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

Jediný nástroj, který Vám umožní přístup k veškeré dostupné dokumentaci pro převodové 
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.

NASKENUJTE QR KÓD KE STAŽENÍ
APLIKACE PRO  

ANDROID

NASKENUJTE QR KÓD KE STAŽENÍ
APLIKACE PRO  

iOS

NASKENUJTE QR KÓD PRO  
APLIKACI NA PC 
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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 dlouhodobě 
spolupracovat.

Massimo Montanari
Generální ředitel společnosti Montanari Group
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!
Omezovač rychlosti je přednastavený a zkalibrovaný již ve výrobě. 
Bez povolení společnosti Montanari Giulio & C Srl. nelze provádět žádné úpravy. 

REV. DATUM POPIS VYPRACOVAL OVĚŘIL SCHVÁLIL

1 07/05/2019 PRVNÍ VERZE Marketingové 
oddělení

Technické 
oddělení STEFANO BERTONI (DTE)

2 10/02/2020 AKTUALIZACE Marketingové 
oddělení

Technické 
oddělení STEFANO BERTONI (DTE)

3 18/01/2021 AKTUALIZACE Marketingové 
oddělení

Technické 
oddělení STEFANO BERTONI (DTE)

4 11/11/2021 AKTUALIZACE Marketingové 
oddělení

Technické 
oddělení STEFANO BERTONI (DTE)

5 05/04/2022 AKTUALIZACE Marketingové 
oddělení

Technické 
oddělení STEFANO BERTONI (DTE)

6 08/06/2022 AKTUALIZACE Marketingové 
oddělení

Technické 
oddělení STEFANO BERTONI (DTE)

!

!

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
Omezovače rychlosti společnosti Montanari Giulio & C. jsou navrženy a testovány tak, 
aby byla zajištěna jejich správná funkce. 
Tento návod k provozu je nedílnou součástí omezovače rychlosti a musí být vždy 
připraven k okamžitému 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 popsaný omezovač rychlosti RQ & RQ-A je navržen a vyroben v souladu s 
uznávanými bezpečnostními normami a stavem technického vývoje v době tisku 
dokumentu.
Omezovače rychlosti jsou zaplombované. Na šrouby, které se nesmí odstraňovat, je 
nanesen speciální nátěr odolný proti neoprávněné manipulaci.  
Porušení plomby a jakákoliv manipulace znamená zrušení záruky výrobce.

Za účelem zlepšení výrobku si společnost Montanari vyhrazuje právo bez předchozího 
upozornění provádět změny na jednotkách a příslušenství při zachování jejich základních 
vlastností.

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 
použity 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
Omezovač rychlosti je vyroben v souladu se současným stavem techniky pro bezpečné a 
spolehlivé použití. Je zakázáno neoprávněně zasahovat do zařízení nebo funkcí určených 
k zabránění náhodnému kontaktu.  

Je zakázáno používat bezpečnostní omezovač pro jiné činnosti, než pro které byl 
vyroben a za jiných podmínek než stanovených ve smlouvě o dodávce.!

Odmítáme jakoukoli odpovědnost za špatné fungování v důsledku instalace, která 
neodpovídá specifikacím, s výjimkou případů schválených společností Montanari 
Giulio & C. 

2.2 Povinnosti uživatele
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 omezovače rychlosti.
• Zničení olověné plomby, odstranění kolaudačních štítků nebo nátěru odolného proti 

neoprávněné manipulaci.

!

Před instalací do zařízení, zkontrolujte, zda: 
• údaje na typovém štítku a rychlost výtahu odpovídají těmto údajům u zařízení;
• průměr lana je vhodný pro kladku omezovače rychlosti/napínací kladky.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Bezpečnostní zařízení vyžadují zvláštní pozornost:

• Otestujte jejich funkčnost ihned po instalaci.
• Při údržbě nebo opravě je zakázáno demontovat bezpečnostní zařízení, pokud se 

jedná o zásah do dílů, které by mohly ovlivnit seřízení nastavená ve výrobě (plomby, 
pečetě atd., viz také propadnutí záruky).

! !

viz podrobnosti odstavec 2.2
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• Provádění nesprávné údržby nebo nesprávných inspekčních kontrol.
• Použití příslušenství a/nebo náhradních dílů, které nejsou vhodné, nebo které nejsou 

autorizované/originální od společnosti Montanari.

