
POLSKIOGRANICZNIKI PRĘDKOŚCI: RQ-A I RQ  

REV:06_06_2022

www.montanarigiulio.com 5

Dziękujemy za wybór produktu firmy Montanari.

Od 1970 roku Montanari Group produkuje i dostarcza swoim 
klientom najlepsze maszyny napędowe oraz komponenty do 
wind i schodów ruchomych.
Jesteśmy dumni z tego, że są Państwo naszym klientem i mamy 
nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę przez długi 
czas.

Massimo Montanari
CEO Montanari Group

POBIERZ NASZĄ APLIKACJĘ!

Jedno narzędzie, które pozwala Ci na wchodzenie do całej dostępnej dokumentacji 
do wciągarek, wciągarek bezprzekładniowych, ograniczników i chwytaczy spado-
chronowych.  

Można w nim sprawdzić przesyłkę, skonfigurować falownik, pobrać instrukcje, raport 
techniczny, certyfikaty i wiele więcej.
 
Znajdź aplikację Montanari Giulio dostępną w sklepach Google Play i App Store. 

ZESKANUJ KOD QR, ABY POBRAĆ
APLIKACJA NA URZĄDZENIA 

Z SYSTEMEM ANDROID

ZESKANUJ KOD QR, ABY POBRAĆ
APLIKACJA NA URZĄDZENIA 

Z SYSTEMEM iOS

APP DESKTOP 
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!
Ogranicznik prędkości jest wstępnie wyregulowany i skalibrowany w fabryce. 
Bez autoryzacji firmy Montanari Giulio & C. Srl nie jest dozwolona żadna 
interwencja. 

WER.: DATA OPIS OPRACOWANIE WERYFIKACJA ZATWIERDZENIE

1 2019-05-07 PIERWSZE OPRACOWANIE Biuro Marketingu Biuro techniczne STEFANO BERTONI (DTE)

2 2020-02-10 AKTUALIZACJA Biuro Marketingu Biuro techniczne STEFANO BERTONI (DTE)

3 2021-01-18 AKTUALIZACJA Biuro Marketingu Biuro techniczne STEFANO BERTONI (DTE)

4 2021-11-11 AKTUALIZACJA Biuro Marketingu Biuro techniczne STEFANO BERTONI (DTE)

5 2022-04-05 AKTUALIZACJA Biuro Marketingu Biuro techniczne STEFANO BERTONI (DTE)

6 2022-06-08 AKTUALIZACJA Biuro Marketingu Biuro techniczne STEFANO BERTONI (DTE)

!

!

Środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia 
porażenia prądem.

Środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia 
obrażeń osób.

Środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia 
uszkodzenia komponentów.

Środki bezpieczeństwa mające na celu 
uniknięcie poparzeń spowodowanych 
kontaktem z gorącymi/przegrzanymi 
powierzchniami.

Przydatne informacje przed i podczas 
fazy montażu.

Należy zapoznać się z konkretnymi 
częściami instrukcji.

Utylizacja produktu.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Wstęp
Ograniczniki prędkości firmy Montanari Giulio & C. są projektowane i testowane 
tak, aby ich prawidłowe działanie było zapewnione. 
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część ogranicznika i musi być zawsze 
przechowywana w jego pobliżu w celu szybkiego zapoznania się z nią.
Wszystkie osoby odpowiedzialne za instalację, działanie, konserwację i naprawę 
urządzenia muszą przeczytać i zrozumieć instrukcje.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia lub wypadki spowodowane 
brakiem przestrzegania instrukcji podanych w niniejszym podręczniku.

Opisany poniżej ogranicznik prędkości RQ i RQ-A zaprojektowano i wyprodukowano 
zgodnie z uznanymi normami bezpieczeństwa i stanem rozwoju technicznego w 
momencie druku niniejszej instrukcji.
Ograniczniki są zaplombowane. Na śruby nanoszony jest specjalny lakier 
zapobiegający naruszeniom, którego nie wolno usuwać.  
Zerwanie plomby i jakiekolwiek oznaki naruszenia oznaczają unieważnienie 
gwarancji producenta.

W ramach podejmowanych udoskonaleń produktu firma Montanari zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia, bez żadnego uprzedniego powiadomienia, zmian w 
zespołach oraz akcesoriach, zachowując ich podstawowe cechy.

1.2 Prawo autorskie
Wszystkie prawa do niniejszej instrukcji obsługi należą do Montanari Giulio & C. 
Srl. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku nie mogą być powielane ani 
wykorzystywane w sposób nieupoważniony, ani udostępniane osobom trzecim bez 
uprzedniej zgody.
Wszelkie wnioski należy kierować na adres:

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

!
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2. BEZPIECZEŃSTWO
2.1 Zamierzone zastosowanie
Ogranicznik bezpieczeństwa jest produkowany zgodnie z najnowszym stanem 
wiedzy technicznej, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne użytkowanie go. Zabrania 
się manipulowania przy urządzeniach lub funkcjach mających na celu zapobieganie 
przypadkowym kontaktom.  

