
 
 

PREVÁDZKOVO BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 

ROLOVACÍCH BRÁN 
 
 
 

Stali ste sa užívateľom rolovacích brán. Pre ich pohodlnú obsluhu a bezpečný chod 
je potrebné oboznámiť sa hneď na začiatku s funkciami dodaného výrobku. 
 
Rolovacie brány sa uvádzajú do pohybu zadaním povelu pomocou diaľkového 
ovládania (ak je inštalované), nástenného vypínača, kľúčového selektora alebo 
v núdzovom prípade ručne. 
 
 
Postup pri otváraní: 
 
Vysielačom z dosahu max. 30 m alebo stlačením nástenného vypínača sa dvere 
uvádzajú do chodu – otvárajú sa. V hornej, konečnej polohe sa automaticky 
zastavia. Pokiaľ sú dvere v chode, následným povelom ľubovoľného z ovládaní sa 
chod dverí zastaví. Ďalší povel uvedie dvere do opačného chodu. 
 
 
Postup pri zatváraní: 
 
Dvere sú v polohe „otvorené“. Zadaním povelu jedného z ovládaní sa dvere uvedú 
do chodu – zatvárajú sa. V dolnej, konečnej polohe - pri opretí sa o podlahu – sa 
dvere automaticky zastavia. 
 
 
Všetky povely na chod dverí zadávať v trvaní asi 1 sekundy. 
Nedoporučuje sa v rýchlom slede za sebou zadávať nové povely. 
 
Postup pri núdzovom otváraní - kľukou 
 
Nasadením kľuky do oka na pohone sa točivým pohybom ovláda brána smerom 
dole aj hore. 
SMER DOLE - smer točenia v ľavo(v smere hodinových ručičiek) 
SMER HORE - smer točenia v pravo(proti smeru hodinových ručičiek) 
Ovládaním brány s kľukou je treba narábať nadmieru opatrne ,pretože 
pomýlením sa v smere otáčania môže dôjsť k pretočeniu nábalu lamiel a 
zničenie koncových spínačov v pohone. 
 
 
 
 
Upozornenie: 
 
Ak nie sú inštalované infračervené bariéry (fotobunky), pred každou manipuláciou 
s dverami sa presvedčte, či v priestore dverí nie je prekážka! 
 
 



 
 
 
 
 
KONTROLA KAŽDÝCH 12 MESIACOV: 
 
Je potrebné skontrolovať, v akom stave sú: 
- závesy lamiel 
- kábel od pohonu ,aj v boxe 
- koncovka hriadeľa - činka 
 
 
Je treba skontrolovať, či nie sú uvoľnené niektoré skrutky alebo matice. 
 
 
Dvere nesmú byť v žiadnom prípade vzpriečené – musia byť dokonale rovno. 
 
Je treba prekontrolovať všetky pohyblivé časti, vyčistiť a namazať silikónovým 
sprejom. 
 
 
Pre dvere s elektrickým pohonom je ďalej potrebné: 
 
- skontrolovať funkčnosť všetkých použitých bezpečnostných prvkov – fotobunky, 

gumový nárazový profil, maják atď.; 
- skontrolovať nastavenie koncových spínačov; 
- pred otvorením elektronickej jednotky (len odborný personál!) je nutné odpojiť 

prívod elektrického prúdu. 
 
V prípade akejkoľvek poruchy sa obráťte na odborného technika a nesnažte sa 
poruchu odstraňovať sami. 
 
Výrobca alebo inštalačná firma nezodpovedá za škody spôsobené neodborným 
zásahom alebo nesprávnym používaním. 
 
Výrobca alebo inštalačná firma odporúča odbornú skúšku zariadenia „Technickú 
revíznu správu“ každých 24 mesiacov. 
 
Meno a podpis osoby ktorá bola poučená o prevádzke zariadenia a oboznámená s 
prevádzkovo bezpečnostnými  predpismi: 
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