Zejména: 
• Při přepravě, montáži, instalaci, provozu, údržbě a demontáži jednotky dodržujte 

příslušné ekologické a bezpečnostní předpisy.
• Jednotku smí používat, udržovat a opravovat pouze autorizovaný, vhodně vyškolený a 

kvalifikovaný personál.
• Omezovač rychlosti se nesmí čistit vysokotlakým čisticím zařízením. 
• Každý pracovní postup se musí být provádět opatrně a s náležitým důrazem na 

bezpečnost.
• Veškeré práce na zařízení se smějí provádět pouze tehdy, když není v provozu. 
• Na jednotce neprovádějte svářečské práce.
• Nepoužívejte jednotku jako uzemňovací bod pro svářečské práce. 
• Pokud je jednotka určena k instalaci do zařízení nebo strojní techniky, musí výrobce 

takových zařízení nebo strojní techniky zajistit, aby normy, pokyny a popisy obsažené v 
tomto návodu k obsluze byly začleněny do pokynů těchto zařízení.

• Je třeba dodržovat informace na výstražných nebo identifikačních štítcích. Tyto štítky 
musí být neustále udržovány čisté a čitelné. Chybějící štítky je třeba nahradit.

Všechny náhradní díly si můžete vyžádat od společnosti Montanari Group.

2.3 Správná likvidace

 
 Berte ohled na životní prostředí a likvidujte výrobek v souladu s příslušnými předpisy 

platnými v zemi, kde je instalován. 

2.4 Bezpečnost pracovníků

K zajištění bezpečnosti pracovníků a dalších osob povinně platí:
• Používejte bezpečnostní zařízení, abyste zabránili pádu (plošina nebo postroj).
• Zakryjte všechny otvory v podlaze. 
• Chraňte instalační nářadí nebo předměty před náhodným pádem.
• Před prací ohraďte otvory výtahové šachty a vyvěste příslušné výstražné tabule.

! !
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3. IDENTIFIKACE A ÚDAJE
3.1 Identifikační štítek
Údaje uvedené na štítku jsou na obr. 1:

Výrobce

Adresa 
výrobce

Kód dílu
Sériové číslo / rok výroby

Obr. 1

Potvrzení objednávky

Model

Rychlost 
spuštění

Identifikační kód orgánu určeného k 
dozoru nad výrobou a provádějícího 
kontrolu

Typový certifikát

Číslo objednávky
Certifikační orgán

QR kód pro přístup 
ke všem souvisejícím 
dokumentům 

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
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MODEL

RQ-A RQ SPOLEČNÉ ÚDAJE

Rychlost 
jmenovitá

Rychlost 
jmenovitá

MAXIMÁLNÍ 
VÝŠKA ZDVIHU

ø LAN

[m/s] [m/s] [m] [mm]

Verze min. max. min. max.

200 0,15 ≤ 2,00 0,50 ≤ 1,74

75

6 - 6,5 

250 0,30 ≤ 2,50 0,63 ≤ 2,17
6 - 6,5 - 8

300 0,30 ≤ 3,00 0,75 ≤ 2,61

3.5 Rozměry
Následují technické výkresy a celkové rozměry omezovačů rychlosti ve standardním 
provedení. Verze s volitelnými doplňky naleznete ve zvláštních částech. 

MODEL KLADKA ø ROZMĚRY

RQ
RQ - A

mm A øD øP
200 220 210 150
250 270 260 185

300 320 310 225

3.3 Technické údaje 
Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Síla vyvolaná vybavovací sílou 
působící na osu trakční kladky [N]

Tažná síla působící na páku zachycovače:

DOLŮ [N] NAHORU [N] ZÁSAH

288 349,88 --- JEDNOSMĚRNÉ

825 862,27 361,30 DVOUSMĚRNÉ

3.4 Tažná síla 
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Úzká základna Obr. 2RQ / RQ-A

Standardní základna Obr. 3

A

A

RQ / RQ-A
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Ø D

Ø P

Ø D

Ø P
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Udržujte v suchu Manipulujte opatrně

Horní strana Nepoužívejte háky

Křehké Těžiště

Uchovávejte mimo 
dosah zdrojů tepla

Připevňovací bod

Ke zvedání používejte pouze kolíky/
rozpěrky uvedené na obrázku. 
Nelubrikujte ani nemažte 
mechanické části!
Nahromadění prachu a nečistot 
může ovlivnit správný provoz.

