwacyjnych i napraw przed ściągnięciem pokrywy wyłączyć zasilanie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie instalacji elementów niekompatybilnych. Do prawidłowego działania
urządzenia używać wyłącznie elementów oryginalnych. Do napraw i wymian używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Do
napraw elektroniki zaleca się używanie opaski antystatycznej z uziemieniem. Instalator musi dostarczyć użytkownikowi instrukcję obsługi
oraz wszystkie informacje o funkcjonowaniu urządzenia w trybie automatycznym, ręcznymi awaryjnym.

2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
(Dyrektywa 2006/42/CE Załącznik II częśćB)
Producent : Ditec Entrematic
Adres : Lodjursgatan 10 , SE-261 44 Landskrona, Sweden
Deklaruje że automaty do drzwi skrzydlowych SPRINT :
- został skonstruowany aby zainstalowano go na drzwiach ręcznych w celu zautomatyzowania ich w zgodzie z normami
Dyrektywy 2006/42/CE. Konstruktor drzwi automatycznych musi zadeklarować ich zgodność z normami Dyrektywy
2006/42/CE (załączniki II-A), zanim ją zamontuje i uruchomi , a dokładnie, że ;
- są zgodne z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w załączniku I, rozdziału 1 Dyrektywy
2006/42/CE;
- są zgodne z Dyrektywą niskiego napięcia 2006/95/CE;
- są zgodne z Dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 2004/108/CE;
- dokumentacja techniczna jest zgodna z załącznikiem VII-B Dyrektywy 2006/42/CE;
- za dokumentację techniczną odpowiada Marco Pietro Zini z siedzibą Via Mons. Banfi, 3 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
- ITALY;
- kopia dokumentacji technicznej może być dostarczona na życzenie dystrybutorowi generalnemu w danym kraju
Landskrona, 15-01-2013

2.1 Dyrektywa maszynowa
W myśl Dyrektywy Maszynowej (2006/42/CE) instalator automatyzujący drzwi lub bramę ma te same obowiązki jak
konstruktor urządzenia i powinien:
- Przygotować akta techniczne, które powinny zawierać dokumenty wskazane w Załączniku V Dyrektywy Maszynowej;
(akta techniczne musi być zachowany do dyspozycji kompetentnych służb państwowych przez co najmniej dziesięć lat od
daty konstrukcji drzwi lub bramy zmotoryzowanej);
- Opracować deklarację CE zgodności wg Załącznika II-A Dyrektywy Maszynowej ;
- Nanieść oznakowanie CE na drzwiach lub bramie zautomatyzowanej wg punktu 1.7.3 Załącznika I Dyrektywy
Maszynowej
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3. DANE TECHNICZNE
Sprint PN
Sprint P
Sprint V

