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Návod k použití

Důležité! Čtěte pozorně před použitím.
Uchovejte pro budoucí potřebu.

Původní návod k použití
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Tento návod k použití je nutné považovat za součást zařízení.



Před prvním uvedením zařízení do provozu prostudujte návod k použití. Při práci dodržujte všeobecně 
platné požadavky BOZP, požadavky bezpečnosti práce uvedené v návodu k použití zařízení a požadavky 
BOZP konkrétního pracoviště. Obezřetnost je nejlepší zárukou proti jakémukoli riziku nehody. 

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků či 
společnosti a jsou použity pouze pro označení nebo vysvětlení. Pro komponenty technologie nebo software uvedené v tomto 
návodu k použití nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost, pokud jde o autorská práva nebo jiná práva třetích stran.



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
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Při zacházení se systémy, které se připojují k ASS-ASB, postupujte podle návodů k použití těchto produktů.
Tento návod k použití popisuje správné zacházení s produktem ASS-ASB.

Pracovník obsluhy by měl být schopen bezpečně obsluhovat běžné elektronické přístroje a měl by mít školení pro obsluhu 
zařízení ASS-ASB dle tohoto návodu k použití.

PŘEDMLUVA
Bezpečná manipulace

Abyste zabránili škodám v důsledku neodborného sestavení nebo provozu a neohrozili záruku:
• Používejte produkt pouze podle tohoto návodu k použití.
• Dodržujte bezpečnostní informace a informace k provozní údržbě.

Produkt a příslušenství mohou provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné znalosti a zkušenosti.
• Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele.
• Dodržujte platné normy.

Nikdy produkt neinstalujte a nepoužívejte v místech:
• Kde je vysoká koncentrace kyslíku.
• Kde jsou v ovzduší oxidační činidla (jako např. oxid dusný (N2O)).
• Kde jsou v blízkosti vznětlivé tekutiny.
• Kde je překročena povolená vlhkost prostředí.

Kvalifikace uživatele
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UMÍSTĚNÍ VÝROBNÍHO ŠTÍTKU

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Alis Tech s.r.o. (dále jen „Alis Tech“) 
nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo chybějící informace a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za ztrátu nebo 
osobní či jiné riziko, vyplívající přímo i nepřímo z nesprávného použití tohoto zařízení, které není v souladu s obsahem tohoto 
dokumentu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Záruční doba pro toto zařízení je 12 měsíců od data zakoupení. Při použití tohoto zařízení v rozporu s tímto dokumentem dochází 
k zneplatnění záruky.

Společnost Alis Tech si vyhrazuje právo na jakoukoli údržbu tohoto zařízení.
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Anti-collision safety bar slouží pro zajištění bezpečného průjezdu snížených profilů bez nehod zapříčiněných nadměrně zdvihnutým 
nákladem. Systém funguje na bázi inteligentního dotykového senzoru, který při dotyku či otřesu spouští vysokofrekvenční zvukový 
alarm a rozblikává LED signalizační světla. Systém upozorňuje na nadměrně zdvihnutý náklad, který by při nezměněné výšce narazil 
do překážky před nainstalovaným anti-collision safety bar. Délka sirény je nastavitelná, a to na 5-10-15-20-30-60 sekund. Po uplynutí 
tohoto nastaveného času se anti-collision safety bar sám automaticky dostane do klidového režimu a je připraven na další náraz. 

Funkcionalita

Pokud nebudou dodržené následující předpisy, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost za vzniklé 
škody.
Při sestavení a provozu zařízení dodržujte:
• národní instalační a provozní předpisy,
• národní předpisy o protipožární ochraně a ochraně před výbuchem.

    Pro bezpečnost uživatele je nezbytné zajistit, že síťový kabel je neporušený.  
   V mnoha případech se vadné spojení nebo nepřipojený vodič nerozpozná  
   ihned.

PŘÍPRAVA A INSTALACE
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Instalace
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Anti-collision safety bar instalujte pomocí 2ks ocelových lan, přiložených v balení za pevné ISO úchyty. Systém instalujte vždy do 
minimální vzdálenosti potřebné k vyvolání adekvátní reakce. Berte v úvahu vždy průměrnou rychlost vozidel projíždějící sníženým 
profilem a reakční rychlost subjektů. Anti-collision safety bar je vhodné instalovat v dostatečné vzdálenosti od průmyslových vrat, 
snížených dopravníků, či do průjezdů snížených profilů. 

Anti-collision safety bar je vhodné instalovat v dostatečné vzdálenosti od průmyslových vrat, snížených dopravníků, či do průjezdů 
snížených profilů. Systém instalujte vždy do minimální vzdálenosti potřebné k vyvolání adekvátní reakce. Berte v úvahu vždy 
průměrnou rychlost vozidel projíždějící sníženým profilem a reakční rychlost subjektů. 