Zabrania się używania ogranicznika bezpieczeństwa do czynności innych niż te, 
do których został on wyprodukowany oraz niezgodnie z warunkami określonymi 
w umowie dostawy.!

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie 
spowodowane instalacją niezgodną ze specyfikacją, z wyjątkiem przypadków 
zatwierdzonych przez Montanari Giulio & C. 

2.2 Obowiązki użytkownika
Odpowiedzialność za przeszkolenie pracowników spoczywa na firmie odpowiedzialnej 
za wykonanie prac. Operator musi upewnić się, że wszystkie osoby biorące udział w 
instalacji, obsłudze, konserwacji i naprawie przeczytały oraz zrozumiały dostarczone 
instrukcje obsługi i ich przestrzegają w celu:

• uniknięcia uszkodzenia mienia lub obrażeń osób;
• zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania urządzenia;
•  uniknięcia strat i szkód środowiskowych spowodowanych przez niewłaściwe 

użytkowanie.

Gwarancja traci natychmiast ważność w następujących sytuacjach: 
• Użycie komponentów innych niż zainstalowane.
• Wszelkie modyfikacje ogranicznika.
•  Zerwanie plomby, usunięcie naklejek potwierdzających odbiór lub lakieru 

zapobiegającego naruszeniom.

!

Przed przystąpieniem do instalacji w systemie należy sprawdzić, czy: 
• Dane na tabliczce znamionowej i prędkość windy są zgodne z danymi systemu.
• Średnica liny jest dostosowana do koła pasowego ogranicznika/napinacza.

WAŻNE:
Urządzenia zabezpieczające wymagają zwrócenia szczególnej uwagi:

• Należy przetestować ich działanie natychmiast po instalacji.
•  Zabronione jest demontowanie urządzenia zabezpieczającego podczas 

konserwacji lub naprawy, jeśli interwencja dotyczy części, które mogą mieć 
wpływ na ustawienia fabryczne (plomby, pieczęcie itp., patrz również utrata 
gwarancji).

! !

Patrz szczegóły w punkcie 2.2
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•  Przeprowadzanie nieprawidłowej konserwacji lub nieprawidłowej kontroli 
inspekcyjnej.

•  Stosowanie akcesoriów i/lub części zamiennych, które nie są odpowiednie lub nie 
zostały zatwierdzone przez firmę Montanari/nie są jej oryginalnymi akcesoriami/
częściami.

Ponadto należy: 
•  Podczas transportu, montażu, instalacji, obsługi, konserwacji i utylizacji urządzenia 

przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
•  Urządzenie musi być używane, konserwowane i naprawiane wyłącznie przez 

upoważniony, odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.
•  Ogranicznika nie wolno czyścić za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia 

myjącego. 
•  Wszelkie prace powinny być wykonywane ostrożnie, zwracając szczególną uwagę 

na kwestie bezpieczeństwa.
•  Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane tylko wtedy, gdy 

urządzenie nie działa. 
• Nie wykonywać prac spawalniczych na urządzeniu.
• Nie używać urządzenia jako punktu masy podczas spawania. 
•  Jeśli urządzenie przeznaczone jest do instalacji w systemach lub maszynowniach, 

producent takich systemów lub maszynowni musi zapewnić dołączenie 
norm, wskazań i opisów zawartych w niniejszej instrukcji obsługi do instrukcji 
wspomnianych systemów.

•  Należy przestrzegać wskazań podanych na tabliczkach ostrzegawczych lub 
identyfikacyjnych. Tabliczki te muszą być zawsze utrzymywane w czystości i 
czytelne. Uszkodzone tabliczki muszą zostać wymienione.

Wszelkie części zamienne można zamówić w Grupie Montanari.

2.3 Prawidłowa utylizacja

 
  Szanować środowisko i utylizować produkt zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w kraju jego instalacji. 

2.4 Bezpieczeństwo pracowników

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i innych podmiotów obowiązkowe jest:
•  Używanie urządzeń zabezpieczających, aby uniknąć upadku (platformy lub 

uprzęży).
• Zakryć wszelkie otwory w podłodze. 
•  Zabezpieczyć narzędzia instalacyjne lub inne przedmioty przed przypadkowym 

upadkiem.
•  Ogrodzić otwory szybu windy i umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze 

podczas pracy wewnątrz nich.

! !
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3. IDENTYFIKACJA I DANE
3.1 Tabliczka znamionowa
Dane przedstawione na tabliczce pokazano na Rys. 1:

Producent

Adres 
producenta

Kod artykułu
Numer seryjny / rok produkcji

Rys. 1

Potwierdzenie zamówienia

Model

Szybkość interwencji 
mechanicznej

Kod identyfikacyjny organu wyzna-
czonego do nadzoru produkcji, który 
przeprowadza inspekcję

Certyfikat typu

Numer zamówienia
Jednostka certyfikująca

Kod QR, aby uzyskać dostęp 
do wszelkiej powiązanej 
dokumentacji. 