Sprint LN
Sprint L
Sprint LV

230 V~50/60Hz

24 V
( z bezpiecznikiem zewnętrznym)

Pobór prądu

0,5 A

3A

Moc silnika

120 W

120W

Siła

25 Nm

25 Nm

2

/

Prędkość otwierania

min 3 s/90°, max 6s/90°

min 3 s/90°, max 6s/90°

Prędkość zamykania

min 4 s/90°, max 7s/90°

min 4 s/90°, max 7s/90°

Użytkowanie

5- bardzo intensywne

5- bardzo intensywne

Zastosowanie

S3 = 80 %

S3 = 80 %

Otwieranie silnikiem
Zamykanie silnikiem

Otwieranie silnikiem
Zamykanie silnikiem

Max ciężar drzwi o szer. 1m

100 kg

100 kg

Max ciężar drzwi o szer. 1,2m

80 kg

80 kg

– 20°C / + 55°C

– 20°C / + 55°C

– 10°C / + 50°C

– 10°C / + 50°C

IP30

IP30

Centrala sterująca

EL38

EL38

Zasilacz

AL05

/

Zasilanie

Klasa izolacji

Sposób działania

Temperatura działania
Temperatura działania z
akumulatorami
Stopień ochrony

Bezpiecznik
Wyjście silnika
Zasilanie akcesorii
Wskazówki zastosowania

F1A

/

24V 3,5A

24V 3,5A

24 V

0,3 A

24 V

0,3 A

3.1 Wskazania użytkowania
Klasa użytkowania: 5 (min. 5 lat użytkowania przy 600 cyklach dziennie)
Użytkowanie: bardzo intensywne (przejścia dla pieszych stale użytkowane.)
Osiągi użytkowe odnoszą się do zalecanego ciężaru (ok.2/3 maks. ciężaru dopuszczalnego). Użytkowanie z
maksymalnym dopuszczalnym ciężarem może zmniejszyć osiągi wykazane wyżej.
Klasa użytkowania, czas oraz liczba kolejnych cykli mają wartość nominalną. Zostały określone statystycznie na
podstawie średnich warunków użytkowania i nie mogą być pewne w każdym pojedynczym przypadku. W
określonych warunkach czasowych funkcjonowanie urządzenia nie wymaga dodatkowego konserwowania.
Funkcjonowanie urządzenia zależne jest od zmiennych takich jak: tarcie, wyważenie oraz warunki
atmosferyczne, które mogą w zasadniczy sposób wpłynąć na użytkowanie lub części (w tym również automaty).
Przy instalacji należy wziąć po uwagę wszystkie warunki w celu zapewnienia max. trwałości oraz bezawaryjnej
pracy.
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3.2 Wymiary

Wszystkie wymiary podane są w mm, chyba, że zaznaczono inaczej

4. Przykład instalacji

l.p.

Symbol

Opis

1

SPRINT

Automat

2

SBA

Ramię łamane

SBS

Ramie przesuwne

SPRINTBRAS

Ramie łamane 3-częściowe

FBA

Odbojnik ramienia

3

Odbojnik w podłożu

4

COMH-COMK

Przełącznik funkcji

5

SPRINTBAT

Akumulatory

6

PASM24

Radary sterujące

PASM243
PASS24
PASS24W

3

PASA
7

REM35

Radary zabezpieczające

REM90
REM100
Podłączyć zasilanie do wyłącznika, którego styki w stanie rozwarcia posiadają przerwę równą lub
większą 3mm ( nie dostarczone przez producenta). Przewody zasilające powinny być prowadzone w
osobnych peszlach niż przewody sterujące do urządzeń zabezpieczających.
Do instalacji należy używać wyłącznie urządzeń oraz akcesoria DITEC.
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6. ELEMENTY AUTOMATU

l.p.

Symbol

1

Opis
Silnik 24V z enkoderem

2

EL38

Centrala sterująca

3

SPRINTBAT

Akumulatory

4

Podstawa

5

Przełacznik ON-OFF

6

Przełącznik funkcji

7

Podstawa ramion

8

Obudowa aluminiowa

9

Obudowa plastikowa

6. MONTAŻ
Sprawdź stabilność i ciężar skrzydła i upewnij się, że drzwi otwierają się bez oporów i tarć (w razie potrzeby wzmocnij
konstrukcję). Jeśli zainstalowane są jakiekolwiek systemy zamykania drzwi, należy je usunąć lub całkowicie odłączyć.
Przy instalacji drzwi, które przedzielają pomieszczenia o różnym ciśnieniu powietrza,
sprawdzić prawidłowość otwierania i zamykania drzwi

6.1 Ściąganie obudowy
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7. Montaż automatu z ramieniem przesuwnym SBS
Do drzwi , które otwierają się do wewnątrz, patrząc od strony automatu.

