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POPIS ZAŘÍZENÍ 
 
 
Hydraulické zařízení pro automatické otevírání / 
zavírání skládacích vrat sestává z následujících 
dílů: 
 
M - jednofázový dvoupólový elektrický motor 
s teplotní ochranou 
P = hydraulické křídlové čerpadlo 
D = rozdělovač s regulačními ventily 
PC = pastorek s ozubnicí 
C = válec 
A = hřídel pohonu s teleskopickou pákou  
 

ROZMĚRY 
 
 

              
 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Napájení jednofázové stříd. napětí 220 V, 50 / 60 

Hz 
Proud naprázdno 1,4 A 
Max. tlak v systému hydrauliky 20 bar 
Výkon čerpadla 0,6 litru / minutu  

(u provedení FORB R 1,2 litru / minutu) 
Kroutící moment max. 27 kgm 
Úhlová rychlost 7° / sekundu  

(u provedení FORB R 14° / minutu) 
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PRO SPRÁVNOU INSTALACI ZAŘÍZENÍ VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM 
POKYNŮM:  
 
1. VÝBĚR MODELU 
 

Model 

Max. rozměry jednoho panelu 
(v mm) 

Typ blokování 
    šířka                   výška 

   FORB       1,5                         4 
s blokováním při 

otevírání a zavírání 

   FORB E         2                          4 bez blokování 

   FORB R       0,8                         3 
s blokováním při 

otevírání a zavírání 
 
 
Zařízení pro otevírání / zavírání vrat je vhodné pro skládací vrata se dvěma křídly nebo 
pro skupinu vrat se dvěma křídly na každé straně. - viz obr. 1.   
 

 
 
Horní kluzné vodítko G může být rovněž instalováno na úrovni podlahy a musí nést 
hmotnost vrat tak, aby nebyly zatěžovány vratové závěsy C. 
 
2.  UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 
 
 Zařízení musí být instalováno na křídle vrat 

upevněném ke stěně nebo ke sloupu vrat. 
V případě problémů vyplývajících z rozměrů – viz 
obr. 2 lze zařízení instalovat na tom křídle vrat, 
které se pohybuje ve vodítku. 

 Pro změnu směru otevírání vrat zprava doleva 
popř. naopak je pro použití drážkové hřídele 
chráněné krytem (obr. 3) nutné otočení 
uzavíracího zařízení. Věnujte pozornost volnému přístupu k přepouštěcím ventilům.   

 K horní hraně křídla vrat pevně přivařte 
drážkované pouzdro a dva držáky zařízení pro 
otevírání / zavírání vrat tak, aby vzdálenost D 
mezi středem drážkové hřídele a závěsem 
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křídla vrat byla cca 14 cm (obr. 4). Potom k tomuto určenými šrouby upevněte 
zařízení k přivařeným držákům. 

 

 
 
 Při otevřených vratech uvolněte pákou L (obr. 4) 

pohon otevírání vrat, vhodnými kleštěmi pootočte 
drážkovou hřídelí na doraz ve směru otevírání 
vrat a potom o cca 5° v opačném směru. V této 
poloze může být zajištěno teleskopické rameno – 
je však nutno vzít v úvahu cca 5 cm přesah 
vodicího ramene – viz obr. 6. 

 
3.  MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU 
Možnost oboustranného použití modelu FORB E 
neumožňuje instalaci systému zajištění 
uzavřených vrat a z tohoto důvodu je nutná 
instalace elektrického zámku. Doporučujeme 
elektrický zámek EBP (viz obr. 7) sestávající 
z elektromagnetu trvale napájeného střídavým 
napětím 220 V a zapojeného proti zemi. Tento 
zámek je trvale pod napětím, poté co uzavírací 
zařízení dosáhne uzavřené koncové polohy 
bude elektromagnet uvolněn, bez jakéhokoliv 
odporu bude zvednut zub D a zámek tak bude 
otevřen. Tento způsob zamykání umožňuje zvýšení výkonu zařízení pro otevírání / 
zavírání vrat a snižuje zatížení omezovače kroutícího momentu.  
 
Poznámka: Model FORB E je rovněž vybaven možností ručního otevření vrat 
zajištěných elektrickým zámkem.  
 
4.  POSTUP OTEVŘENÍ V PŘÍPADĚ NOUZE A ODBLOKOVACÍ MECHANISMUS 
U modelů FORB a FORB B jsou vrata uzavřeny hydraulickým uzávěrem zařízení b 
důsledku čehož není nutná instalace elektrického zámku. V případě nouze lze vrata 
otevřít zevnitř ručně, a to otočením páky L z polohy A do polohy B – viz obr. 8. Pro 
otevření vrat zvenku použijte po předchozím vyvrtáním otvoru do vrat zámek s pákou a 
s kabelem – model SEB (viz obr. 9. 
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5.  SCHÉMA ELEKTRICKÉ INSTALACE 
 

 
I = hlavní vypínač s pojistkou 5 A 
O = hydraulické zařízení pro otevírání / zavírání vrat 
D = svorkovnicová skříňka 
S = volič klíče 
P = vnitřní panel s tlačítky, pokud bude použito několik tlačítek musí být zapojeny 
paralelně 
Ft = fotočlánky – instalujte je do výšky mezi 40 – 60 cm nad podlahou 
Qr = ovládací panel s přijímačem bezdrátového ovládání. 
 