Obr. 4! !

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 výslovně nepovolí společnost Montanari Giulio & C.
Dodržujte symboly na obalu, abyste předešli poškození majetku a úrazům. Níže jsou 
uvedeny významy symbolů, které se mohou objevit na obalu.

4.2 Skladování

Jednotka musí být skladována na uzavřeném a suchém místě. !
Dodávky pro speciální podmínky prostředí během přepravy (např. lodí) a skladování 
(klima, termiti atd.) musí být dohodnuty smluvně.!



15www.montanarigiulio.com

ČEŠTINAOMEZOVAČE RYCHLOSTI: RQ-A & RQ  

REV:06_06_2022

5. POPIS & PROVOZ
5.1 Obecný popis
Omezovač rychlosti je bezpečnostní zařízení, které zasáhne, jakmile kabina překročí 
jmenovitou rychlost a dosáhne zásahové rychlosti. 
Omezovač rychlosti:

• Jednosměrný - ovládá páku zachycovače při směru dolů.
• Obousměrný - zasahuje v obou směrech jízdy. 

Omezovač rychlosti je navržen tak, aby detekoval překročení rychlosti a zasahoval 
mechanicky i elektricky, jak je popsáno níže:

• mechanická část aktivuje zachycovač
• elektrická část zastaví pohyb výtahu

POZN: K napnutí lana omezovače rychlosti je zapotřebí napínací kladka.
(viz např. TAB163.1 a TEV v hlavním katalogu produktů Montanari Giulio & C.)

5.2 Komponenty
Následující obrázky zobrazují jednotlivé díly omezovače rychlosti RQ a RQ-A ve standardní 
verzi.

!

viz podrobnosti odstavec 5.4

Kladka

Obr. 5

3.Páka1.Kolo

2.Rám kladky

4.Pružina

5.Západka
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Obr. 6

7.Bezpečnostní 
kontakt

Šipka označující směr 
záběru zachycovače

6.Kolík

Distanční kolíky

Připevňovací 
základna

Testovací drážka

Obr. 7

5.3 Mechanický zásah
Obr. 5 - 6 - 7: Kolo (1) se otáčí na rámu kladky (2) a tlačí páku (3) dolů. 
Tímto způsobem pružina (4) brání otevření páky až do dosažení rychlosti zásahu.
Páka (3) se otočí a zapadne do jedné ze zarážek (5).
Kladka se již neotáčí a vyvolá mechanický zásah zachycovače. 

5.4 Elektrický zásah
Obr. 5 - 6 - 7: Kolo (1) se otáčí na rámu kladky (2) a tlačí páku (3) dolů. Tímto způsobem 
pružina (4) brání otevření páky až do dosažení rychlosti zásahu.
Kolík (6) se zvedne, aktivuje bezpečnostní kontakt (7) a otevře bezpečnostní řetěz. 
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6. INSTALACE A UPEVNĚNÍ
Omezovač rychlosti musí být instalován v budově nebo v uzavřené šachtě výtahu.  
Nepoužívejte ve výbušné atmosféře. Okolní teplota musí být mezi 0 °C a 40 °C (pokud 
není dohodnuto jinak - jiné specifické oprávnění).
Montáž a instalace musí být prováděny velmi pečlivě kvalifikovanými a vyškolenými 
pracovníky. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží 
nebo nesprávnou instalací. Před zahájením práce se ujistěte, že je k dispozici odpovídající 
zvedací a manipulační zařízení. Musí být použity všechny upevňovací body připravené 
výrobcem.

! !
Zkontrolujte směr otáčení: Omezovač rychlosti může být na straně kabiny nebo 
na straně protizávaží. Šipka na omezovači rychlosti (obr. 7) musí být ve směru záběru 
zachycovače. 