- Zdejmij przykrywę i zamocuj automat na ścianie w punktach [P] zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku
oraz w odniesieniu do osi zawiasu
- Wywierć otwory w prowadnicy [A] i zamocuj prowadnicę na drzwiach

- Włóż ślizg ramienia przesuwnego [B] do prowadnicy [A] i przytwierdź ramię [C] do automatu upewniając
się, że jest ono dobrze włożone w uchwyt [D]
- Nałóż pokrywę [E] (sprawdź, czy jest zamontowana we właściwą stronę) i dwie zaślepki na [F]

- Wyreguluj wewnętrzny ogranicznik [G]
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8. Montaż automatu z ramieniem łamanym SBA
Do drzwi , które otwierają się na zewnątrz patrząc od strony automatu.

- Zdejmij przykrywę i zamocuj automat na ścianie w punktach [P] zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku
oraz w odniesieniu do osi zawiasu

- Zmontuj ramię łamane, nie dokręcając na tym etapie śrub [A] i przytwierdź je do automatu upewniając się,
że jest ono dobrze włożone w uchwyt [B]
- Przytwierdź zaczep [C] do drzwi
- Zamknij drzwi i wyreguluj ramię a następnie dokręć śruby [A].
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9. Montaż automatu z ramieniem łamanym SPRINTBRAS
Do drzwi, które otwierają się na zewnątrz patrząc od strony automatu.

- Zdejmij przykrywę i zamocuj automat na ścianie w punktach [P] zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku oraz w
odniesieniu do osi zawiasu

Odległość przytwierdzenia ramienia w stosunku do automatu może wynosić do 185 mm do 45 mm

- dopasuj długość ramion [E]+[F], tak by powstał kąt 80°-90° względem ramienia [M]. UWAGA: w przypadku odległości
między 45 mm a 20 mm: usuń ramię [F] i przytwierdź ramię [G] do płyty [E] z podkładkami za śrub dołączonych do
zestawu, tak by powstał kąt 80°-90° względem ramienia [M]
- ramię Sprint Bras fabrycznie przystosowane jest do drzwi otwieranych na lewo. Do skrzydeł otwieranych na prawo
oddziel ramię [G] od ramienia [M] (usuwając bolec) i złóż ponownie 2 ramiona obrócone o 180°

10. Montaż odbojnika w podłożu
Zamocować do podłogi odbojnik mechaniczny na otwieranie
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11. Podłączenia elektryczne centrali EL38 (zasilanie 230V)

ZASILANIE

Zainstalować dodatkowe ferryty

SILNIK

Elektrozamek

Przełącznik ON-OFF
Stop
Zabezpieczenie przy zamykaniu
Otwarcie
Zamknięcie automatyczne
Wyjście

Wyjście uniwersalne

12. Podłączenie zasilania elektrycznego
Przed podłączeniem zasilania upewnić się , że dane na tabliczce znamionowej odpowiadają danym dystrybucji
energii elektrycznej. Przewidzieć w instalacji zasilającej wyłącznik, którego styki w stanie rozwarcia posiadają przerwę
równą lub większą 3mm. Sprawdź, czy powyżej instalacji elektrycznej jest wyłącznik różnicowy i odpowiedni bezpiecznik.
Użyć przewodu elektrycznego typu H05RN-F 3G1,5 i podłączyć go do zacisków L (brązowy), N (niebieski) oraz uziemiający
(zielony / żółty), które są obecne w automacie. Założyć na przewodach opaski kablowe. Przewody zasilające powinny być
prowadzone w osobnych peszlach niż przewody sterujące do urządzeń zabezpieczających. Peszle należy wprowadzić do
wnętrza automatu poprzez otwory w gumowej uszczelki. Upewnić się, że nie ma żadnych ostrych krawędzi peszla, które
mogą uszkodzić przewód. Upewnić się, że przewody sieci elektrycznej (230 V) i przewody akcesoriów (24 V) są oddzielone.
Przewody muszą być podwójnie izolowane.

13. Polecenia
STYK

FUNKCJA
ZAMYKANIE
N.O. ZAMYKANIE AUTOMAT.

N.O.