Tab. 1
3.2 Odniesienia do przepisów

N NORMA OPIS

1 UNI 10147 Konserwacja : Terminologia.

2 EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów.

3 EN 81 -50 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów: kontrole i próby.

4 EN 81 - 21
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
nowych dźwigów do transportu ludzi i rzeczy w istniejących 
budynkach.
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MODEL

RQ-A RQ DANE WSPÓLNE

Prędkość 
nominalna

Prędkość 
nominalna

MAKSYMALNA 
WYSOKOŚĆ 

SKOKU
ø LIN

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

Wersja min. maks. min. maks.

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 Wymiary
Poniżej przedstawiono rysunki techniczne oraz wymiary ograniczników w wersji 
standardowej. Wersje z opcjami znajdują się w poszczególnych sekcjach. 

MODEL KOŁO 
PASOWE ø 

WYMIARY

RQ
RQ - A

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

300 320 310 225

3.3 Dane techniczne 
Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Siła generowana przez masę 
napinającą działającą na oś koła 
pasowego napędowego [N]

Siła trakcji działająca na dźwignię chwytacza 
spadochronowego.

DÓŁ [N] GÓRA [N] TYP DZIAŁANIA

288 349,88 --- JEDNOKIERUNKOWE

825 862,27 361,30 DWUKIERUNKOWE

3.4 Siła uciągu 
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Podstawa wąska Rys. 2RQ / RQ-A

Podstawa standardowa Rys. 3

A

A

RQ / RQ-A
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øD

øP

øD

øP
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Zapewnić suche 
warunki

Zachować ostrożność

Strona górna Nie używać zaczepów

Delikatne Środek ciężkości

Trzymać z dala od 
źródeł ciepła

Punkt mocowania

Do podnoszenia należy używać 
wyłącznie sworzni/elementów 
dystansowych wskazanych na 
rysunku. 
Nie oliwić ani nie smarować 
części mechanicznych!
Nagromadzenie kurzu i brudu 
może zakłócić prawidłowe dzia-
łanie.

Rys. 4! !

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1 Przemieszczenie
Mogą być zastosowane różne rodzaje opakowań w zależności od wymiarów i środka 
transportu. O ile nie określono inaczej, opakowania są zgodne z wytycznymi HPE.
Zaleca się sprawdzenie stanu materiału po odebraniu dostawy. W przypadku uszko-
dzeń nie należy kontynuować instalacji, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone 
przez firmę Montanari Giulio & C.
Przestrzegać symboli występujących na opakowaniu, aby uniknąć konsekwencji dla 
mienia lub osób. Poniżej przedstawione są znaczenia symboli, jakie mogą pojawić się 
na opakowaniu.

4.2 Magazynowanie

Urządzenie należy przechowywać w zamkniętym i suchym pomieszczeniu. !
Dostawy wykonywane w specyficznych warunkach transportu (na przykład 
statkiem) i magazynowania (klimat, owady itp.) muszą być uzgadniane 
umownie.!
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!
Patrz szczegóły w punkcie 5.4

Koło pasowe

Rys. 5

3. Dźwignia1. Koło

2.  Piasta kwadratowa 
koła pasowego

4. Sprężyna

5. Ząb blokujący

5. OPIS I DZIAŁANIE
5.1 Opis ogólny
Ogranicznik prędkości to urządzenie zabezpieczające, które interweniuje, gdy kabina 
przekroczy prędkość znamionową i osiągnie prędkość zadziałania. 
Ogranicznik:

•  Jednokierunkowy – działa na dźwignię chwytacza spadochronowego podczas 
ruchu w dół.

•  Dwukierunkowy – interweniuje w przypadku obu kierunków ruchu. 
Ogranicznik jest przeznaczony do wykrywania nadmiernej prędkości i interwencji 
zarówno mechanicznej, jak i elektrycznej w sposób opisany poniżej:

• część mechaniczna uruchamia chwytacz spadochronowy;
• część elektryczna zatrzymuje działanie windy.

UWAGA: do naprężania liny ogranicznika wymagany jest napinacz
(patrz. np. TAB163.1 i TEV w katalogu ogólnym produktów  Montanari Giulio 
& C.)

5.2 Komponenty
Na poniższych rysunkach przedstawiono części, z których składa się ogranicznik RQ & 
RQ-A w wersji standardowej.
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Rys. 6

7. Styk bezpieczeństwa

Strzałka wskazująca 
kierunek chwytu chwytacza 
spadochronowego

6. Sworzeń

Sworznie dystansowe

Podstawa mocowania

Rowek testowy

Rys. 7

5.3 Interwencja mechaniczna
Rys. 5 – 6 – 7: Koło (1) obraca się na piaście kwadratowej koła pasowego (2) i naciska 
dźwignię (3) w dół. 
W ten sposób sprężyna (4) utrzymuje swoje otwarcie aż do osiągnięcia prędkości 
zadziałania.
Dźwignia (3) obraca się i zaczepia o jeden z zębów blokujących (5).
Koło pasowe już się nie obraca i powoduje interwencję mechaniczną chwytacza 
spadochronowego. 