6.1 INSTALAČNÍ PLOCHA - UPEVNĚNÍ
Omezovač rychlosti je vhodný pro použití se strojovnou i bez ní; může být instalován 
naplocho nebo obráceně (v určité verzi). V případě obrácené instalace zkontrolujte, zda je 
upevnění dostatečné pro zásahovou sílu.
Instalační plocha musí být jednolitá a vodorovná. Tolerance nivelace je 0,2 mm. Instalační 
povrch musí být pevný a dostatečně silný, aby odolal příslušným silám.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nedošlo k nárazům do omezovače rychlosti.
Umístěte jednotku na instalační povrch a připevněte ji. Netlačte na upevňovací prvky 
silou, ani je nezarážejte; mohlo by to poškodit omezovač rychlosti.

Instalace naplocho

Instalace obráceně
Obr. 8
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Obr. 9

! !
PŘIPEVNĚNÍ: Omezovač rychlosti se musí být po upevnění zkontrolovat pomocí 
vodováhy nebo olovnice, zda je umístěn svisle.

! !
MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ SKLON: Omezovač rychlosti musí být instalován tak, aby lano 
běželo paralelně v drážce kladky.
Maximální doporučený sklon (A) lana je ± 0,50 °.

Obr. 10

Obr. 10

A
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6.2 Instalace lan
Omezovač rychlosti funguje dokonale pouze tehdy, pokud jsou lano a napínací kladka 
správně nainstalovány.
1. Uchopte lano poblíž omezovače a protáhněte jeden konec omezovačem ve směru 

pák zachycovače.
2. Připojte první konec lana ke stejnému lanu a upevněte jej k páce zachycovače
3. Nainstalujte napínací kladku podle pokynů k montáži.
4. Druhý konec lana připojte ke konci lana průchodem přes napínací kladku a potom jej 

připojte k páce zachycovače.

Obr. 11

OMEZOVAČ RYCHLOSTI 

Lano

Konec lana

Napínací kladka

Podpěra

Páky zachycovače
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6.3 Elektrická instalace - Kontakt překročení rychlosti

! !
PŘIPEVNĚNÍ: Před zahájením prací odpojte napájení 

Při instalaci propojovacího kabelu dbejte na následující: 
• kabely s jednou polaritou musí mít dvojitou izolaci; 
• použití a pokládka kabelů se musí řídit platnými předpisy.

Připojte kontaktKontakt se seřizuje a pečetí 
již ve výrobě. 
Není dovoleno jej seřizovat 
na místě instalace. Zkontrolujte, zda se ovládací 

páka mikrospínače správně 
zasunuje do svého místa a zda 
ji pružina vrátí do polohy 0.

Otestujte správnou funkci kontaktu, v případě ručního resetu jej na konci resetujte.

Obr. 12
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7. INSTALACE OMEZOVAČŮ S VOLITELNÝM VYBAVENÍM
7.1 Elektroinstalace DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Dálkové ovládání je nezbytné pro omezovač rychlosti instalovaný v nepřístupných 
místech, jak je uvedeno v normě.
Dálkové ovládání umožňuje zablokovat kladku omezovače rychlosti při směru dolů pro 
jednosměrné verze a v obou směrech pro obousměrné verze.
Pokud nainstalujete zařízení proti nekontrolovanému pohybu, funguje také jako dálkové 
ovládání.

viz odstavec 3.2

Obr. 13

Obr. 14

! !
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: cívku dálkového ovladače lze napájet pouze několik sekund. 

Dálkové ovládání
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Elektrické schéma pro správu dálkového ovládání (remote control).

Č. SYMBOL POPIS

1 V+ Obecný symbol pro označení kladného pólu nebo fáze (F) zdroje napájení.

2 0V Obecný symbol pro označení záporného nebo neutrálního (N) pólu zdroje napájení.

3 PE Symbol uzemnění.

4 S1 Ovládací tlačítko cívky dálkového ovládání.

5 KA1 Pomocné relé pro řízení napájení cívky dálkového ovládání.

6 DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ Cívka dálkového ovládání/Elektromagnet v omezovači rychlosti.

POZNÁMKA: Napájecí napětí pomocného relé (KA1) nemusí být nutně stejné jako napájecí napětí cívky 
dálkového ovládání.

