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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Montanari.

Společnost Montanari Group vyrábí a dodává svým zákazníkům 
nejlepší trakční stroje a komponenty pro výtahy a eskalátory již od 
roku 1970.
Těší nás, že jste našim zákazníkem, a věříme, že budeme dlouhodo-
bě spolupracovat.

Massimo Montanari
Generální ředitel společnosti Montanari Group

STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI! K dispozici pro mobily a počítače.

Jediný nástroj, který Vám umožní přístup k veškeré dostupné dokumentaci pro převo-
dové stroje, bezpřevodové stroje, omezovače rychlosti a bloky zachycovačů.

Můžete si zkontrolovat dodávku, nastavit měnič, stáhnout návody, technické zprávy, 
certifikáty a mnoho dalšího.

Vyhledejte aplikaci Montanari Giulio, která je k dispozici na Google Play a App Store.

NASKENUTE QR KÓD A STÁHNĚTE SI 
APLIKACI  

PRO ANDROID

NASKENUTE QR KÓD A  
STÁHNĚTE SI APLIKACI  

PRO iOS

NASKENUJTE QR KÓD  
PRO APLIKACI NA PC 
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REV. DATUM POPIS VYPRACOVAL OVĚŘIL SCHVÁLIL

1 17.4.2019 PRVNÍ VERZE Marketingové 
oddělení

Technické oddělení
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

2 08.06.2020 REVIZE Marketingové 
oddělení

Technické oddělení
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

3 20.05.2022 REVIZE Marketingové 
oddělení

Technické oddělení
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

TIP

!

!

Bezpečnostní opatření k zabránění úrazu 
elektrickým proudem.

Bezpečnostní opatření k zabránění úrazu.

Bezpečnostní opatření k zabránění škod 
na dílech.

Bezpečnostní opatření k zabránění 
popálení v důsledku kontaktu s horkými/
přehřátými povrchy.

Užitečné informace před fází instalace a v 
jejím průběhu.

Viz příslušné části příručky.

Likvidace výrobku.
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1. OBECNÉ INFORMACE
1.1 ÚVOD
Bloky zachycovačů Montanari Giulio & C. jsou navrženy a testovány tak, aby byla 
zaručena jejich správná funkce. Lze je použít pro výtahy a nákladní výtahy.
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí bloku zachycovače a musí být vždy poblíž k 
nahlédnutí.
Všechny osoby, které se podílejí na instalaci, provozu, údržbě a opravách jednotky, si musí 
návod přečíst a porozumět uvedeným pokynům. 
Nepřijímáme odpovědnost za poškození, rozbití nebo nehody způsobené nedodržením 
pokynů uvedených v tomto návodu.

Zde popsané bloky zachycovačů jsou navrženy a vyrobeny v souladu s uznávanými 
bezpečnostními normami a stavem technického vývoje v době tisku.

Parametry progresivního zachycovače:
Nastavení brzdné síly se provádí ve výrobě podle zatížení udaného zákazníkem a 
stavu povrchu vodítek.
Bloky zachycovačů jsou připraveny a zaplombovány již ve výrobě.

Za účelem technických vylepšení si společnost Montanari vyhrazuje právo provádět bez 
předchozího upozornění změny na jednotkách a příslušenství, které zachovají jejich základní 
parametry a zlepší jejich účinnost a bezpečnost.

1.2 Autorská práva
Veškerá práva k tomuto provoznímu návodu patří společnosti Montanari Giulio & C. Srl. 
Informace v této příručce nesmí být bez předchozího souhlasu reprodukovány nebo pou-
žity neoprávněným způsobem ani poskytnuty třetím stranám. V případě jakýchkoli dotazů 
kontaktujte:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Itálie
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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2. BEZPEČNOST
2.1 Zamýšlené použití
Bezpečnostní bloky jsou vyrobeny v souladu se současným stavem techniky pro bezpečné 
a spolehlivé použití. Je zakázáno neoprávněně zasahovat do zařízení nebo funkcí určených 
k zabránění náhodnému kontaktu. 
Důležité upozornění: Bloky mohou být použity s jakoukoli rychlostí nižší než maxi-
mální rychlost, na kterou byly certifikovány.