OTWIERANIE

OPIS
Polecenie zamknij.
Styk ten włącza na stałe funkcję zamykania
automatycznego.
Polecenie otwórz

ZABEZPIECZENIE W POSTACI Powoduje zmianę kierunku ruchu (ponowne otwarcie)
N.C. ZMIANY KIERUNKU RUCHU
podczas fazy zamykania
N.C.

STOP

Przy tym styku otwartym drzwi zatrzymają się i
pozostaną bez ruchu

OTWARCIE

Szybkie przyciśnięcie przycisku powoduje otwarcie

N.O.
UWAGA : Zmostkować wszystkie nieużywane styki N.C.
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13.1. Urządzenia zabezpieczające z testem bezpieczeństwa
STYK

FUNKCJA

OPIS
Powoduje zmianę kierunku ruchu (ponowne otwarcie) podczas
fazy zamykania

ZABEZPIECZENIE
N.C. NA ZAMYKANIE
TEST
Przy DIP6=OFF do zacisku G1 na centrali podłączyć
BEZPIECZEŃSTWA
odpowiadający mu zacisk na urządzeniu zabezpieczającym.
Poprzez zacisk G1 zostaje aktywowany przy każdym cyklu test
urządzenia zabezpieczającego. Jeśli test nie powiedzie się led SA
zaświeci się, a test zostanie ponowiony.

14. Wyjścia i akcesoria

Wyjście

Wartość

Opis
Zasilanie akcesorii. Wyjście do zasilenia akcesorii zewnętrznych

24V/0,3 A

12V/1,2A max

24V/30 mA

Elektrozamek. Zasilanie elektrozamka ma wyprzedzenie 0,1 s i trwa 1
sekundę.

Wyjście uniwersalne. Przy DIP6=ON manewr otwarcia dokonuje się bez
testu urządzeń zabezpieczających. Przy DIP6=OFF przy kompletnym
otwarciu drzwi jest aktywowany test na urządzeniu zabezpieczającym. Jeśli
test nie powiedzie się zaświeci się led SA i test zostanie ponowiony.
Przełącznik ON-OFF. Przy włączeniu ( pozycja ON), pierwszy ruch będzie
ruchem uczącym się, czyli drzwi odszukują odbojnika. Przy wyłączeniu
(pozycja OFF) centrala zostanie odłączona od zasilanie sieciowego i
akumulatorowego. UWAGA: zmostkować styk jeśli nie jest używany.

SPRINTSET

Pozwala na określenie sposobu działania wyjścia G1 poprzez moduł
SPRINTSET. UWAGA: wkładanie i wyjmowanie modułu należy dokonywać
przy wyłączonym zasilaniu.
Podłączenie silnik-enkoder. Podłączyć silnik i enkoder do centrali
dostarczonymi przewodami

SPRINTBAT
1 X 12V 1,2 Ah

Akumulator - działanie antypaniczne. W przypadku braku zasilania jeśli
drzwi są zamknięte, drzwi otworzą się ze zwolniona prędkością, jeśli drzwi
są otwarte centrala zostanie odcięta od zasilania. UWAGA: aby naładować
akumulatory podłączyć je do zasilania przynajmniej 30 minut przed
uruchomieniem automatu. Akumulatory powinny być zawsze podłączone do
centrali a co jakiś czas sprawdzany ich stan naładowania .
Akumulator - działanie podtrzymujące. W przypadku braku zasilania
akumulator zapewnia działanie automatu. UWAGA: aby naładować
akumulatory podłączyć je do zasilania przynajmniej 30 minut przed
uruchomieniem automatu. Akumulatory powinny być zawsze podłączone do
centrali a co jakiś czas sprawdzany ich stan naładowania .
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14.1 Przełącznik funkcji – tylko w SPRINT V

OPIS
Drzwi otwarte - polecenie
stałego otwarcia 1-3
Drzwi zamknięte- polecenie
radaru A-3 jest wyłączone.
Drzwi można otwierać
poprzez polecenie 1-3 lub
popchnięcie jeśli jest
włączona funkcja
Push&Go.
Drzwi automatycznie
zamykają się ( styk 1-2)
Działanie w obu kierunkach

15. Emisje elektromagnetyczne
UWAGA: zgodnie z dyrektywą 2004/108 / WE muszą być zainstalowane dostarczone przez producenta ferryty,
jak przedstawiono na str.10. Przeprowadzić kabel wewnątrz ferrytu, wykonując jedną dodatkową pętlę w celu
ochrony przed uszkodzeniami. Ferryty muszą być zamocowany do przewodu w odległości około 50 mm od
zacisków na centrali.