5.4 Interwencja elektryczna
Rys. 5 – 6 – 7:  Koło (1) obraca się na piaście kwadratowej koła pasowego (2) i naciska 
dźwignię (3) w dół.  W ten sposób sprężyna (4) utrzymuje swoje otwarcie aż do 
osiągnięcia prędkości zadziałania.
Sworzeń (6) podnosi się, uruchamia styk bezpieczeństwa (7) i otwiera łańcuch 
bezpieczeństwa. 
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6. INSTALACJA I MOCOWANIEE 
Ogranicznik musi być zainstalowany w budynku lub w zamkniętym szybie.  
Nie używać w atmosferze wybuchowej. Temperatura otoczenia musi wynosić od 0°C 
do + 40°C (o ile nie uzgodniono inaczej – inna specyficzna autoryzacja).
Czynności montażowe i instalacyjne muszą być wykonywane z najwyższą 
starannością przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym montażem lub 
nieprawidłową instalacją. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że dostępny 
jest odpowiedni sprzęt do podnoszenia i przemieszczania. Należy użyć wszystkich 
punktów mocowania przewidzianych przez producenta.

! !
Sprawdzić kierunek obrotów: ogranicznik może znajdować się po stronie kabiny 
lub po stronie przeciwwagi. Strzałka na ograniczniku (Rys. 7) musi być w skierowana 
w stronę chwytu chwytacza spadochronowego. 

6.1 POWIERZCHNIA INSTALACJI – MOCOWANIE
Ogranicznik prędkości jest przeznaczony do użytku z maszynownią lub bez niej; 
może być montowany w pozycji poziomej lub odwróconej (w wersji dedykowanej). W 
przypadku pozycji odwróconej należy sprawdzić, czy mocowanie jest odpowiednie 
do siły interwencji.
Powierzchnia instalacji musi być jednolita i wypoziomowana. Tolerancja poziomowania 
wynosi 0,2 mm. Powierzchnia instalacji musi być sztywna i wystarczająco mocna, aby 
wytrzymać oddziałujące na nią siły.
Należy szczególnie uważać, aby nie uderzać w ogranicznik.
Ustawić urządzenie na powierzchni instalacji i zamocować je. Nie wywierać siły ani nie 
uderzać elementów mocujących w celu ustawienia ich; może to uszkodzić ogranicznik.

Instalacja w pozycji poziomej

Instalacja w pozycji odwróconej
Rys. 8

7. Styk bezpieczeństwa
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Rys. 9

! !
MOCOWANIE: Ogranicznik prędkości należy zamocować, sprawdzając jego pionowość 
za pomocą poziomicy lub pionu.

! !
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE NACHYLENIE: Ogranicznik prędkości musi być 
zainstalowany w taki sposób, aby lina przebiegała równolegle w rowku koła pasowego.
Maksymalne zalecane nachylenie (A) liny wynosi ± 0,50°.

Rys. 10

Rys. 10

A
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6.2 Instalacja lin
Ogranicznik prędkości działa idealnie tylko wtedy, gdy lina i napinacz są zainstalowane 
prawidłowo.
1. Przybliżyć linę w pobliże ogranicznika i przełożyć jeden koniec przez ogranicznik 

w kierunku zespołu dźwigni chwytacza spadochronowego.
2. Podłączyć pierwsze mocowanie liny do liny i przymocować je do dźwigni 

chwytacza spadochronowego.
3. Zamontować napinacz zgodnie z instrukcją montażu.
4. Podłączyć drugi koniec liny do mocowania liny, przekładając przez napinacz, a 

następnie połączyć ją z dźwignią chwytacza spadochronowego.

Rys. 11

OGRANICZNIK 

Lina

Mocowanie liny

Napinacz

Wspornik

Zespół dźwigni chwytacza spa-
dochronowego
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6.3 Instalacja elektryczna – styk nadmiernej prędkości

! !
MOCOWANIE: przed rozpoczęciem odłączyć zasilanie. 

Podczas układania przewodu łączącego należy wziąć pod uwagę, co następuje: 
• przewody jednobiegunowe muszą mieć podwójną izolację; 
•  użytkowanie i rozmieszczenie przewodów kabli musi być zgodne z 

obowiązującymi przepisami.

Podłączyć stykStyk jest wyregulowany i 
zaplombowany w fabryce. 
Nie wolno go regulować w 
gnieździe. Sprawdzić, czy dźwignia 

uruchamiająca mikroprzełącznik 
przesuwa się prawidłowo w 
swoim gnieździe i czy sprężyna 
powraca w pozycję 0

Sprawdzić poprawność działania styku, po zakończeniu ponownie go uzbroić, jeśli 
uzbrajany jest ręcznie.