Je zakázáno:
• Používat bloky zachycovačů pro jiné účely a/nebo jiným způsobem, než je po-

psáno v tomto návodu. 
• Zcela a/nebo částečně upravovat bloky zachycovačů.
• Upravovat tovární nastavení.
• Namontovat současně dvě zařízení s různými sériovými čísly a/nebo typem/

modelem.
• Poškozovat plomby.
• Vyměnit/kombinovat části různých zařízení.
• Provádět nedostatečnou údržbu a špatné kontroly.
• Používat nevhodné a/nebo neoficiální náhradní díly (používejte pouze díly Mon-

tanari Giulio & C.).

!

Odmítáme jakoukoli odpovědnost za závady v důsledku instalace, která neodpoví-
dá specifikacím, s výjimkou případů schválených společností Montanari Giulio & C. 
Sériové číslo a rok výroby jsou uvedeny na identifikačním štítku (viz obr. 1). Údaje pro kalibraci 
jsou údaje poskytnuté při objednávce a sériové číslo je odkazem k získání dalších informací.
Použití je povoleno pouze v souladu s poskytnutými údaji a specifikacemi uvedenými ve 
zkoušce typu.

2.2 Povinnosti uživatele - instalační technik
Odpovědnost za vyškolení pracovníků nese společnost, která je pověřena provedením prací. 
Provozovatel musí zajistit, aby si všechny osoby podílející se na instalaci, provozu, údržbě 
a opravách přečetly dodaný návod k obsluze, porozuměly mu a řídily se jeho pokyny za 
následujícím účelem:

• Zabránit zranění osob a poškození věcí.
• Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz jednotky.
• Zabránit rozbití a poškození okolního majetku v důsledku nesprávného použití.

Okamžité propadnutí záruky v případě: 
• Použití jiných než nainstalovaných součástí.
• Jakékoli úpravy bloku zachycovače.

2.3 Před montáží
Ujistěte se, že sériové číslo uvedené na štítcích (oba musí mít stejné sériové číslo) odpovídá 
číslu uvedenému ve "Zkušebním protokolu" dodaném společností Montanari Giulio & C. 
Zkontrolujte, zda jsou charakteristiky systému s ohledem na "Zkušební protokol" dodrženy a 
jsou vyhovující. Zkontrolujte zejména tyto parametry:

• celková hmotnost k brzdění (P+Q): u progresivních zachycovačů se reálná 
hmotnost smí lišit maximálně o ± 7,5 %;

• jmenovitá tloušťka vodítek;
• typ povrchu vodítek (obráběný nebo tažený);
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• mazání povrchu vodítek (olejované nebo suché);
Tyto parametry musí být zachovány a kontrolovány po celou dobu životnosti instalovaného 
zachycovače. Pokud se předpokládá mazání, viz zvláštní odkaz na část "Ošetření povrchu vo-
dítek", musí být udržováno v účinném stavu. V případě bez mazání není nutné nikdy mazat.

Výrobce

Typový certifikát

Model

Adresa 
výrobce

Sériové číslo/rok 
výroby

Úřad 
pro certifikaci

Identifikační kód orgánu určeného k dozo-
ru nad výrobou a provádějícího kontrolu

Ekvivalentní průtok 
min - max

Typ a stav vodítek

QR kód pro přístup  
k veškeré dokumentaci. 

OBR. 1

Bloky okamžitých zachycovačů

TYP REF. katalog KÓD POL. Certifikát

Okamžité 
zachycovače
jednosměrné /
pouze směrem dolů

PD50
TAB 280

AC00000480 EDPD 002
PD50/B AC00001564 EDPD 002/1

PA50 TAB 281

AC00000878

EDPD 022
AC00000879
AC00000880
AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882

EDPD 021
AC00000883
AC00000884
AC00000886
AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887 EDPD 021

PL50
TAB 282.2

AC00000874
EDPD 024AC00000875

AC00000876
PM50 AC00000888 EDPD 008

3. IDENTIFIKACE A ÚDAJE
3.1 Identifikační štítek
Nachází se na vnější straně krabice obou zařízení; uváděné údaje jsou uvedené na 
obr. 1 & 2.

Maximální rychlost 
zásahu podle
certifikátu
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Výrobce

Typový certifikát

Model

Adresa 
výrobce

Maximální rychlost  
zásahu dle  
certifikátu

Sériové číslo/rok 
výroby

Úřad 
pro certifikaci

Identifikační kód orgánu 
určeného k dozoru nad 
výrobou a provádějícího 
kontrolu

Ekvivalentní průtok 
min - max

Typ a stav vodítek

QR kód
pro přístup k veškeré
dokumentaci. 

