
Pohľad zo zadu (z dvora)

Situácia: skrinka s elektronikou je na pravej strane

    brána sa otvára do vnútra

Káble pre infrakontrolu: 8 žilový resp. telefonický kábel
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POZOR!!! 5 žilový kábel pre 230V, 1,5 meď pre ľavé rameno motora

Tu bude namontovaná skrinka s elektronikou

Je to riadiaca jednotka pre obidve ramená motorov,

obidve infrakontroly, maják...

To znamená, že všetky káble sú vyvedené

v tomto mieste von z múrika 500mm od kraja múrika

a 400mm od zeme je stred skrinky
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Betónová pätka pre zakotvenie dorazu

na zem pre dvojkrídlovú bránu.

Pätka sa robí vždy tam, kde sa brána rozdelí

na dve časti.Väčšinou je to v polovici.

Základ má rozmer 300x300mm.

Ľavá infrakontrola

Trčí kábel zo steny.

500mm od zeme na stred múrika

V tomto bode trčia káble zo steny

Prívodný kábel pre motor: trojžilový 1,5 meď z poistkovej skrine

Kábel z ľavého ramena motora POZOR!!! 5 žilový NIE 3 žilový

8 žilový telefonický kábel z pravej infrakontroly

8 žilový telefonický kábel z ľavej infrakontroly

Tu trčí zo steny kábel

pre ľavé rameno

100mm od zeme

100mm od kraja múrika

Pravá infrakontrola

Trčí kábel zo steny.

500mm od zeme na stred múrika
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Kábel z pravého ramena motora POZOR!!! 5 žilový NIE 3 žilový
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Tu trčí zo steny kábel

pre pravé rameno

100mm od zeme

100mm od kraja múrika
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POZOR!!!

Betón ide do nezamrzajúcej hĺbky, nezamrzajúca hĺbka nie je všade rovnaká!!!

Hĺbku základu konzultujte so staviteľom. Za jeho kvalitu je zodpovedný on.

Hĺbka základu výrazne vplýva na spoľahlivosť chodu brány.

Pohnutý základ nie je chyba brány!!!

Príprava betónového základu a kabeláže pre dvojkrídlovú bránu na motor

(šírka vstupného otvoru  od 4 - 6 metrov)

Trojžilový kábel , CYKY - 3 x 1,5 PVC plášť,

ktorý bude zapojený na istič 10 Amper (B)