Rys. 12
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7. INSTALACJA OGRANICZNIKÓW WRAZ Z ICH OPCJAMI
7.1 Instalacja elektryczna ELEMENTU STEROWANIA ZDALNEGO
WAŻNE: 
Zdalny element sterowania jest niezbędny w przypadku ogranicznika montowanego 
w strefach niedostępnych, jak wskazano w normie.
Zdalny element sterowania umożliwia zablokowanie koła pasowego ogranicznika 
podczas jednokierunkowego ruchu w dół oraz w obu kierunkach w przypadku 
dwukierunkowym.
Jeśli instalowane jest zabezpieczenie przed wahaniami, ono również służy jako zdalny 
element sterowania.

patrz punkt 3.2

Rys. 13

Rys. 14

! !
WAŻNE: cewka zdalnego elementu sterowania może być zasilana tylko przez 
kilka sekund. 



24
REV: 06_06_2022

www.montanarigiulio.com

Schemat elektryczny zarządzania zdalnym sterowaniem (remote control).

LP. SYMBOL OPIS

1 V+ Symbol ogólny wskazujący biegun dodatni lub fazę (F) źródła zasilania.

2 0 V Symbol ogólny wskazujący biegun ujemny lub neutralny (N) źródła zasilania.

3 PE Symbol uziemienia.

4 S1 Przycisk sterowania cewką zdalnego elementu sterowania

5 KA1 Przekaźnik dodatkowy do sterowania zasilaniem cewki zdalnego elementu 
sterowania.

6 ZDALNE 
STEROWANIE Cewka/elektromagnes zdalnego elementu sterowania w ograniczniku prędkości.

UWAGA: napięcie zasilania dodatkowego przekaźnika (KA1) niekoniecznie musi być jednakowe jak napięcie 
zasilania cewki zdalnego elementu sterowania.

Tab. 5

Rys. 15

ZASADA DZIAŁANIA
Przycisk S1 umożliwia wyjęcie sworznia cewki zdalnego elementu sterowania w 
ograniczniku prędkości.
Przycisk S2 umożliwia przywrócenie styku w celu wykonania ponownego uzbrojenia 
elektrycznego po zadziałaniu ogranicznika prędkości. 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk S1 podczas wykonywania testu kontrolnego 
sprawdzanego ogranicznika prędkości; w ten sposób wymusza się zadziałanie 
ogranicznika, wzbudzając odpowiedni styk elektryczny. Po zakończeniu testu, aby 
przywrócić działanie ogranicznika prędkości i odpowiedniego styku elektrycznego, 
należy nacisnąć przycisk S2.
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Schemat elektryczny do sterowania zdalnym ponownym uzbrajaniem styku (remote 
reset).

Rys. 16

LP. SYMBOL OPIS

1 V+ Symbol ogólny wskazujący biegun dodatni lub fazę (F) źródła zasilania.

2 0 V Symbol ogólny wskazujący biegun ujemny lub neutralny (N) źródła zasilania.

3 PE Symbol uziemienia.

4 S2 Przycisk sterowania do przywracania styku uzbrajanego elektrycznie.

5 KA2 Przekaźnik dodatkowy do sterowania przywracaniem styku uzbrajanego 
elektrycznie.

6 KA3 Przekaźnik dodatkowy do sterowania przywracaniem styku uzbrajanego 
elektrycznie.

7 REMOTE RESET Styk uzbrajany elektrycznie marki Pizzato lub Montanari wyposażony w styk 
N.C. / N.O. obecny w ograniczniku prędkości.

UWAGA: napięcie zasilania przekaźników dodatkowych (KA2 KA3) niekoniecznie musi jednakowe jak 
napięcie zasilania styku uzbrajanego elektrycznie.

Tab. 6
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7.2 Instalacja elektryczna ZABEZPIECZENIA PRZED WAHANIAMI
WAŻNE: 
Zabezpieczenie przed wahaniami (Rys. 15 i 16) umożliwia zablokowanie koła 
pasowego ogranicznika zarówno podczas ruchu w górę, jak i w trakcie ruchu w dół w 
przypadku niekontrolowanych ruchów kabiny. 
Aby sprawdzić minimalną odległość, jaką kabina może przebyć przed zadziałaniem 
chwytacza spadochronowego po zaczepieniu, w najbardziej niesprzyjających 
warunkach, patrz Tab. 4. Zabezpieczenie przed wahaniami pełni również funkcję 
zdalnego elementu sterowania. 

Złącze

Styk podłączania/
odłączania zabezpieczenia 
przed wahaniami.