Bloky progresivních zachycovačů

TYP REF. katalog KÓD POL. Max. rychlost Certifikát

Progresivní zachycovače

jednosměrné

PP16 TAB 284

AC10001032

3,22 EDPD 025

AC11001032
AC12001032
AC00001032
AC01001032
AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033

3,22 EDPD 027
AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035 3,22 EDPD 029

KB40
TAB 287

AC00001502

2,88 EDPD 013
AC00001503

TAB 287.1
AC00001508
AC00001508

Progresivní zachycovače

obousměrné

PPR25BD
TAB 283.10

AC00001054
2,63 EDPD 020AC00001055

TAB 283.11 AC00001056

PPR40BD
TAB 283.12

AC00001089
2,63 EDPD 006AC00001090

TAB 283.13 AC00001091

OBR. 2

Podle normy UNI EN 81-20, odstavec 5.6.2.2.1.1, platí následující pravidla pro použití omezovačů rych-
losti s progresivními zachycovači: 
• Vn = jmenovitá rychlost zařízení
• V1 = rychlost zásahu omezovače.

Rychlost zásahu omezovače (V1) musí být ≥ 115 % Vn a:

• JE-LI JMENOVITÁ RYCHLOST ≤ 1 m/s: rychlost zásahu musí být < 1,5m/s
• JE-LI JMENOVITÁ RYCHLOST > 1 m/s: Rychlost zásahu musí být <[1,25*Vn+(0,25/Vn)]
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Tab. 1
Č. Norma POPIS

1 UNI 10147 Údržba: terminologie

2 EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů pro přepravu osob a 
věcí.

3 EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů: kontroly a zkoušky

4 EN 81-21 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž nových výtahů pro osoby a 
náklady v existujících budovách.

3.2 Odkazy na normy

4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
4.1 Manipulace
V závislosti na velikosti zařízení a zvoleném dopravním prostředku lze použít různé druhy 
obalů. Není-li stanoveno jinak, odpovídá obal směrnicím HPE.
Po obdržení dodávky se doporučuje zkontrolovat stav materiálu. V případě poškození 
nepokračujte v instalaci, pokud to není výslovně povoleno společností Montanari Giulio 
& C. Dodržujte symboly na obalu, aby nedošlo k poškození věcí nebo zranění osob. Níže 
jsou uvedeny významy symbolů, které se mohou objevit na obalu.

Udržujte v suchu Manipulujte opatrně

Horní strana Nepoužívejte háky

Křehké Těžiště

Uchovávejte mimo 
dosah zdrojů tepla

Připevňovací REF.

4.2 Skladování

Pokud je jednotka skladována venku, musí být zakrytá, aby se na ní nehromadila 
vlhkost a/nebo jiné usazeniny.!

Dodávky pro speciální podmínky prostředí během přepravy (např. lodí) a sklado-
vání (klima, termiti atd.) musí být dohodnuty smluvně.!
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Během montáže zkontrolujte, zda jsou obě zařízení zarovnána s vodítky (obr. 4 - 5 - 6) 

5. POPIS & PROVOZ
5.1 Obecný popis
Blok zachycovače je bezpečnostní zařízení, které zasáhne, jakmile kabina překročí jmeno-
vitou rychlost.
Bloky zachycovačů Montanari mohou být jednosměrné i obousměrné, s progresivním 
nebo okamžitým zásahem. 

6. INSTALACE A UPEVNĚNÍ
6.1 Pokyny pro montáž všech bloků zachycovačů.
Při plánování a umístění dodržujte uvedené montážní vzdálenosti (viz zvláštní pokyny 
pro každý model):

OBR. 3

OBR. 4
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Montáž po dvou na rám kabiny nebo protizávaží dole nebo nahoře (dle uvážení). Připevněte 
pákové systémy k páčce pohonu válečků.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

• Bloky zachycovačů normálně fungují ve dvojicích; zkontrolujte, zda zásah probíhá u 
obou současně.

• V klidové poloze se brzdové prvky nesmí dostat do kontaktu s vodítky.

!

