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Instrukcja konfekcjonowania i montażu 
Informacje ogólne

1 Wskazówki bezpieczeństwa

2 Przegląd komponentów
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–   Niniejszą instrukcję konfekcjonowania i montażu należy przeczytać w 
całości przed rozpoczęciem prac i należy przechować celem później-
szego wykorzystania.

–   Konfekcjonowanie i montaż oraz modyfikacje lub doposażanie w listwy 
kontaktowe bezpieczeństwa i uruchamianie listw kontaktowych może 
wykonywać wyłącznie przeszkolony personel posiadający odpowiednie 
upoważnienie.

–   W zależności od miejsca zastosowania listw kontaktowych wymagana 
jest także znajomość wytycznych i norm obowiązujących w przypadku 
konkretnego produktu, aby móc zagwarantować bezpieczne działanie 
urządzenia zabezpieczającego. Przykładem może być norma EN 12978 
– Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem.

–   Skutkiem nieprzestrzegania niniejszych wskazówek bezpieczeństwa 
może być śmierć, poważne obrażenia ciała i znaczne szkody mate-
rialne.

Listwa  
bezpieczestwa

   zatyczka końcowa
   końcówka stykowa
   profil kontaktowy
   profil aluminiowy
    kabel przyłączeniowy (dostępny  

w różnych wersjach i o różnej 
długości)

    wtyk oporowy  
8,2 kOhm

Przetwarzanie 
sygnału

–  Listwy kontaktowe to urządzenia ochronne czułe na nacisk o specyfi-
kacji zgodnej z normą EN ISO 13856-2, spełniające wymogi tej normy 
(patrz deklaracje zgodności).

–  Listwy kontaktowe składają się z listwy bezpieczeństwa (czuj-
nika) oraz modułu przetwarzania sygnału. Listwy bezpieczeń-
stwa to aktywne profile przełączające wykonane z elastycznej gumy, 
osadzone na profilach aluminiowych.

–  Niniejsza instrukcja instalacji zawiera opis konfekcjonowania i 
montażu listew bezpieczeństwa z serii ExpertLine.

Łączna długość gotowej listwy kontaktowej  = L całość 

Długość profilu kontaktowego i profilu aluminiowego:
łączna długość minus 24 mm
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3.2  Forma dostawy i magazynowanie komponentów profili kontaktowych

3.3  Narzędzia i osprzęt

Rolka profili kontaktowych w kartonie

Profile kontaktowe ExpertLine

Profile kontaktowe ExpertLine są dostarczane w rolkach zapakowanych 
w pudła kartonowe umieszczane na paletach. Do dłuższego przechowy-
wania profili kontaktowych należy używać płaskich i ułożonych poziomo 
pudełek.
Końcówki stykowe, kable łączące i wtyki oporowe są pakowane osobno i 
do czasu, gdy będą potrzebne, należy przechowywać je w oryginalnym 
opakowaniu.

Miejsce przechowywania komponentów musi być suche. Najlepiej 
przechowywać komponenty w temperaturach z zakresu od 0°C do 40°C.  
Możliwe jest też przechowywanie w temperaturach z zakresu od  –30°C 
do + 60°C, jednak przez krótki czas, np. na czas transportu.

3 Konfekcjonowanie profili wyłączających ExpertLine

3.1  Przegląd pojedynczych komponentów

Listwy bezpieczeństwa ExpertLine są dostarczane w różnej postaci.
1.  Jako zestaw złożony z przyciętych dokładnie na wymaganą długość 

profili kontaktowych i aluminiowych – nadające się w równym stopniu 
do zastosowań pojedynczych i do przemysłowej produkcji seryjnej 
bram.

2.  Jako zestaw elementów o różnych długościach standardowych, 
przeznaczony do samodzielnego przycięcia i konfekcjonowania listw 

kabel przyłączeniowy 
(dostępny w różnych  
wersjach i  
o różnej długości)

Nożyce do cięcia profili gumowych «XL-Cut»

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!  
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
używania narzędzia tnącego!

bezpieczeństwa – idealny do szybkiej naprawy drzwi podczas serwiso-
wania w terenie.

3.  Jako pojedyncze komponenty w większych opakowaniach - nadające 
się do samodzielnego konfekcjonowania listw bezpieczeństwa 
ExpertLine w ramach przemysłowej produkcji bram.