Elektromagnes

Tłoczek 
sprzęgający Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17
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7.3  Charakterystyka zabezpieczenia przed wahaniami: 
Urządzenie zamontowane na ogranicznikach oddziałuje na chwytacz spadochronowy 
i umożliwia zatrzymanie kabiny w przypadku niekontrolowanych ruchów.
Działanie: urządzenie to składa się z elektromagnesu wyposażonego w dźwignię i 
styk elektryczny do sterowania tłoczkiem (patrz Rys. 15). Podczas normalnego ruchu 
windy elektromagnes jest zasilany, a tłoczek jest w pozycji wycofanej, natomiast 
gdy kabina jest zatrzymana na równi z podłogą, tłoczek jest w pozycji wysuniętej i 
elektromagnes nie jest zasilany. 
Gdy elektromagnes nie jest zasilany, tłoczek oddziałuje na dźwignię i blokuje 
ogranicznik. Mechaniczne zablokowanie ogranicznika następuje po określonym 
ruchu kabiny w górę i/lub w dół. Ma to na celu uniknięcie przypadkowego zadziałania 
chwytacza spadochronowego. Wartość przesunięcia kabiny zależy od średnicy koła 
pasowego ogranicznika. Patrz Tab. 4

! !
WAŻNE: użytkowanie ogranicznika zgodnie z normą EN 81-20 (patrz punkt dot. normy 
odniesienia)

7.4  Wykorzystywanie zabezpieczenia przed wahaniami jako urządzenia 
zabezpieczającego przed niezamierzonym ruchem kabiny (UCM)

Kompletny ogranicznik zabezpieczenia przed wahaniami może być używany do 
wykrywania niekontrolowanego ruchu i uruchamiania chwytacza spadochronowego. 
Zabezpieczenie przed wahaniami jest więc tylko częścią urządzenia zapobiegającego 
przed niekontrolowanymi ruchami kabiny przy otwartych drzwiach. Wraz z innymi 
komponentami systemu może być oceniany i weryfikowany zgodnie z wymaganiami 
normy EN81-20.
Sprawdzić, czy odległości podane w Tab. 4 są zgodne z daną instalacją i stosowanymi 
urządzeniami hamującymi, zgodnie z przestrzeniami wymaganymi przez normę 
EN81-20, podpunkt 5.6.7.5.

Zabezpieczenie przed wahaniami – styk elektromagnesu: 
W przypadku zastosowania wspomnianego zabezpieczenia przed wahaniami w 
instalacjach MRL musi ono być wyposażone w odpowiednie zasilanie pomocnicze, 
aby zachować funkcjonalność nawet w przypadku zaniku zasilania z sieci głównej. 
Zasilanie pomocnicze musi być odpowiednio zwymiarowane i okresowo sprawdzane. 
Czas utrzymywania znamionowych parametrów elektrycznych zapewnianych 
przez zasilanie pomocnicze musi być zgodny z instrukcjami producenta. W każdym 
przypadku należy zagwarantować wykonanie normalnych manewrów kontrolnych i 
awaryjnych w celu ewakuowania osób znajdujących się w kabinie. 

Model Ruch minimalny Ruch 
maksymalny

RQ I RQ-A mm mm

200 ± 48 210

250 ± 60 260

300 ± 72 315

Tab. 7
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W przypadku braku zasilania w systemach MR zabezpieczenie przed wahaniami 
można otworzyć ręcznie lub za pomocą odpowiedniego akcesorium. 
 

Aby uniknąć opóźnień w działaniu zabezpieczenia przed wahaniami podczas 
normalnego ruchu windy (np. brak zasilania podczas ruchu lub otwarcie łańcucha 
zabezpieczającego podczas ruchu), zalecamy włączenie obwodu opóźniającego za 
pomocą kondensatora. Pozwala to na włączenie urządzenia po zatrzymaniu maszyny 
(zwykle kilka sekund). 
Opóźnienie nie może mieć miejsca podczas normalnego działania urządzenia. 
Zależność  ‘opóźnienie – pojemność’ przedstawiono w Tab. 5.

Tab. 8

patrz: Rys. 19 – Pkt. 7.6  Manewr awaryjny za pomocą zabezpieczenia 
przed wahaniami

CZASY OPÓŹNIENIA DLA SIŁOWNIKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W CHWILI 
ODŁĄCZENIA ZASILANIA.

Cewka

12 V DC 24 V DC 48 V DC 207 V DC

C[mF] Opóźnienie C[mF] Opóźnienie C[mF] Opóźnienie C[mF] Opóźnienie

s s s s

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

Dioda 
recyrkulacji 0,1 Dioda 

recyrkulacji 0,13 Dioda 
recyrkulacji 0,1 Dioda 

recyrkulacji 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 - - - -
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Rys. 18

Przykład schematu elektrycznego sterowania zabezpieczeniem przed wahaniami.

LP. SYMBOL OPIS

1 K_DOORS Przekaźnik drzwi

2 ANTICREEP Cewka zabezpieczenia przed wahaniami + styki N.O. – N.C 

3 K_AUX_1 Przekaźnik dodatkowy ze stykami N.O. – N.C.

4 K_MOTOR Przekaźnik silnika

5 Res, Cap, Diode Obwód ładowania i obwód opóźniający dla zabezpieczenia przed 
wahaniami

6 VDD Sygnał zasilania cewki zabezpieczenia przed wahaniami

7 GND Sygnał uziemienia

Tab. 9
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W ramach ręcznego manewru awaryjnego ogranicznik musi zostać odłączony od 
zabezpieczenia przed wahaniami za pomocą akcesorium, które wkłada się w sposób pokazany 
na Rys. 19. 
W ten sposób styk elektryczny zamyka się. Ponowne uruchomienie systemu musi być możliwe 
dopiero po wyjęciu akcesorium i umożliwieniu w ten sposób otwarcia styku elektrycznego. 