OBR. 5

OBR. 6
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7.1 Vizuální kontroly
Po každé zkoušce brzdění vizuálně zkontrolujte zachycovač a zkontrolujte tyto body:

• nic nesmí bránit pohybu pohyblivých klínů a ovládacích pák;
• blok zachycovače nesmí být nikde deformovaný;
• zařízení zachycovače musí být vyrovnané s vodítky;
• nikde nesmí být kovové hobliny ze zkušebního brzdění - pokud jsou, odstraňte je;
• připevňovací šrouby musí být správně utažené (v závislosti na modelu).

 
V případě zjištěného poškození je nutné vyměnit blok zachycovače a zabránit fungování 
systému. Stopy po brzdění, obvykle nepatrné, se nejlépe odstraní ručně pomocí brusného 
papíru nebo speciálních pilníků. Na vodítku nesmí být příliš otisků prstů.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ, ÚDRŽBA A OPRAVY
Pravidelně a alespoň jednou ročně je nutné zkontrolovat správné fungování zařízení.

V případě špatného chodu:
• Zastavte zařízení a zabraňte jeho použití.
• Požádejte o pokyny, vždy s uvedením sériového čísla.

Pokud nenajdete požadované informace v této příručce, dodržujte pokyny v harmonizova-
ných normách podle tabulky ref. norem.
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TYP REF. Produktový katalog KÓD POL. 

Okamžité zachycovače 
jednosměrné/pouze 
směrem dolů

PD50
TAB 280

AC00000480
PD50/B AC00001564

PA50 TAB 281

AC00000878
AC00000879
AC00000880
AC00000881

PB50 TAB 282

AC00000882
AC00000883
AC00000884
AC00000886
AC00000887

PI50 TAB 282.1 AC00000887

PL50
TAB 282.2

AC00000874
AC00000875
AC00000876

PM50 AC00000888

Progresivní zachycova-
če jednosměrné

PP16 TAB 284

AC10001032
AC11001032
AC12001032
AC00001032
AC01001032
AC02001032

PP35 TAB 285
AC10001033
AC00001033

PP65 TAB 286 AC00001035

KB40
TAB 287

AC00001502
AC00001503

TAB 287.1
AC00001508
AC00001508

Progresivní  
obousměrné

PPR25BD
TAB 283.10

AC00001054
AC00001055

TAB 283.11 AC00001056

PPR40BD
TAB 283.12

AC00001089
AC00001090

TAB 283.13 AC00001091

Tab. 2
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REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 280 0,63 1 3 000 8-16 AC00000480

Pro výtahy a nákladní výtahy s 
tloušťkou těla 50 mm.
Zabudujte je do struktury; pokud to není možné, připravte doraz. 
Brzdění pomocí dvou rýhovaných válečků fungujících pouze 
směrem dolů. 
Připevněte pomocí 4 závitových bočních otvorů.

bod vložení zarážky

PD50OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S VÁLEČKEM - POUZE SMĚREM DOLŮ

Tab. 3

OBR. 7

ROZMĚRY
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PD50/B OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S DVĚMA VÁLEČKY - POUZE SMĚREM DOLŮ

REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 280 0,63 1 4 459 8-16 AC00001564

Tab. 4

Pro výtahy a nákladní výtahy s 
tloušťkou těla 50 mm.
Zabudujte je do struktury; pokud to není možné, při-
pravte doraz. 
Brzdění pomocí dvou rýhovaných válečků fungujících 
pouze směrem dolů. 
Zajistěte pomocí 4 závitových zadních otvorů.

114
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ROZMĚRY

OBR. 8Strana k zabudování
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REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 281 0,63 1

4 459 8 AC00000878
4 213 9 AC00000879
3 967 10 AC00000880
3 606 16 AC00000881

PA50OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S VÁLEČKEM - POUZE SMĚREM DOLŮ

Pro výtahy a nákladní výtahy s tloušťkou tělesa  
50 mm; připravte doraz. 
Brzdění pomocí rýhovaného válečku fungujícího 
pouze směrem dolů. 
Zajistěte pomocí 4 závitových zadních otvorů.

ROZMĚRY

Tab. 4

OBR. 9
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REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 282 0,63 1

1 885 8 AC00000882
1 885 9 AC00000883
1 813 10 AC00000884
3 330 14 AC00000886
4 020 16 AC00000886

PB50

Pro výtahy a nákladní výtahy s tloušťkou tělesa  
50 mm; připravte doraz. 
Brzdění pomocí rýhovaného válečku fungujícího 
pouze směrem dolů. 
Zajistěte pomocí 4 závitových bočních otvorů.

OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S VÁLEČKEM - POUZE SMĚREM DOLŮ

Tab. 5

OBR. 10

ROZMĚRY
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 282.1 0,63 1 2057 16 AC00000877

Pro výtahy a nákladní výtahy s tloušťkou tělesa 50 mm; 
připravte doraz. 
Brzdění pomocí rýhovaného válečku fungujícího pouze 
směrem dolů. Zajistěte pomocí 4 závitových zadních 
otvorů.

OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S VÁLEČKEM - POUZE SMĚREM DOLŮ

Tab. 6

OBR. 11

ROZMĚRY

PI50
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REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 282.2 0,63 1
1 188 8 AC00000874
1 188 9 AC00000875
1 430 10 AC00000876

PL50

Pro výtahy a nákladní výtahy s tloušťkou tělesa  
50 mm; připravte doraz. 
Brzdění pomocí rýhovaného válečku fungujícího 
pouze směrem dolů. 
Zajistěte pomocí 4 závitových zadních otvorů.

OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S VÁLEČKEM - POUZE SMĚREM DOLŮ

Tab. 7

OBR. 12

ROZMĚRY
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka

 vodítek H mm KÓD POL. 

TAB 282.2 0,63 1 1 680 16 AC00000888

PM50

Pro výtahy a nákladní výtahy s tloušťkou tělesa 50 mm; 
připravte doraz. 
Brzdění pomocí rýhovaného válečku fungujícího pouze 
směrem dolů. 
Zajistěte pomocí 4 závitových zadních otvorů.

OKAMŽITÉ ZACHYCOVAČE S VÁLEČKEM - POUZE SMĚREM DOLŮ

Tab. 8

OBR. 13

ROZMĚRY
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PP16 PROGRESIVNÍ ZACHYCOVAČE - POUZE SMĚREM DOLŮ

REF. Produktový 
katalog

Rychl.  
kabiny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka vodí-

tek H mm L KÓD POL. 

TAB 284 2,8 3,22 TOS 580-1480
680–1650 LOS 8-10

180 AC10001032
200 AC11001032
240 AC12001032

Připojte dva bloky zachycovačů k sobě pomocí ocelové torzní tyče. 
Čtvercový průřez musí mít stranu 16 mm.
Připevněte pomocí dodaných speciálních objímek.
Délka je funkcí vzdálenosti mezi vodítky s následujícím poměrem:

Lb = DG - 280 
• Lb = délka tyče v mm
• DG = vzdálenost mezi hlavami vodítek
Na rámu kabiny musí být namontován bezpečnostní spínač (není součástí dodávky), který 
dá pokyn k zastavení stroje nejpozději při zásahu zachycovače. Každý konstruktér rámů si 
může zvolit nejvhodnější postup.
Páka pro aktivaci bloků má několik otvorů, do kterých můžete připojit své připojovací zaří-
zení ke kabelu omezovače rychlosti.
Síla působící na páku musí být mezi 140 a 900 N.

Po montáži se ujistěte, že se blokovací klíny při ovládání páky pohybují současně.
Vodítka musí být zarovnaná s blokem. 
Na obou stranách vodítka musí zůstat vůle asi 2 - 2,5 mm.
Blok musí být vystředěn s vodítkem.

Pro výtahy a nákladní výtahy.
Brzdění klínovými čelistmi fungujícími pouze směrem dolů. Připevněte přes boční desky 
(standardně) nebo přímo pomocí dvou nosných čepů. 
Pokud jsou použity boční desky, jsou připevňovací otvory znázorněny na obr. 14.

TOS: Tažená vodítka, mazaná a suchá
LOS: Obrobená vodítka, namazaná a suchá

Tab. 9

OBR. 14
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

OBR. 15

ROZMĚRY
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PP35 PROGRESIVNÍ ZACHYCOVAČE - POUZE SMĚREM DOLŮ

REF. Produktový 
katalog

Rychl. 
kabiny m/s

Rychl. 
zásahu m/s P + Q max kg L Tloušťka vodí-

tek H mm KÓD POL. 