16. Regulacje
16.1 Procedura regulacji
Potencjonometry i DIP`y wpływają na funkcje zabezpieczeń i określają siły działania automatu. Ich regulacja musi być
przeprowadzona w sposób opisany poniżej, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapisane a LED IN będzie migał.
- przyciskać przez 4 sekundy przycisk OPEN ( LED IN miga)
- w ciągu 5 minut wyregulować potencjometry i ustawić DIP-SWICH`e
- przyciskać przez 2 sekundy przycisk OPEN aby zakończyć regulacje

16.2 Dip-switch
OPIS
W drzwiach bez elektrozamka i narażonych na napory wiatru. Aby wykluczyć
sytuację, że wiatr otworzy drzwi utrzymywany jest impuls przy zamknięciu drzwi.

W drzwiach z elektrozamkiem. Przy drzwiach zamkniętych utrzymywany jest impuls
zamknięcia przez silnik
W drzwiach bez elektrozamka i otwarciem na pchnięcie ( Push&Go). Ręczne
pchnięcie drzwi aktywuje automatyczne otwarcie. Przy drzwiach zamkniętych
utrzymywany jest impuls zamknięcia przez silnik.
W drzwiach z elektrozamkiem i otwarciem na pchnięcie ( Push&Go). Ręczne
pchnięcie drzwi aktywuje automatyczne otwarcie. Przy drzwiach zamkniętych
utrzymywany jest impuls zamknięcia przez silnik.
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DIP1

DIP2

OPIS
DIP3

DIP1
Wyłączona

Funkcja LowEnergy- zmniejszonej siły
działania automatu . Stosowana głównie w celach

DIP2
Włączona

bezpieczeństwa w przejściach dla niepełnosprawnych.

DIP4

Wybór kierunku otwierania - patrząc od strony
automatu

Rys. poniżej
Rys. poniżej
Łączone SBA

DIP5

Przesuwne SBS
Łamane BRAS

Wybór rodzaju ramienia.
Z testem

DIP6

Wybór sposobu działania wyjścia G1

Ramię SBA

DIP 4

Bez testu

Ramię SBS - BRAS

DIP 5

DIP 4

DIP 5

16.3 Potencjonometry
POTENCJOMETR

OPIS
Regulacja prędkości otwierania i zamykania 90° . Prędkość zamykania jest równa 2/3
prędkości otwierania.
UWAGA: Regulacji prędkości należy dokonać zgodnie z normą EN 16005.

Czas automatycznego zamykania. Odliczanie rozpoczyna się od końca manewru
otwarcia i trwa przez czas ustawiony na TC.

16.4 Sygnalizacje ledowe
LED

ŚWIECI

MIGA
Przy zmianie stanu dip switch lub zacisku 1-2

Podczas odbioru polecenia 1-3

Podczas ustawień na potencjometrach

Gdy jeden ze styków zabezpieczeń jest otwarty
Gdy nie powiedzie się test zabezpieczeń (DIP6=OFF)

/
Enkoder uszkodzony lub anomalia
automatu

Centrala prawidłowo zasilona

13

17. Przystosowanie drzwi jako przejścia dla niepełnosprawnych

50

60

70

80

90

750

3s

3s

3s

3s

3,5 s

1200 1000 850

Ciężar drzwi (kg)
Szerokość drzwi (mm)

Jeśli SPRINT jest stosowany do przejść
dla niepełnosprawnych, należy ustawić
potencjometr VM tak aby czas
otwieranie i zamykania ( poza fazą
zwalniania) były równe lub wyższe
wartościom podanym w tabeli.