Rys. 19

7.5 Manewr awaryjny za pomocą zabezpieczenia przed wahaniami:
Manewr awaryjny może być typu elektrycznego lub ręcznego.
Manewr typu elektrycznego: zasilić cewkę zabezpieczenia przed wahaniami napięciem 
znamionowym, aby zwolnić ogranicznik i umożliwić ruchy kabiny.

! !
WAŻNE: przed przystąpieniem do jakiegokolwiek ruchu kabiny należy sprawdzić po-
prawność zamknięcia styku zabezpieczenia przed wahaniami. Brak zamknięcia tego 
styku musi uniemożliwić ruch windy.

Akcesorium do ręcznego 
otwierania zabezpieczenia 
przed wahaniami

7.5.1   EN81-21 – Stosowanie ogranicznika RQA jako urządzenia aktywacyjnego trybu 
pre-triggering:

Ogranicznik stosowany jako urządzenie aktywacyjne trybu pre-triggering powinien być 
wyposażony w opcjonalne zabezpieczenie przed wahaniami.Patrz roz. 7.2

Droga zatrzymania kabiny będzie sumą odległości, jaka jest potrzebna w celu zablokowania 
ogranicznika (patrz tab. 4) + odległość hamowania chwytacza spadochronowego + strefy 
aktywacji mechanicznej.
Aktywacja blokady ogranicznika następuje poprzez odwzbudzenie cewki zabezpieczenia 
przed wahaniami; wskazane będzie wiec zastosowanie przełącznika do wykrywania 
pozycji kabiny, który byłby zgodny z wymaganiami normy EN81-21, punkt 5.5.2.3 i 5.7.2.3.
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7.6 Instalacja z enkoderem

Rys. 20

Rys. 21

Enkoder standardowy: 1024 impulsów na obrót / dwukierunkowy + 0 Line Driver 
(AD26LS31) – 5 V ÷ 30 V – Długość przewodu: 7 m.
Jeśli chodzi o połączenia elektryczne, patrz Tab. 8.

PRECYZJA

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

Tab. 10

Ø 28

36

Enkoder

Koło pasowe 
napędzane

Koło pasowe

Pasek napędowy

Instalacja musi być wykonywana przy braku napięcia elektrycznego.

!!
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DANE TECHNICZNE 

CZUJNIK INDUKCYJNY PNP

ZASILANIE
V DC 10 – 30 V

IoutMAX 100 mA

ROZDZIELCZOŚĆ 10,5 mm/impuls

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DODATKOWEGO CZUJNIKA 90° DO KONTROLI KIERUNKU 

Rys. 22
Tab. 12

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Sygnały A /A B /B 0 /0 + V DC 0 V DC Shield
Wyjścia 
A, B, 0
(kabel 

5-przewodowy)

Brązowy - Niebieski - Biały - Czerwony Czarny Ekran

EDE 9 styków 1 2 3 4 5 6 8 9 Case

Wyjścia 
A, /A, B, /B, 0, /0

(kabel 
8-przewodowy)

Żółty Niebieski Zielony Pomarańczowy Biały Szary Czerwony Czarny Ekran

Tab. 11
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7.8 Pokrywa zabezpieczająca

Rys. 23

Rys. 24
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8. TEST DZIAŁANIA

Przed uruchomieniem przeprowadzić test działania.
Przed wykonaniem testu: 

• Wyczyść prowadnice.
•  Poprosić wszystkie osoby o odsunięcie się i odsunąć wszelkie przedmioty od 

szybu windy: ryzyko zmiażdżenia! 
• Wykonać cały ruch windy powoli w trybie inspekcyjnym.

8.1 Test statyczny
• Ogranicznik prędkości z interwencją ręczną.

Popchnąć sworzeń 1 DO GÓRY (Rys. 25) i przytrzymać, aby ręcznie włączyć ogranicznik 
prędkości.
Pozwolić windzie na powolny ruch w dół, do momentu zadziałania chwytacza 
spadochronowego.  

•  Ogranicznik prędkości z zabezpieczeniem przed wahaniami / zdalnym 
elementem sterowania: 

Wzbudzić elektromagnes za pomocą panelu sterowania, aby ręcznie uruchomić 
ogranicznik prędkości.

Pozwolić windzie na powolny ruch w dół, do momentu zadziałania chwytaczy 
spadochronowych.  

Po zakończeniu testu przywróć ogranicznik, styki i bloki chwytacza spadochronowego.

!!