TAB 285 2,8 3,22 TOS 620-3290
LOS 670 - 3870 240

9-10 AC10001033
12-16 AC00001033

Pro výtahy a nákladní výtahy.
Brzdění klínovými čelistmi fungujícími pouze směrem dolů. Připevněte přes boční desky 
(standardně) nebo přímo pomocí dvou nosných čepů. 
Pokud jsou použity boční desky, jsou připevňovací otvory znázorněny na obr

Připojte dva bloky zachycovačů k sobě pomocí ocelové torzní tyče. 
Čtvercový průřez musí mít stranu 16 mm.
Připevněte pomocí dodaných speciálních objímek.
Délka je funkcí vzdálenosti mezi vodítky s následujícím poměrem:

Lb = DG - 195 
• Lb = délka tyče v mm.
• DG = vzdálenost mezi hlavami vodítek
Na rámu kabiny musí být namontován bezpečnostní spínač (není součástí dodávky), který 
dá pokyn k zastavení stroje nejpozději při zásahu zachycovače. Každý konstruktér rámů si 
může zvolit nejvhodnější postup.
Páka pro aktivaci bloků má několik otvorů, do kterých můžete připojit své připojovací zaří-
zení ke kabelu omezovače rychlosti.
Síla působící na páku musí být mezi 140 a 900 N.

Po montáži se ujistěte, že se blokovací klíny při ovládání páky pohybují současně.
Vodítka musí být zarovnaná s blokem. 
Na obou stranách vodítka musí zůstat vůle asi 2 - 2,5 mm.
Blok musí být vystředěn s vodítkem. K posunutí použijte speciální seřizovací šroub.

TOS: Tažená vodítka, mazaná a suchá
LOS: Obrobená vodítka, namazaná a suchá

Tab. 10

OBR. 16
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

OBR. 17

ROZMĚRY
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PP65 PROGRESIVNÍ ZACHYCOVAČE - POUZE SMĚREM DOLŮ

REF. Produktový 
katalog

Rychl. kabi-
ny m/s

Rychl.  
zásahu m/s P + Q max kg Tloušťka vodí-

tek H mm L KÓD POL. 

TAB 286 2,8 3,22
TOS 1620 - 6450

14 - 16 260 AC00001035
LOS 2080 - 6370

Pro výtahy a nákladní výtahy.
Brzdění klínovými čelistmi fungujícími pouze směrem dolů. Připevněte přes boční desky 
(standardně) nebo přímo pomocí dvou nosných čepů. 
Pokud jsou použity boční desky, jsou připevňovací otvory znázorněny na obr. 18.

Připojte dva bloky zachycovačů k sobě pomocí ocelové torzní tyče. 
Čtvercový průřez musí mít stranu 16 mm.
Připevněte pomocí dodaných speciálních objímek.
Délka je funkcí vzdálenosti mezi vodítky s následujícím poměrem:

Lb = DG - 210 
• Lb = délka tyče v mm.
• DG = vzdálenost mezi hlavami vodítek
Na rámu kabiny musí být namontován bezpečnostní spínač (není součástí dodávky), který 
dá pokyn k zastavení stroje nejpozději při zásahu zachycovače. Každý konstruktér rámů si 
může zvolit nejvhodnější postup.
Páka pro aktivaci bloků má několik otvorů, do kterých můžete připojit své připojovací zaří-
zení ke kabelu omezovače rychlosti.
Síla působící na páku musí být mezi 140 a 900 N.

Po montáži se ujistěte, že se blokovací klíny při ovládání páky pohybují současně.
Vodítka musí být zarovnaná s blokem. 
Na obou stranách vodítka musí zůstat vůle asi 2 - 2,5 mm.
Blok musí být vystředěn s vodítkem. K posunutí použijte speciální seřizovací šroub.

LOS: Obrobená vodítka, namazaná a suchá
TOS: Tažená vodítka, mazaná a suchá

Tab. 11

OBR. 18
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

OBR. 19

ROZMĚRY
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KB40 PROGRESIVNÍ ZACHYCOVAČE - POUZE SMĚREM DOLŮ

Rám REF. Produk-
tový katalog KÓD POL. Tloušťka vo-

dítek  mm

Rychl. 
kabiny 

m/s

Rychl. 
zásahu m/s P + Q max kg

Síla na 
čep

aktivace Č.