Doplňující informace 
 Fotočlánky a pneumatická relé musí být zapojeny do série s kontakty, které jsou za 

normálního stavu sepnuty. 
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 Průřezy a počty vodičů jsou uvedeny ve výkrese (obr. 24), při použití kabelů o délce 
větší než 100 m je nutné zvětšení průřezu vodičů kabelu. 

 Všechny kovové skříňky musí být uzemněny.    
 
6. NASTAVENÍ SÍLY POSUVU 

Pro nastavení síly posuvu jsou 
používány dva obchvatové ventily 
(obr. 11) označené údaji CLOSE 
(uzavřít) a OPEN (otevřít). Otáčením 
ventilů spec. klíčem z příslušenství 
zařízení po směru pohybu hodinových 
ručiček je síla posuvu zvětšována, 
otáčením proti směru pohybu 
hodinových ručiček snižována. 
Nastavená síla posuvu musí být 
poněkud větší než síla nutná pro 
samotné otevření, popř. zavření vrat a 
to z důvodu zabránění přimáčknutí 
osob vraty a pro zabránění 
nadměrnému mechanickému 
namáhání zařízení. Obchvatové 
ventily nesmí být v žádném případě 
zcela uzavřeny. 

Zařízení není vybaveno limitními spínači – z uvedeného důvodu jsou obchvatové 
ventily funkční 2 – 3 sekundy po otevření popř. uzavření vrat – tento čas je nastavován 
řídící jednotkou.   
 
7. NASTAVENÍ ZPOMALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
 

Model FORB R je vybaven dvěma 
zpomalovacími zařízeními pro snížení 
event. hluku v konečné fázi otevírání 
nebo zavírání vrat. Zpomalovací fáze 
otevírání / zavírání vrat je aktivována 15 – 
20° před dosažením otevřené popř. 
uzavřené polohy vrat. Zpomalení pohybu 
vrat je nastavováno odděleně pro 
otevírání / zavírání vrat, a to šestihranným 
klíčem na ventilech A a C – viz obr. 12. 
 
 
 
 
 
 
8.  PORUCHY ZAŘÍZENÍ 

 
Porucha motoru s převodovkou 
 Po zadání příkazu pro otevření / zavření vrat překontrolujte přítomnost napájecího 

napětí na přívodních kabelech napájení motoru.  
 Po provedené kontrole napájecího napětí motoru připojte kabel napájení motoru 

přímo k napájecím svorkám motoru - viz obr. 13. Překontrolujte rovněž změnu 
směru otáčení motoru po přepnutí přepínače D z polohY 1 do polohy 2. Pokud 
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motor vibruje ale neotáčí se je 
možné nesprávné připojení vodiče 
C se světle modrou izolací kabelu 
napájení motoru, popř. nepřipojení 
kondenzátoru F k vodičům pro 
připojení kondenzátoru.  

 Pokud je přehozeno automatické 
zavírání nebo při zapínání 
fotočlánků v průběhu otevírání 
zaměňte připojení vodičů napájení 
motoru. 

 
 
9.  PORUCHY ELEKTRICKÉHO 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Jsou možné poruchy následujícího elektrického příslušenství zařízení: 
 FOTOČLÁNKY – v případě jejich poruchy nebo pokud nejsou správně seřízeny je 

možná nesprávná funkce zařízení. 
 SNÍMACÍ LIŠTA PNEUMATIKY – dojde-li v důsledku teplotních rozdílů 

k poškození tohoto dílu dochází ke změně tlaku uvnitř lišty a tím i ke změnám na 
relé pneumatiky ovlivňujícím funkci zařízení. 

 PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ – při jeho poruše nebo po vyčerpání 
kapacity baterií používaných pro jeho napájení, popř. pokud přijaté kódy 
neodpovídají vysílaným kódům lze systém obsluhovat pouze ručně. 

 PANEL S TLAČÍTKY – dojde-li k poruše tohoto zařízení např. v důsledku vniknutí 
vody nebo po záměně normálně sepnutých kontaktů relé s normálně rozepnutými 
kontakty nebude systém pracovat. 

 
Pro vyhledání vadného dílu je nutno postupně odpojovat jednotlivé části zařízení – 
pokud bude po odpojení dílu zařízení pracovat je příčina poruchy v odpojeném 
zařízení. Pokud budou všechny díly zařízení v pořádku musí být překontrolováno 
řízení. Překontrolujte, zda obě relé (otevření a uzavření) právně reagují na řídící pulsy 
– v opačném případě je nutná výměna vnitřní desky. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Správná funkce zařízení je zaručena pouze pokud jsou dodrženy následující body: 
 dosažení parametrů uvedených v technických údajích zařízení je možné pouze 

v případě dokonale vyvážených vrat bez jakéhokoliv tření; 
 po odblokování zařízení pro otevírání / zavírání vrat musí jít vrata snadno otevírat 

ručně; 
Nepoužívejte zařízení pro otevírání / zavírání vrat při plně zatíženém omezovači 
kroutícího momentu nebo spojce. 
 
VENTILAČNÍ ŠROUB 
Podle druhu instalace motoru (vlevo nebo vpravo) je třeba před uvedením do provozu 
uvolnit spodní ventilační šroubek (v případě uvolnění horního ventilačního šroubku při 
spuštění motoru z něho začne vytékat olej). 
 
 