Tab.5

Obr. 15

FUNKČNÍ PRINCIP
Tlačítko S1 vám umožňuje vytáhnout kolík cívky dálkového ovládání v omezovači rychlosti
Tlačítko S2 umožňuje reset kontaktu s elektrickým resetem po zásahu omezovače rychlosti. 
Stiskněte a podržte tlačítko S1 při provádění kontrolního testu omezovače rychlosti; tímto 
způsobem je zásah omezovače vynucený, a tím se spustí příslušný elektrický kontakt. Po 
dokončení testu resetujte omezovač rychlosti a příslušný elektrický kontakt stisknutím 
tlačítka S2.



23www.montanarigiulio.com

ČEŠTINAOMEZOVAČE RYCHLOSTI: RQ-A & RQ  

REV:06_06_2022

Elektrické schéma pro řízení dálkového resetu kontaktu (remote reset).

Obr. 16

Č. SYMBOL POPIS

1 V+ Obecný symbol pro označení kladného pólu nebo fáze (F) zdroje energie.

2 0V Obecný symbol pro označení záporného nebo neutrálního (N) pólu zdroje napájení.

3 PE Symbol uzemnění.

4 S2 Ovládací tlačítko pro reset kontaktu s elektrickým resetem.

5 KA2 Pomocné relé pro řízení resetu kontaktu s elektrickým resetem.

6 KA3 Pomocné relé pro řízení resetu kontaktu s elektrickým resetem.

7 DÁLKOVÝ RESET Kontakt s elektrickým resetem Pizzato nebo Montanari vybavený kontaktem NC / 
NO v omezovači rychlosti.

POZNÁMKA: Napájecí napětí pomocných relé (KA2 a KA3) nemusí být nutně stejné jako napájecí napětí 
kontaktu s elektrickým resetem.

Tab.6
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7.2 Elektroinstalace ZAŘÍZENÍ PROTI NEKONTROLOVANÉMU POHYBU
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Zařízení proti nekontrolovanému pohybu (obr. 15 - 16) umožňuje zablokování kladky 
omezovače rychlosti jak pro jízdu nahoru, tak i dolů v případě nekontrolovaných pohybů 
kabiny. 
Minimální vzdálenost, kterou může kabina ujet před zásahem zachycovače po zapojení, 
v nejhorších podmínkách, naJdete v tab. 4. Zařízení proti nekontrolovanému pohybu 
funguje také jako dálkové ovládání. 

Konektor

Kontakt 
zapnutí/ vypnutí 
zařízení proti 
nekontrolovanému 
pohybu

Elektromagnet

Aktivace pístu Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17

Zařízení proti nekontrolovanému pohybuZařízení proti nekontrolovanému pohybu
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7.3 Charakteristika zařízení proti nekontrolovanému pohybu 
Zařízení namontované na omezovačích rychlosti působí na zachycovač a umožňuje 
zastavení kabiny při nekontrolovaných pohybech.
Funkce: zařízení se skládá z elektromagnetu vybaveného pákou a elektrického kontaktu 
pro ovládání pístu (viz obr. 15). Během normální jízdy výtahu je elektromagnet napájený a 
píst je v zasunutý; když kabina stojí na podlaze, píst je ve vysunutý a elektromagnet není 
napájený. 
Když není elektromagnet napájený, působí píst na páku a blokuje omezovač rychlosti. 
K mechanickému zablokování omezovače rychlosti dochází po určitém posunu kabiny 
nahoru a/nebo dolů. Tato funkce slouží k vyloučení náhodného zásahu zachycovače. 
Hodnota posunu kabiny závisí na průměru kladky omezovače rychlosti. Viz tab. 7

! !
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: použití omezovače v souladu s normou EN 81 - 20 (viz odstavec 
referenční normy)

7.4 Použití zařízení proti nekontrolovanému pohybu jako zařízení UCM
Omezovač rychlosti doplněný zařízením proti nekontrolovanému pohybu je možné 
použit k detekci nekontrolovaného pohybu a k aktivaci zachycovače. Zařízení proti 
nekontrolovanému pohybu je tedy pouze součást zařízení proti nekontrolovaným 
pohybům kabiny s otevřenými dveřmi. Spolu s ostatními součástmi systému může být 
vyhodnocen a ověřen podle požadavků EN81 - 20.
Zkontrolujte, že vzdálenosti uvedené v tab. 4 jsou kompatibilní s danou instalací a s 
použitými brzdovými zařízeními v souladu se vzdálenostmi vyžadovanými normou EN81-
20 odst. 5.6.7.5.