Schématické zapojení 
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ocelové lanko

bezpečnostní roura HDPEnabíjecí ISO konektor 
12VAC

ISO nabíjecí konektor řídicí jednotka

akumulátor GEL

akustická siréna

Inteligentní snímač 
nárazu

LED diody uložené v hliníkové liště IP 
44 a nebezpečí výbuchu

certifikovaný ISO úchyt ukotvený na pevno

certifikovaný LED světelný zdroj prostor pro vnitřní sirénu, vyfrézovaný perforovaný 
zapuštěný otvor pro lepší akustiku



BEZPEČNOST

OPRAVA A MODIFIKACE

Všeobecné bezpečnostní požadavky
• Stupeň ochrany elektrického zařízení poskytovaný krytem před vniknutím cizích pevných těles a vody daným pomocí  
 IP kódu (viz ČSN EN 60529:1993) musí odpovídat konkrétní instalaci daného elektrického zařízení, musí být uveden   
 v návodu k použití a na výrobním štítku elektrického zařízení. IP kód zařízení (IP 67) je uvedený v návodu k použití v   
 technických datech a na výrobním štítku.
• Podmínky provozování zařízení vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových   
 zařízení krátkého dosahu fyzickými nebo právnickými osobami stanovuje zákon č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších   
 předpisů, a všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého  
 dosahu podle § 10 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.
• Technické požadavky na rádiová zařízení stanovuje NV č. 426/2016 Sb.
• Technické požadavky na ochranu z hlediska elektromagnetické kompatibility stanovuje NV č. 117/2016 Sb.

Bezpečnostní pokyny
• Udržujte zařízení suché a čisté.
• Nepokládejte zařízení na přehřátá nebo zamrzlá místa.
• Čistěte zařízení vlhkým, čistým hadříkem.
• Nemalujte ani nekreslete na zařízení.
• Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat ani opravovat.
• Nepoužívejte zařízení na místech, kde by mohlo překážet v chodu jiných zařízení například letového provozu,   
 integrovaného záchranného systému apod.
• Používejte pouze příslušenství dodané výrobcem.

Přístroj ani jeho příslušenství neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. 

  Zařízení nedemontujte, neupravujte ani se nepokoušejte ho opravit, protože to může mít za následek poranění  
  uživatele, poškození zařízení, nemusí být zachována plná funkčnost zařízení a dojde k zneplatnění záruky.

  Toto zařízení může být opravováno pouze technikem výrobce nebo dodavatele. Výrobce není odpovědný za  
  jakékoliv poranění nebo poškození, které jsou důsledkem opravy nebo pokusu o opravu personálem jiným než  
  výše uvedeným.
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V otázkách servisu a oprav se obracejte na svého dodavatele nebo přímo na výrobce.

TECHNICKÝ SERVIS

ÚDRŽBA

Produkt čistěte pouze ručním otíráním povrchu.

Produkt nikdy neponořujte do kapaliny a ani neoplachujte tlakovou vodou.

  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru!
  Nebezpečí poškození nebo zničení produktu při strojním čištění.
  Nepoužívejte žádné hořlavé nebo výbušné čisticí a dezinfekční
  prostředky.

Každá řídicí jednotka je výrobcem otestována na svoji funkčnost. Po instalaci zařízení testuje zařízení technik výrobce, technik 
dodavatele nebo technik pod dozorem výrobce. Správnou funkčnost zákazník stvrzuje podpisem předávacího protokolu.

Výrobce si vyhrazuje právo metodu kontroly změnit.

Čištění

Kontrola
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace produktu

Název produktu Anti-collision safety bar

Použití vertikální/horizontální

Vnější podmínky

Detekce falešných poplachů inteligentní snímač nárazu – odolný vůči 
falešným poplachům (např. vítr)

IP krytí standard IP 20 – vnitřní použití

IP krytí na zakázku IP 44 – vnitřní použití

Technická specifikace

Rozměry (mm) 2000 x 140

Hmotnost (g) celého balení 10 kg

Hmotnost (g) ASS-ASB 9 kg

Typ napájení standard 12 VDC - 230V AC

Typ napájení na zakázku Battery 

Pracovní teplota -10 °C – +50 °C

Délka sirény 7 seconds

Hlasitost sirény 102 dB

Barva RAL 1021

Svítivost 79lm/M

Součást balení 2 ks ocelových lan o délce 8 metrů

stránka 12



Likvidace elektrických a elektronických zařízení.
Tento symbol na produktu nebo v jeho dokumentaci znamená, že na konci jeho životnosti nesmí 
být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Abyste zabránili možnému znečištění životního 
prostředí nebo škodám na zdraví člověka následkem neřízené likvidace odpadu, oddělte tento 
produkt od ostatních druhů odpadu a provádějte recyklaci s ohledem na udržitelné opětovné využití 
materiálových zdrojů. Nekomerční uživatelé by se měli obrátit na prodejce, od kterého zařízení zakoupili, 
nebo na místní úřady, aby zjistili, kde a jak mohou provádět bezpečnou recyklaci. Tento produkt nesmí 
být smíchán s jinými průmyslovými produkty.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU
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www.alis-tech.com
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