3s

3s

3,2 s

3,4 s

4s

3,2 s

3,4 s

4s

4s

4,5 s

4s

4,5 s

4,5 s

5s

5,5 s

Poza ustawieniem potencjometru VM należy dokonać regulacji jak pokazuje poniższy rysunek.

OTWIERANIE

ZAMYKANIE

18. Uruchomienie
UWAGA: przed jakimikolwiek czynnościami upewnić się , że automat jest odłączony od zasilania , a
akumulatory rozłączone. Czynności związane z punktem 4 wykonuje się bez zabezpieczeń. Aby dokonać
regulacji pamiętać o procedurze regulacji. Potencjometry można regulować tylko przy automacie
zatrzymanym.
1. Ustawić siłę działania poprzez DIP3 i wybrać odpowiedni kierunek otwierania poprzez DIP4. Ustawić odpowiednio DIP1
i DIP2.
2. Ustawić potencjometr TC na minimum a potencjometr VM na ½.
3. Zmostkować zabezpieczenia (1-8, 1-9)
4. Podać zasilanie i podłączyć akumulatory.
Uwaga : pierwszy ruch otwarcia lub zamknięcia po powrocie zasilania odbywa się ze zmniejszoną prędkością - drzwi uczą
się drogi
Sprawdzić prawidłowe działanie automatu poprzez kolejne polecenia otwarcia i wyregulować poprzez VM prędkość.
5. Ściągnąć mostki i podłączyć wszystkie akcesoria zabezpieczające ( 1-8, 1-9) i sprawdzić poprawność ich działania.
6. Jeśli jest tak potrzeba, wyregulować czas automatycznego zamykania poprzez TC ( zmostkować 1-2).
7. Jeśli jest potrzeba funkcji "otwarcie poprzez pchnięcie", ustawić DIP1=ON.
8. Podłączyć ewentualne akcesoria i sprawdzić ich działanie.
9. Jeśli drzwi napotkają na przeszkodę podczas zamykania, ponownie się otworzą. Jeśli napotkają na przeszkodę
podczas otwierania, zatrzymają się. Jeśli przy kolejnych manewrach przeszkoda ta nie zostanie usunięta , automat
potraktuje ją jako nowy odbojnik.
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19. Usuwanie usterek
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

Urządzenie nie otwiera i
nie zamyka

Brak zasilania
( led POWER nie świeci)

ROZWIĄZANE
Sprawdź, czy centrala jest podłączona do
zasilania

Akcesoria w obwodzie krótkim
(led POWER nie świeci)

Odłączyć wszystkie akcesoria od zacisków 01 (musi być napięcie 24V) i na nowo je
podłączyć jeden po drugim.

Zacisk STOP jest otwarty

Sprawdzić zacisk 9 na centrali

Dzrzwi są zablokowane przez zamek

Sprawdzić czy drzwi otwieraja się ręcznie

Styki zabezpieczeń otwarte

Sprawdzić zacisk 8 na centrali

Urządzenia zabezpieczające są aktywne

Sprawdzić, czy fotokomórki i inne urządzenia
bezpieczeństwa są czyste

Radary są aktywne

Sprawdzić czy radary nie są narażone na
drgania, czy nie wykrywaja osób w ruchu.

Automatyczne zamykania nie działa.

Sprawdzić mostek 1-2

Drzwi otwierają się same

Radary są niestabilne lub wykrywają
osobę w ruchu

Sprawdzić czy radary nie są narażone na
drgania, czy nie wykrywaja osób w ruchu.