Zařízení proti nekontrolovanému pohybu - kontakt elektromagnetu: 
V případě použití výše uvedeného zařízení proti nekontrolovanému pohybu v instalacích 
MRL musí být toto zařízení vybaveno odpovídajícím pomocným zdrojem napájení, aby 
byla zachována funkčnost i v případě výpadku napájení z hlavní sítě. Pomocný napájecí 
zdroj musí být správně dimenzován a pravidelně kontrolován. Doba výdrže jmenovitých 
elektrických parametrů poskytovaných pomocným napájecím zdrojem musí odpovídat 
pokynům výrobce. V každém případě musí být zaručeny běžné kontrolní a nouzové 
manévry pro evakuaci osob v kabině.

Model Minimální pohyb Maximální pohyb

RQ A RQ-A mm mm

200 ±48 210

250 ±60 260

300 ±72 315

Tab. 7
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V případě výpadku proudu v instalacích MR lze zařízení proti nekontrolovanému pohybu 
otevřít ručně nebo pomocí vhodného vybavení. 
 

Za účelem odstranění prodlev při zásahu zařízení proti nekontrolovanému pohybu 
během normálního provozu výtahu (např. výpadek napájení během provozu nebo 
otevření bezpečnostního řetězu během provozu), doporučujeme vložit zpožďovací 
obvod pomocí kondenzátoru. Tento postup umožní spuštění zařízení po zastavení stroje 
(obvykle několik sekund). 
Při běžném provozu zařízení nesmí dojít ke zpoždění. Shoda zpoždění - kapacita viz tab. 8.

DOBY ZPOŽDĚNÍ PRO ELEKTROMAGNETICKÝ POHON PŘI PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ.

Cívka

12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 207 Vdc

C [mF] Zpoždění C [mF] Zpoždění C [mF] Zpoždění C [mF] Zpoždění

s s s s

--- 0,02 --- 0,02 --- 0,02 --- 0,02

Recirkulační 
dioda 0,1 Recirkulační 

dioda 0,13 Recirkulační 
dioda 0,1 Recirkulační 

dioda 0,1

40 0,7 10 1,00 4,7 1,5 0,34 2,2

80 1,3 20 2,00 9,4 3 0,68 4,4

100 1,7 30 3,00 14,1 4,5 1,36 9

120 2 40 4,00 - - - -

150 2,5 50 5,00 - - - -

Tab. 8

viz: Obr. 19 - odst. 7.6 Nouzový manévr se zařízením proti nekontrolovanému pohybu
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Obr. 18

Příklad elektrického schématu k řízení zařízení proti nekontrolovanému pohybu

Č. SYMBOL POPIS

1 K_DOORS Relé dveří

2
ZAŘÍZENÍ PROTI 

NEKONTROLOVANÉMU 
POHYBU

CÍVKA zařízení proti nekontrolovanému pohybu + kontakty NO 
- NC 

3 K_AUX_1 Pomocné relé s kontakty NO - NC.

4 K_MOTOR Relé motoru

5 Rez, kap, dioda Napájecí obvod a zpožďovací obvod pro zařízení proti nekontro-
lovanému pohybu

6 VDD Signál napájení cívky zařízení proti nekontrolovanému pohybu

7 GND Pozemní signál

8

KONTAKT 
ZAŘÍZENÍ PROTI 

NEKONTROLOVANÉMU 
POHYBU

Zařízení proti nekontrolovanému pohybu - normálně otevřený 
kontakt

Tab. 9
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Při ručním nouzovém manévru musí být omezovač rychlosti uvolněn ze zařízení proti 
nekontrolovanému pohybu pomocí zvláštního dílu, který se zasune, jak je znázorněno na 
obr. 19. 
Tímto způsobem se elektrický kontakt uzavře. Restartování systému musí být možné 
pouze vyjmutím dílu, a tedy umožněním otevření elektrického kontaktu. 

Obr. 19

7.5 Nouzový manévr se zařízením proti nekontrolovanému pohybu:
Nouzový manévr může být elektrický nebo manuální.
Elektrický typ manévru: přiveďte napětí k cívce zařízení proti nekontrolovanému pohybu 
na jmenovité napětí, abyste uvolnili omezovač rychlosti a umožnili jízdu kabiny.