Výstupek TAB 287
AC00001502 11 - 16

2 2,88

582–4300 LS
LO 635–4190
TS 638-3469

NA 626 - 2813

min: 150
Max: 900

AC00001503 7 - 10

Standardní TAB 287.1
AC00001508 11 - 16
AC00001509 7 - 10

KB40

Ref. č. Popis

1 Tělo zachycovače

2

Pohyblivý klín

a b

Klidová poloha Poloha  
zastavení

3 Kluznice

4 Kalibrované pružiny

5 Ovládací čep

6 Štítek

7 Seřizovací šroub

Slouží k zastavení vozu nebo protizávaží (pouze směrem dolů) v případě překročení zásaho-
vé rychlosti nastavené na příslušném omezovači rychlosti.
Každé brzdové zařízení se skládá z pohyblivého klínu a kluznice podepřených talířovými pru-
žinami, které regulují brzdnou sílu. 
Posunutím pohyblivých klínů se aktivuje zásah zachycovače.
Nastavení brzdné síly se provádí ve výrobě podle zatížení uvedeného zákazníkem a stavu 
povrchu vodítek.

LS: Vodítka obrobená a nemazaná
LO: Vodítka obrobená a namazaná
TS: Vodítka tažená a nemazaná
NA: Vodítka tažená a namazaná

Tab. 13

Tab. 14

OBR. 20
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

Na základě typu rámu (vodítka bočně nebo centrálně vzhledem ke kabině) a vzdálenosti 
mezi kluznicemi kabiny a vodítkem určete způsob a místo montáže bloků.
V případě aktivace musí být pohyblivý klín a kluznice zachycovače volně pohyblivé.

Nejlepším řešením je plovoucí montáž, protože obě zařízení se mohou volně pohybovat 
kolmo k ose vodítek a jsou upevněna na podpěře, která tento pohyb umožňuje a zároveň 
zaručuje správnou mechanickou odolnost.

• POZN: U bočních rámů (vodítka bočně vzhledem ke kabině) je možné namontovat 
zařízení KB40 napevno při dodržení níže uvedeného směru montáže a ponechání 
správných vzdáleností mezi kluznicemi kabiny a vodítky.

• U centrálních rámů  (vodítka centrálně vzhledem ke kabině) je pevná montáž kvůli 
typu rámu zakázaná.

Zařízení zachycovače KB40 lze namontovat buď nahoře, nebo dole na rámu při dodržení 
schémat na obr. 24-25.

Zdvih ovládacích pák na ovládacím čepu musí být roven nebo větší než 65 mm počínaje 
klidovou polohou.
S odkazem na platnou legislativu zkontrolujte správnou montáž, seřízení a pevnost 
sestavy.

DŮLEŽITÉ

Během fáze návrhu a umístění dodržujte uvedené montážní vzdálenosti (obr. 21) a zkont-
rolujte, zda jsou obě zařízení zarovnána s vodítky.

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ

OBR. 21

Pohyblivý klín v klidové 
poloze

Kluznice
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Pro konzolové rámy

OBR. 22

ROZMĚRY
TAB.287
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

Pro standardní rámy

OBR. 23

ROZMĚRY
TAB.287.1
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Bez ohledu na horní nebo spodní montáž musí být 
zařízení zachycovače schopna plout alespoň 5 mm 
doprava a 5 mm doleva.

Montážní schémata: standardní rám

Kluznice kabiny
je obrácená směrem ke straně pružin 
zařízení, musí mít minimální vůli 5 mm 
vzhledem k vodítku.

Zařízení montovaná nahoru:
pružinová jednotka je obrácená směrem ke 
kabině. 

Zařízení montovaná dolů:
pohyblivý klín je obrácený směrem ke kabině. 

Montážní schémata: centrální rám

OBR. 24

OBR. 25
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

Všechna popsaná nastavení (pokud není uvedeno jinak) musí být provedena s pohyblivým 
klínem v klidové poloze (obr. 26).

Synchronizace a nastavení ovládací páky

Po montáži zařízení zachycovače KB40 a ovládacích pák je nutné zkontrolovat, zda:
• v případě, že jsou ovládací páky v "normální provozní" poloze, jsou pohyblivé klíny v 

klidové poloze; v opačném případě je nutné seřídit páky.
• v případě aktivace ovládacích pák až do uvedení pohyblivých klínů a kluznic do kon-

taktu s vodítkem jsou zdvihy pohyblivých klínů stejné, jinak musíte seřídit páky.