Drzwi otwierają się /
zamykają na krótko po
czym się zatrzymują

Błędne podłączenia pomiędzy automatem
i enkoderem( LED POWER ALARM miga
)

Sprawdzić podłaczenia enkodera i czy
przewody silnika nie są odwrócone

Istnieją opory

Sprawdzić ręcznie czy drzwi otwierają się
swobodnie

Akumulatory są niewystarczające

Sprawdzić bezpiecznik akumulatorów

Urządzenie otwiera, ale
nie zamyka

Odciąć zasilanie i sprawdzić stan
akumulatorów, wykonując kilka manewrów,
jeśli nie są wystarczające wymienić je.

20. Plan przeglądów i konserwacji
Odłączyć zasilanie ( również od akumulatorów) i ustawić przełącznik na OFF
- oczyścić i naoliwić zawiasy
- sprawdzić wszystkie śruby mocujące
- sprawdzić wszystkie podłączenia elektryczne
- sprawdzić stan akumulatorów
Podać zasilanie ( również na akumulatory) i ustawić przełącznik na ON
- sprawdzić stabilność drzwi i czy poruszają się bez oporów
- sprawdzić stan zawiasów
- sprawdzić prawidłowość działania wszystkich funkcji poleceń i zabezpieczeń

UWAGA : Części zamienne- patrz katalog części zamiennych
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KARTA GWARANCYJNA DITEX
Dziękujemy i gratulujemy wyboru produktu firmy Ditex.
Po instalacji niniejszy dokument staje się dla odbiorcy końcowego gwarancją producenta zgodnie z krajowymi przepisami.
Niewypełniona lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna.
INSTUKCJE DLA INSTALTORA
Instalator, tj. firma/ osoba, która dokonała sprzedaży i instalacji urządzenia klientowi końcowemu może użyć niniejszego druku, jako
swojej gwarancji. W tym celu powinien czytelnie wypełnić pola na dole karty gwarancyjnej, w przeciwnym razie karta gwarancyjna
jest nieważna.
WARUNKI GWARANCJI
1. DITEX udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia oraz 12 miesięcy od daty sprzedaży
podzespołów. Ditex Sp.z o.o. gwarantuje dostarczenie na wymianę urządzeń, jeżeli w tym okresie wykazują one wady
konstrukcyjne. Wady te usuwane będą bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia
urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji podlega automatycznemu przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w
naprawie.
2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia
wady objętej gwarancją. Produkty, które wykazują braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu nie
sprawdzają się w użyciu będą według naszej opinii naprawione lub wymienione na nowe. Wymienione z tytułu gwarancji
części przechodzą na własność Ditex Sp. z o.o.
3. Bezwzględnym warunkiem udzielenia gwarancji jest regularne dokonywanie przeglądów technicznych (co 6 miesięcy) przez
autoryzowanego instalatora.
4. Gwarancja nie obejmuje:
wszystkich urządzeń, których wady powstały na skutek:
instalacji i/lub używania niezgodnego z instrukcją, niedbałości, uszkodzeń w transporcie;
używania i pracy urządzenia w warunkach innych niż jego przeznaczenie;
instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/lub przeprowadzanego przez nieautoryzowanego
instalatora;
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
uszkodzeń mechanicznych wszystkich elementów i podzespołów, termicznych, chemicznych i wszystkich
innych spowodowanych działaniem użytkownika lub siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania
atmosferyczne);
części otrzymanych luzem stanowiących jedność podzespołów i elementów używanych (np. pojedyncze koła
zębate, elementy elektroniki, sprężyny, wyłączniki itp.);
kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
5. Ditex Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów oraz obrażenia zwierząt i ludzi
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania dołączanej do urządzenia automatyki i/lub niezastosowaniem się
do stosownych wskazówek instalacyjnych.
6. Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Ditex Sp. z o.o.
..........................................................
podpis kupującego
Data i pieczęć sprzedawcy

Data zgłoszenia
reklamacji

Miejsce montażu

Data usunięcia
awarii

Opis

Ditex Sp. z o.o.
Tel.: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790 Kom.: 506 06 41 01
www.ditex.com.pl info@ditec.com.pl
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Podpis instalatora

Podpis serwisu