! !
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před jakýmkoliv pohybem kabiny je nutné zkontrolovat 
správné sepnutí kontaktu zařízení proti nekontrolovanému pohybu. V případě, že se 
kontakt neuzavře, zabrání se pohybu výtahu.

Příslušenství pro ruční 
otevírání zařízení proti ne-
kontrolovanému pohybu

7.5.1 EN81-21- Použití omezovače RQA jako pohonu předběžného spuštění

Omezovač rychlosti použitý jako pohon předspuštění musí být vybaven volitelnou funkcí 
zařízení proti nekontrolovanému pohybu.           Viz kapitola 7.2

Brzdná dráha kabiny bude součtem dráhy potřebné k zablokování omezovače (viz tabulka 
4), brzdné dráhy zachycovače a vzdáleností mechanické aktivace.

Aktivace blokování omezovače se dosáhne odpojením cívky zařízení proti 
nekontrolovanému pohybu od napájení; proto bude vhodné instalovat spínač detekce 
polohy kabiny, který splňuje požadavky normy EN81-21 body 5.5.2.3 a 5.7.2.3. 
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7.6 Instalace s enkodérem

Obr. 20

Obr. 21

Standardní enkodér: 1024 impulzů/ot., / "obousměrný + 0 linkový budič (AD26LS31) - 5 V ÷ 30 V - 
Délka kabelu: 7 m
Elektrické připojení viz tab. 11.

PŘESNOST

mm/pulz
RQ200 0,14
RQ250 0,18
RQ300 0,21

Tab. 10

Ø 28

36

Enkodér

Hnaná 
kladka

Kladka

Hnací 
řemen

Instalace musí být provedena při odpojené elektřině.

!!
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7.7 Instalace pomocí fonického kola

TECHNICKÉ PARAMETRY 

INDUKČNÍ SNÍMAČ PNP

ZDROJ NAPÁJENÍ
V dc 10-30 V

IoutMAX 100 mA

ROZLIŠENÍ 10,5 mm/pulz

MOŽNOST PŘIDAT DALŠÍ SNÍMAČ 90° PRO ŘÍZENÍ SMĚRU 

Obr. 22
Tab. 12

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ

Signály A /A B /B 0 /0 +V DC 0 VDC Stínění

Výstupy
A, B, 0

(5žilový kabel)

Hnědá - Modrá - Bílá - Červe-
ná Černá Clona

EDE 9 pin 1 2 3 4 5 6 8 9 Kryt

Výstupy
A, / A, B, / B, 0, / 0

(8žilový kabel)
Žlutá Modrá Zelená Oranžová Bílá Šedá Červe-

ná Černá Clona

Tab. 11
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7.8 Ochranný kryt

Obr. 23

Obr. 24
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8. FUNKČNÍ TEST

Před uvedením do provozu proveďte funkční test.
Před spuštěním testu: 

• Vyčistěte vodítka.
• Všechny osoby se musí vzdálit od výtahové šachty; odstraňte také všechny věci; hrozí 

nebezpečí rozdrcení! 
• Nechte výtah pomalu projet celou dráhu v kontrolním režimu.

8.1 Statický test
• Omezovač rychlosti s ručním zásahem:

Zatlačte čep 1 NAHORU (obr. 25) a jeho přidržením ručně aktivujte omezovač rychlosti.
Nechte kabinu výtahu pomalu klesat, dokud nezasáhne zachycovač.  

• Omezovač rychlosti se zařízením proti nekontrolovanému pohybu/dálkovým 
ovládáním: 

Spusťte elektromagnet z ovládacího panelu, abyste ručně aktivovali omezovač rychlosti.

Nechte kabinu výtahu pomalu klesat, dokud nezasáhne zachycovač.  

Po skončení testu resetujte omezovač rychlosti, kontakty a bloky zachycovačů.

!!

Obr. 25

1. Čep
Zatlačte nahoru.

viz odstavec 3.2
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Po skončení testu resetujte omezovač rychlosti (přemístěte lano do provozní drážky (3) 
obr. 26), kontakty a bloky zachycovačů. 

Omezovač rychlosti je nutné vyměnit, pokud naměřené vypínací rychlosti neodpovídají 
přibližně hodnotám uvedeným na identifikačním štítku. Na místě instalace se nesmí 
provádět žádné změny!