Konfekcjonowanie listw bezpieczeństwa jest opisane w poniższym 
rozdziale 3, a ich montaż – w rozdziale 4.

końcówka stykowa

wtyk oporowy  
8,2 kOhm

Profil aluminiowy
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L profil kontaktowy  = L łączna  – 24 mm

 L łączna  = łączna długość listwy bezpieczeństwa

3.4  Konfekcjonowanie profili kontaktowych

1. Przycinanie profilu kontaktowego ExpertLine

2. Montaż końcówek stykowych

Materiał uszczelniający cechuje się dużą lepkością, co powoduje 
szybkie przywieranie do niego pyłu i cząsteczek brudu przy 
dotknięciu. Dlatego po rozpakowaniu i zdjęciu zabezpieczenia z 
końcówki stykowej należy zachować szczególną ostrożność i 
czystość w obchodzeniu się z końcówką, dopóki nie zostanie ona 
założona!

Trzymać ramię profilu pod kątem ostrym i zwrócić 
uwagę na ustawienie osiowe podczas wciskania!

Materiał uszczelniający musi pokrywać powierzchnię uszczel-
nienia i wystawać za jej krawędzie.

Końcówki stykowe można użyć tylko raz. Właściwa szczelność i przewodzenie nie będzie zagwarantowane po demontażu i ponownym 
montażu.

Profil aluminiowy
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Skracanie profilu aluminiowego

3.5  Przygotowanie profilu aluminiowego AP-G1

3.  Kontrola pośrednia / pomiar oporu

Podłączyć wtyczkę oporową z kablem, sprawdzić działanie listwy w  
kilku punktach

Aktywowana (naciśnięta) listwa bezpieczeństwa: ≤ 500 omów
Nieaktywna listwa bezpieczeństwa z wtyczką oporową XL-RP8: między 8,0 i 9,0 kiloomów
Nieaktywna listwa bezpieczeństwa z wtyczką oporową XL-RPI: ∞ omów

 L łączna  = łączna długość listwy bezpieczeństwa

L profil aluminiowy  = L łączna  – 24 mm
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  max.  
80 mm

max.  
80 mm

max.  
350 mm

max.  
350 mm

max.  
350 mm
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4.1  Przegląd

4.2  Montaż profilu aluminiowego AP-G1

Profil aluminiowy należy zamonto-
wać na równej płaszczyźnie. 

W razie potrzeby: Otwór na kabel

4 Montaż listw bezpieczeństwa ExpertLine

  Profil kontaktowy po wstępnym konfekcjonowaniu zgodnie z opisem w rozdziale 3
  Zatyczki końcowe z zaciskami mocującymi
  Profil aluminiowy AP-G1
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4.3  Montaż profilu kontaktowego na profilu aluminiowym

4.4  Montaż zatyczek końcowych

Zablokować w jednej 
płaszczyźnie pierwszy bok 
profilu kontaktowego w obu 
końcówkach profilu aluminio-
wego i wcisnąć go w profil 
aluminiowy, dociskając 
równomiernie w kierunku do 
środka.

Przygotować dolną zatyczkę końcową: 
Usunąć wypustkę odprowadzającą wodę

Gumowe wypustki blokujące muszą zablokować się w 
całości w profilu aluminiowym. 
Wskazówki: Użyć narzędzia pomocniczego do prawi-
dłowego ułożenia wypustek w profilu aluminiowym.

Aby sprawdzić prawidłowość wsunięcia, nacisnąć mocno 
profil od przodu. Profil kontaktowy nie może wysunąć się 
w żadnym miejscu z szyny aluminiowej.

Wywrócić górną zatyczkę końcową na drugą stronę

Wskazówka: W przypadku ograniczonego dostępu, jedną stronę profilu można zamontować w profilu aluminiowym przed montażem na 
bramie. Może to być szczególnie pomocny przy montażu poziomym, gdy listwa jest zamontowana blisko podłoża. 
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3 4Nałożyć zatyczkę otworem na wypustkę 
blokującą na końcówce stykowej

Skontrolować zamocowanie z zewnątrz

Wywrócić zatyczkę końcową na drugą 
stronę

Ustawić odpowiednio zatyczkę końcową

Wcisnąć zacisk mocujący do oporuUstawić zacisk mocujący

Prawidłowa pozycja końcowa
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4.5 Kontrola instalacji listwy bezpieczeństwa

Po montażu listwy bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy działa ona prawidłowo, wykonując pomiar 
wartości rezystancji w kilku punktach:

Aktywowana listwa bezpieczeństwa: ≤ 500 omów
Nieaktywna listwa bezpieczeństwa z wtyczką oporową XL-RP8: między 8,0 i 9,0 kiloomów
Nieaktywna listwa bezpieczeństwa z wtyczką oporową XL-RPI: ∞ omów

5 Uruchomienie

Po instalacji listwy bezpieczeństwa należy połączyć go z modułem przetwarzania sygnału. 

Podczas podłączania i późniejszej instalacji oraz uruchomienia 
należy koniecznie przestrzegać instrukcji obsługi odpowied-
niego modułu przetwarzania sygnału.

6 Kontakt


