Elekromehāniskā barjera
Elektromehāniskā barjera

Lietošanas Instrukcija

BRĪDINĀJUMS!!! Svarīgi drošības norādījumi. Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet
brīdinājumus bukletā un instrukcijā, kas nāk kopā ar produktu. Nepareiza
uzstādīšana var radīt kaitējumu cilvēkiem un dzīvniekiem un radīt kaitējumu
īpašumam. Tie satur svarīgu informāciju par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un
apkopi. Ierīces montāžu un lietošanu veiciet stigri saskaņā ar šo instrukciju. Pēc
uzstādīšanas saglabājiet instrukciju zināmā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to
izmantot.
Vispārīgi drošības norādījumi
UZMANĪBU!Nepareiza produkta uzstādīšana vai nepareiza izmantošana var
nodarīt kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem vai īpašumam.
Ja pareizi uzstādīta un izmantota, šī automātikas ierīces atbilst nepieciešamā
drošības līmeņa standartiem. Tomēr ir ieteicams ievērot dažus praktiskus
noteikumus lai izvairītos no nejaušām problēmām.
• Pirms izmantot automatizācijas ierīces, uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas un
montāžas instrukciju un saglabājiet to.
• Uzņēmums neuzņemas jebkādu atbildību par sekām uz rezultātu no nepareizas
lietošanas, vai izmantošanu, kas atšķiras no paredzētā.
• Kompakta elektromehāniskā barjera, piemērota teritorijām un automašīnu
stāvvietām, pielietojama tikai kā caurbraukšanas kontroles ierīce tikai automašīnām.
Pielietojama ar 6 vai 8 metru garu strēli, atkarībā no modeļa.
• Piestipriniet jebkuru fiksētu vadības ierīci (vadības pogu) barjeras redzeslokā, bet
prom no kustīgajām daļām, augstāk kā 1,5 m.
• Pirms barjeras darbības, pārliecinieties, ka nekas netiks bojāts barjeras darbības
laikā.
• Neļaujiet bērniem, nepiederošām personām un lietām atrasties barjeras darbības
zonā, it īpaši to darbības laikā.

• Glabājiet radio vadības ierīces un pultis bērniem nepieejamā vietā, lai
lai izvairītos no netīšas automatizācijas aktivizācijas.
• Apzināti netraucējiet ierīces darbību.
• Nemēģiniet atvērt barjeru manuāli, ja bloķēšanas sistēma nav atbrīvota ar avārijas
atbloķēšanas mehānismu.
• Nemainiet automātikas komponentes.
• Ja ir barjeras darbības traucējumi, atvienojiet strāvas padevi, aktivizējiet avārijas
atbrīvošanas mehānismu un izsaukt kvalificētu tehniķi (uzstādītāju).
• Pirms uzsākt jebkuru tīrīšanu, atvienojiet barošanu. Tas ir jāveic speciālistam
• Uzturiet fotoelementu optiskās komponentes tīras. Pārbaudiet, vai drošības ierīces
(fotoelementi) nav aizsegti ar kādiem priekšmetiem vai krūmiem.
• Kvalificētam personālam jāpārbauda automatizācijas sistēmu vienreiz gadā.
• Regulāri pārbaudiet instalāciju, jo īpaši kabeļus, atsperes un balstus laikus
konstatētu disbalansu, nodilumu vai citu bojājumu. Neizmantojiet motoru gadījumā,
ja nepieciešamas tā serviss vai nomaiņa, ņemot vērā, ka uzstādīšana kļūme vai
nepareizi sabalansētas strēles varētu izraisīt miesas bojājumus.
Automātikas izmantošana
Ja automātiku var vadīt ar distances vadību un automātika tās vadības laikā nav
redzama, tai ir jābūt aprīkotai ar drošības elementiem, kuru darbība ir regulāri
jāpārbauda.

Lietotāja instrukcija

Manuālais avārijas režīms

Automātiskais darba režīms

Barjeras avārijas atvēršana.
• Lai veiktu barjeras avārijas atvēršanu, atslēdziet barošanu barjerai un
pārliecinieties, ka to neviens nevarēs aktivizēt ar pulti vai vadības pogu.
• ievietojiet personalizēto atslēgu atverē zem strēles, kā norādīts attēlā NrY un viegli
pagrieziet to lai atbloķētu strēli un būtu ieslēgts avārijas režīms.
• Tagad var brīvi barjeras strēli pacelt vai nolaist. Lai izvairītos no nesankcionētas
strēles mētāšanas avārījas režīmā, pēc barjeras pacelšanas vai nolaišanas, nofiksējiet
to ar personalizēto atslēgu, kā norādīts attēlā.
• Pēc tam, kad ir strēle nofiksēta, var atkal pievienot elktrības barošanu un šākt
lietot barjeru.

Barjeras vadība ar radio tālvadības pulti.
Barjera, kura ir aprīkota ar radio tālvadības pulti darbojas sekojoši:
Ja pults poga tiek nospiesta vienu reizi, barjera uzsāk kustību un pati apstājas
sekojošajā pozīcijā (atvērtā vai aizvērtā pozīcijā)
Ja barjera ir nolaista, katra pults pogas nospiešana izpilda sekojošas darbības:
Barjera atveras/ barjera apstājas/ barjera aizveras/ barjera apstājas/ Barjera
atveras...
Ja barjera ir pacelta, pults pogas nospiešana izpilda sekojošas darbības:
barjera aizveras/ barjera apstājas/ Barjera atveras/ barjera apstājas...
Ja barjerai pēc kustības uzsākšanas netiek dota cita komanda, tā pati apstājas
sekojošajā pozīcijā (atvērtā vai aizvērtā pozīcijā)
Barjeras vadība ar radio tālvadības pulti.
Barjera, kura ir aprīkota ar radio tālvadības pulti darbojas sekojoši:
Ja pults poga tiek nospiesta vienu reizi, barjera uzsāk kustību un pati apstājas
sekojošajā pozīcijā (atvērtā vai aizvērtā pozīcijā)
Ja barjera ir nolaista, katra pults pogas nospiešana izpilda sekojošas darbības:
Barjera atveras/ barjera apstājas/ barjera aizveras/ barjera apstājas/ Barjera
atveras...
Ja barjera ir pacelta, pults pogas nospiešana izpilda sekojošas darbības:
barjera aizveras/ barjera apstājas/ Barjera atveras/ barjera apstājas...
Ja barjerai pēc kustības uzsākšanas netiek dota cita komanda, tā pati apstājas
sekojošajā pozīcijā (atvērtā vai aizvērtā pozīcijā)
Barjeras vadība ar vadības pogu.
Barjera, kura ir aprīkota ar vadības pogu darbojas sekojoši:
Nospiežot pogu atvērt, barjera atveras
Nospiežot pogu apturēt, barjera apstājas
Nospiežot pogu aizvērt, barjera aizveras

