Navodilo za vzdrževanje avtomatske zapornice
1-zapornica
2-drog zapornice
3-stebriček fotocelice ali
stebriček lovilni
4-stebriček domofona ali
čitalec kartic ali
avtomat za žetone
5-signalna luč
6-sprejemna antena
7-daljinski oddajnik
8-indukcijska zanka
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Zapornica SALKON
je kvaliteten izdelek z dolgo življensko dobo in minimalnim vzdrževanjem.
Za zagotovitev brezhibnega delovanja je potrebno sledeče:
1.

Občasna kontrola nivoja olja v reduktorju zapornice z merilcem olja, ki se nahaja pod pokrovom zapornice.Nivo olja v reduktorju mora segati do
oznake na merilcu olja. V nasprotnem primeru mazalni sistem ne deluje in ne podmazuje gredi nosilca droga. Za dolivanje olja uporabljamo olje
SAE 90.

2.

Če opazimo, da je olje že istrošeno, ga moramo zamenjati. Olje izspustimo z vijakom za izpust olja na spodnji strani reduktorja. Pri izpustu olja
moramo paziti, da se olje ne razlije po elektromotorju in elektro krmilni omarici.

3.

Pri izpadu elekrične energije, lahko zapornico dvigamo in spuščamo ročno s pomočjo ročice. Pri ponovnem zagonu zapornice preko
elektromotorja, moramo ročico SNETI.

4.

Pri dolgotrajnem delovanju zapornice lahko jermena, ki so v ohišju zapornice, popustijo. Jermena po potrebi zategnemo tako, da vzmet
prestavimo za izvrtino niže.

5.

Končna stikala, ki se nahajajo v ohišju zaponice, morajo biti nastavljena tako, da jih omejevalo ne poškoduje. Nastaviti jih moramo tako, da se
zapornica v spodnjem položaju ustavi vodoravni legi, v zgornjem položaju pa pod kotom 85.

6.

Zapornica se lahko odpira z daljinskimi upravljalci, žetonskimi avtomati ali karticami. Zapornica se spušča avtomatsko po določenem času ki pa
ga je možno nastavljati. Varovanje se izvaja avtomatsko s pomočjo fotocelic.

7.

V času garancije lahko izdelek popravlja samo za to pooblaščena oseba, oziroma proizvajalec.

8. Za varno in dolgo delovanje zapornice so predvideni letni periodični pregledi
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