OBR. 26
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PPR25/40BD PROGRESIVNÍ OBOUSMĚRNÉ ZACHYCOVAČE - NAHORU/DOLŮ

TYP Rám REF. Produktový 
katalog L KÓD POL. P + Q max kg

Rychl. 
kabiny 

m/s

Rychl. zásahu 
m/s

Tloušťka 
vodítek  

mm

PPR-
25BD

Standard-
ní TAB283.10

180 AC00001054 TO 568 - 3002
TS 605 - 2864
LO 716 - 2561
LS 601 - 2919

2,29 2,63 8- 16

240 AC00001055
Výstupek TAB283.11 90/120 AC00001056

PPR-
40BD

Standard-
ní TAB 283.12

180 AC00001089 TO 3002 - 3997
TS 2865 - 4009
LO 2562 - 4662
LS 2920 - 4638

240 AC00001090
Výstupek TAB 283.13 - AC00001091

Pro výtahy a nákladní výtahy.
Brzdění pomocí rýhovaného válečku a klínku fungujícího pouze směrem dolů. 
Připevněte přes boční desky (standardně) nebo přímo pomocí dvou nosných čepů. Pokud 
není vyžadována zadní podpěra (např. hydraulický rám), stačí použít zadní upevňovací 
otvory.

Připojte dva bloky zachycovačů k sobě pomocí ocelové torzní tyče. 
Čtvercový průřez musí mít stranu 20 mm.
Připevněte pomocí dodaných speciálních objímek.
Délka je funkcí vzdálenosti mezi vodítky s následujícím poměrem:

Lb = DG - 210 
• Lb = délka tyče v mm.
• DG = vzdálenost mezi hlavami vodítek

Je také možné použít jiné systémy pro spojení dvou bloků za předpokladu, že dojde k 
okamžitému zásahu obou válečků.

Na rámu kabiny musí být namontován bezpečnostní spínač (není součástí dodávky), 
který dá pokyn k zastavení stroje nejpozději v okamžiku zásahu zachycovače. 
Páka pro aktivaci bloků je umístěna ve vzdálenosti 130 mm od osy vodítka.
Síla působící na páku musí být mezi 140 a 900 N.

Po montáži se ujistěte, že se blokovací válečky pohybují současně s ovládáním páky.
Vodítka musí být zarovnaná s blokem. 
Na každé straně vodítka musí být vůle asi 2 mm.
Blok musí být vystředěn s vodítkem. K posunutí použijte speciální seřizovací šroub. Rychlost 
zásahu omezovače, který aktivuje zachycovač, nesmí být větší než 2,6 m/s.

LS: Vodítka obrobená a nemazaná
LO: Vodítka obrobená a namazaná
TS: Vodítka tažená a nemazaná
NA: Vodítka tažená a namazaná

Tab. 14
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

OBR. 27

ROZMĚRY
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OBR. 28

ROZMĚRY
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ČEŠTINABLOKY ZACHYCOVAČŮ 

Na základě typu rámu (vodítka bočně nebo standardně vzhledem ke kabině) a vzdále-
nosti mezi kluznicemi kabiny a vodítkem určete způsob a místo montáže bloků. 
V případě aktivace musí být pohyblivý klín a kluznice zachycovače volně pohyblivé.

Nejlepším řešením je plovoucí montáž, protože obě zařízení se mohou volně pohybovat 
kolmo k ose vodítek a jsou upevněna na podpěře, která tento pohyb umožňuje a zároveň 
zaručuje správnou mechanickou odolnost.

• POZN: U bočních rámů (vodítka bočně vzhledem ke kabině) je možné namontovat 
zařízení KB25 napevno při dodržení níže uvedeného směru montáže a ponechání 
správných vzdáleností mezi kluznicemi kabiny a vodítky.

• U standardních rámů (vodítka centrálně vzhledem k vozu) je pevná montáž kvůli 
typu rámu vozu zakázaná.

Zařízení zachycovače PPR25/40BD lze namontovat buď nahoře, nebo dole na rámu při 
dodržení schémat na obr. 24 - 25.
Zdvih ovládacích pák na ovládacím čepu musí být roven nebo větší než +- 32,5 mm počí-
naje klidovou polohou. S odkazem na platnou legislativu zkontrolujte správnou montáž, 
seřízení a pevnost sestavy.

DŮLEŽITÉ
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