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Инструкция за монтаж 
 

  Механичен предпазен ръб е съставен от гума с двойна камера, която позволява еластичен натиск 
до 50mm и един алуминиев профил със същата дължина служещ за основа при монтажа. Правилното 
функциониране на предпазния ръб се гарантира от две микро-ключета: първото задейства при деформация 
на гумата, а второто - при повреда на устройството. 
 

Монтиране. 
• Закрепете планка (part.1 на фиг.1.1) на височина (b) според Таблица (А) в зависимост от дължината на 
защитния ръб. 
• Закрепете профила върху планката и го фиксирайте с винтове в предварително направените отвори 
(part.2 и 3 на фиг.1.2). По този начин защитния ръб е захванат на три точки. 
• Устройството трябва да бъдат инсталирано с микро-ключетата нагоре. 
 
  Таблица (А) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Дължина Долна точка Средна точка Горна точка 

L [mm] a [mm] b [mm] c [mm] 

1000 7 500 993 

1500 7 750 1493 

1700 7 850 1693 

2000 7 1000 1993 

2500 7 1000/2000 2493 
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Регулиране. 
Защитния механичен ръб трябва да се настрои да сработва при деформация на 1/3 от гумата.  
За промяна на чувствителността се процедира, както следва: 
• Разхлабете гайката (part.1 на фиг.1.3); 
• Регулиране на чувствителността чрез опъване на жилото (part.2 на фиг.1.3); 
• Затегнете гайката. 
В нормално състояние не трябва да е натиснат нито един от двата микро-ключа. 
 

 
 

Свързване.  
Защитния механичен ръб трябва да се свърже към вход на централата използващ Нормално Затворен 
контакт. Обикновено се свързва към вход от фотоклетки, ако е монтиран да задейства при затваряне на 
вратата или към вход Стоп, ако задейства при отваряне. За целта трябва да свържете два проводника към 
клемореда в горната част на устройството (part.3 на фиг.1.3). 
Възможно е вмъкнете кабела по няколко начина (a, b или c), както е показано на фиг.1.4.  
 

Материали: 
• Гума Dutrel 
• Алуминиев профил 
• Горен капак и долна основа от пластмаса. 
• Детайли от инокс. 
 

Технически характеристики: 
• Максимално дължина : 4.00m; 
• Контакт на микро-ключ  :NC 10A 250V; 
• Степен на защита  : IP54. 
 
Внимание:  Механичен предпазен ръб е допълнително защитно устройство. Трябва да се използва при 
наличието на оператор или в съответствие с изискванията с Нормала за Сигурност EN12453 
 