Rys. 25

1. Sworzeń
Nacisnąć w górę.

patrz punkt 3.2
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Po zakończeniu testu należy przywrócić ogranicznik (ustawiając linę w rowku roboczym 
(3) Rys. 26), styki i bloki chwytacza spadochronowego. 

Ogranicznik należy wymienić, jeśli zmierzone prędkości interwencji nie odpowiadają 
w przybliżeniu wartościom podanym na tabliczce znamionowej. Na miejscu nie są 
dozwolone żadne zmiany!

!!

!!

Rys. 26 Rys. 27

2. Styk elektryczny

1. Rowek testowy3. Rowek roboczy

8.2 Test dynamiczny

Sprawdzić, czy nikogo nie ma w kabinie i w szybie windy.

Interwencja elektryczna:
• Umieść linę w rowku testowym (1) Rys. 26 – 27.
•  Pozwolić kabinie windy na ruch w dół z prędkością nominalną, do momentu 

zadziałania styku elektrycznego.
• Przywróć styk elektryczny (2) Rys. 26 – 27.
•  Pozwolić kabinie windy na ruch w górę z prędkością nominalną, do momentu 

zadziałania styku elektrycznego.
•  Nie przywracać styku elektrycznego (2) Rys. 26 – 27, jeśli później zamierza się 

przeprowadzić tylko interwencję mechaniczną.

Interwencja mechaniczna: 
•  Pozwolić kabinie windy na ruch w dół z prędkością nominalną, do momentu 

zadziałania bloków chwytacza spadochronowego.
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9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, KONSERWACJA I NAPRAWA
9.1 Zalecenia ogólne

Problemy i usterki występujące w okresie gwarancyjnym, które nie zostaną 
precyzyjnie zidentyfikowane lub wymagają interwencji w zakresie urządzenia, 
muszą być przekazywane do Biura Obsługi Klienta producenta.!

Firma Montanari nie może zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za 
nieautoryzowane operacje wykonywane na urządzeniu, za niewłaściwe użytkowanie 
go, za modyfikacje dokonane bez jej zgody lub za stosowanie nieoryginalnych części 
zamiennych.

Podczas naprawy usterek lub awarii urządzenie musi zostać wyłączone z 
eksploatacji, aby zapobiec jego przypadkowemu uruchomieniu. Umieścić znak 
ostrzegawczy na włączniku.

!

Rys. 28

9.2 Problemy, przyczyny, środki zaradcze 
Częstotliwość inspekcji i testów zapewniających bezpieczną eksploatację ustala 
właściwy organ (zaleca się wykonywanie co najmniej dwóch przeglądów rocznie). 
Zaleca się przeprowadzenie kontroli i konserwacji przed testami funkcjonalnymi 
wymaganymi na mocy prawa. 

1. Dźwignia

2. Sprężyna

System należy natychmiast wycofać z eksploatacji, jeśli zostaną stwierdzone w 
nim wady lub uszkodzenia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. Nie oliwić ani 
nie smarować części mechanicznych! Nagromadzenie kurzu i brudu może zakłócić 
prawidłowe działanie. 

9.3 Kontrole
Sprawdzić, czy dźwignia (1) obraca się swobodnie i czy ustawiana jest w pozycji 
początkowej przez sprężynę (2) Rys. 28.
Usunąć ewentualne pozostałości kurzu lub brudu za pomocą pędzla.
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Sprawdzić zużycie rowka.
Sprawdzić, czy na kole pasowym nie ma luzu osiowego.
Sprawdzić stan łożysk i ewentualny hałas!
Przy każdej wizycie serwisowej i co najmniej raz w roku sprawdzać poprawność dzia-
łania styku kontrolującego nadmierną prędkość.
Ręcznie spowodować zadziałanie styku; jeśli panel jest w trybie normalnym, winda 
nie może się poruszyć.

 
 
UWAGA: jeżeli w trakcie testów lina przesuwa się, mimo iż koło pasowe ogranicznika jest 
zatrzymane, należy sprawdzić poprawność naprężenia poprzez kontrolę napinacza.

9.4 Naprawy
Ogranicznika prędkości nie wolno nigdy demontować i/lub modyfikować (pieczęcie 
itp.). Zakaz ten obowiązuje również podczas napraw. Bezwzględnie zabrania się 
wymiany uszkodzonych lub wadliwych części bez pisemnej zgody personelu firmy 
Montanari Giulio & C. Srl.

WAŻNE: surowo zabrania się pozostawiania systemu działającego bez 
ogranicznika prędkości, nawet na krótki czas. 
 
Po instalacji lub po wstępnym okresie pracy może być konieczne wyregulowanie 
naprężenia liny.

Czynności dozwolone: 
• Przesuwanie odważników na osi napinacza
• Skracanie liny

10. CERTYFIKAT OGRANICZNIKA
Ogranicznik jest opatrzony certyfikatem badania typu, który można pobrać w aktual-
nej wersji na stronie www.montanarigiulio.com 
W przypadku każdego ogranicznika można zażądać deklaracji zgodności zgodnie z 
dyrektywą 2014/33/UE.

!!

!!
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