!!

!!

Obr. 26 Obr. 27

2. Elektrický kontakt

1. Testovací drážka3. Provozní drážka

8.2 Dynamický test

Zkontrolujte, zda v kabině a ve výtahové šachtě nikdo není.

Elektrický zásah:
• Umístěte lano do testovací drážky (1) obr. 26 - 27.
• Nechte kabinu výtahu jet dolů jmenovitou rychlostí, dokud nezasáhne elektrický 

kontakt.
• Resetujte elektrický kontakt (2) obr. 26 - 27.
• Nechte kabinu výtahu jet jmenovitou rychlostí, dokud nezasáhne elektrický kontakt.
• Neresetujte elektrický kontakt (2) obr. 26-27, pokud chcete provést pouze 

mechanický zásah.

Mechanický zásah: 
• Nechte kabinu výtahu jet dolů jmenovitou rychlostí, dokud nezasáhnou bloky 

zachycovačů.
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!!

9. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ, ÚDRŽBA A OPRAVY
9.1 Obecné údaje

Problémy a poruchy, které se vyskytnou během záruční doby a nejsou přesně určeny, 
nebo vyžadují opravu jednotky, musí být oznámeny zákaznickému servisu výrobce.!

Společnost Montanari nemůže zaručit ani nést odpovědnost za neautorizované zákroky 
prováděné na jednotce, za nesprávné použití, za úpravy provedené bez jejího souhlasu 
nebo za použití neoriginálních náhradních dílů.

Při opravě problémů nebo poruch musí být jednotka vyřazena z provozu, aby se 
zabránilo neúmyslnému spuštění. Na startovací spínač umístěte výstražný štítek.!

Obr. 28

9.2 Problémy, příčiny, řešení 
Frekvenci kontrol a testů k zajištění bezpečného provozu určuje příslušný odpovědný 
orgán (doporučují se alespoň dvě kontroly ročně). Před zákonem předepsanými funkčními 
testy se doporučuje provádět kontroly a údržbu. 

1.Páka

2. Pružina

Zařízení musí být okamžitě vyřazeno z provozu, pokud jsou zjištěny závady nebo poškození 
ohrožující bezpečnost. Nelubrikujte ani nemažte mechanické části! Nahromadění prachu 
a nečistot může ovlivnit správnou funkci zařízení. 

9.3 Kontroly
Zkontrolujte, zda se páka (1) otáčí lehce a zda je vrácena do výchozí polohy pružinou (2) 
obr. 28.
Zbytky prachu nebo nečistot odstraňte kartáčem.
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Zkontrolujte opotřebení drážky.
Zkontrolujte, že na kladce není žádná axiální vůle.
Zkontrolujte stav ložisek a případný hluk!
Při každé servisní návštěvě a alespoň jednou ročně zkontrolujte správnou funkci kontaktu, 
který ovládá překročení rychlosti.
Ručně aktivujte kontakt; pokud je panel v normálním režimu, výtah se nesmí pohybovat.

 
 
POZN: Pokud při testu lano běží, i když se kladka omezovače rychlosti nehýbe, zkontrolujte 
správné napnutí kontrolou napínací kladky.

9.4 Opravy
Omezovač rychlosti se nesmí nikdy rozebrat a/nebo upravit (plomby atd.). Tento zákaz 
platí i při opravách. Je výslovně zakázáno vyměňovat poškozené nebo vadné díly, pokud 
to písemně neschválí zaměstnanci Montanari Giulio & C. Srl.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je  výslovně zakázáno ponechat zařízení v chodu bez 
omezovače rychlosti, a to i na krátkou dobu. 
 
Po instalaci nebo po první fázi práce může být nutné upravit napnutí lana.

Přípustné postupy: 
• Posunutí závaží na ose napínací kladky.
• Zkrácení lana.

10. CERTIFIKÁT OMEZOVAČE RYCHLOSTI
Omezovač rychlosti je vybaven certifikátem přezkoušení typu, který si můžete stáhnout v 
aktualizované verzi na webu www.montanarigiulio.com 
Ke každému omezovači rychlosti si můžete vyžádat prohlášení o shodě dle směrnice 
2014/33/EU.

!!
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