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Návod k instalaci 
 

  Česky 
   

 SUSPA Movotec SMS 
  

  

 

  

 Před použitím důkladně přečtěte! 
Dodržujte bezpečnostní pokyny! 
Tento neúplný stroj je určen k zabudování do jiného stroje, do jiného 
neúplného stroje nebo ke spojení s jiným rámcem tak, aby tvořily 
kompletní stroj, jak je uvedeno ve směrnici o strojních zařízeních. 
Posuďte shodu stavu celého zařízení se směrnicí ještě před uvedením 
do provozu. 
K tomuto dokumentu se nevztahuje žádná revizní kontrola. Současný 
návod naleznete na: 
http://www.suspa.com/de/service/downloads/bedienungsanleitungen/ 
 
Červenec 2016 
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Tyto pokyny k instalaci jsou součástí technické dokumentace systému v souladu se 

směrnicí ES o strojích. 

Tento návod k instalaci odpovídá směrnici 2006/42/ES Evropského parlamentu a 

Rady na úpravu právních a správních předpisů členských států u strojních zařízení 

(směrnici o strojních zařízeních) dodatku I, bod 1.7.4. 

Tento návod k instalaci je určen pro odpovědnou osobu, která ji musí předat 

pracovníkům odpovědným za připojení, použití a údržbu stroje. Odpovědná osoba 

musí zajistit, aby pokyny k instalaci a informace obsažené v přiložených 

dokumentech byly správně přečteny a pochopeny. 

Tento montážní návod musí být udržován na dobře známém a snadno dostupném 

místě a přečten v případě jakýchkoli pochybností. 

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo zvířat a poškození 

předmětů nebo strojů způsobenou nevhodným/neoprávněným použitím nebo 

ignorováním bezpečnostních předpisů uvedených v tomto Návodu k instalaci, či 

úpravě stroje za použití nevhodných náhradních dílů. 

Autorské právo na tento Návod k instalaci je drženo výhradně 

 

SUSPA GmbH 

Eisenhämmerstrasse 3  

92237 Sulzbach-Rosenberg 

DEUTSCHLAND 

či jeho platným nástupcem.� 

SUSPA GmbH si výslovně vyhrazuje vlastnictví a autorská práva k použitým 

datům. 

Kopírování a množení, a to i úryvků, je povoleno pouze s písemným souhlasem 

SUSPA GmbH. 

Revize: 07 2016 
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1 Informace o tomto dokumentu 

1.1 Struktura dokumentu 

Kombinace klíčového slova spolu s piktogramem značí dané nebezpečí. Symbol se může měnit 

podle typu nebezpečí. 

 VAROVÁNÍ POD KLÍČOVÝM SLOVEM ZNAČÍ MÍRU EXISTUJÍCÍCH 
NEBEZPEČÍ.  

První sloupec po klíčovém slově popisuje typ a zdroj možného nebezpečí. 

Následující část popisuje následky, pokud včas nezasáhneme. 

Poslední odstavec popisuje opatření na zábranu nebezpečí. 

 

1.2 Klíčová slova a barvy 

Následující klíčová slova jsou v souladu s vyhláškami DIN EN 82079-1 a ANSI Z 535.4 a jsou 

dále použity i v tomto návodu. Varovné barvy jsou v souladu s vyhláškou ISO 3864-1.  

Klíčové slovo Použití Vysvětlení 

  NEBEZPEČÍ Varování 
Nebezpečná situace, neřešená může 

vést ke smrti či zraněním 

  VAROVÁNÍ Varování 
Nebezpečná situace, neřešená může 
vést ke zraněním či škodě na majetku 

  UPOZORNĚNÍ Varování 

Nebezpečná situace, neřešená může 
vést k drobným zraněním a škodám 

na majetku 

 DŮLEŽITÉ    Poznámka 
Způsoby zjednodušení a omezení 

nebezpečí zranění či škod na majetku 

 BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY 

Bezpečnostní 

pokyny 

Dané bezpečností pokyny či 
procedury 

Tabulka 1 Klíčová slova a barvy 
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1.3 Symboly 

Některé z těchto zvláštních bezpečnostních symbolů podle vyhlášky DIN EN ISO 7010: 2011 

jsou použity v odpovídajících oddílech tohoto návodu k instalaci a vyžadují zvláštní pozornost 

kvůli kombinaci klíčového slova s piktogramem: 

Symbol Použití Vysvětlení 

 

Poznámka 
Informace důležitá pro 

pochopení zařízení a jeho funkcí 

Tabulka 2 Symboly 

 

1.3.1 Upozornění na nebezpečí 

Symbol Vysvětlení Symbol Vysvětlení 

 

Obecné varování 
 

Varování před 
vysokým napětím 

 

Varování před 
zraněními ruky 

  

Tabulka 3 Upozornění na nebezpečí 
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2 Identifikace a poznámky 

2.1 Označení 

SUSPA Movotec SMS 

se skládá z: 

§ Položka 004 1006 ZB Aktuátor SMS 

§ Položka 198 1002 Řídicí jednotka SMS SCT4 (vč. napájecího kabelu) 

§ Položka 098 10087 Ovladač UBM-F/2-P nebo 098 10088 Ovladač UBS/6-LCD 

 

2.2 Výrobce 

 

SUSPA GmbH 

Eisenhämmerstrasse 3  

92237 Sulzbach-Rosenberg 

DEUTSCHLAND 

 

2.3 Zamýšlené použití 

SUSPA Movotec SMS (Spindle Motor System) se používá k nastavení výšky pracovišť 

používaných při sezení nebo stání. Aktuátory jsou určeny pro tlačné zatížení.  

 DŮLEŽITÉ  Ujistěte se, že byla zvolena správná výška zařízení. Při tomto vezměte na 

vědomí technické údaje (viz kap. 4.1 Technické specifikace), zejména maximální zátěž a 

rozsah. 

 

Jakékoli další použití výškově nastavitelného systému je považováno za nezamýšlené použití, a 

tudíž je nevhodné. V tomto případě může dojít ke zhoršení bezpečnostní a ochranné funkce 

systému. 

Toto neúplné strojní zařízení je určeno k zabudování do jiného strojního zařízení, do jiného 

neúplného strojního zařízení/vybavení nebo ke spojení s jiným rámcem tak, aby tvořily 

kompletní stroj, jak je uvedeno ve směrnici o strojních zařízeních. Posouzení shody se směrnicí 

pro strojní zařízení musí být provedeno na celém stroji před tím, než může být uveden do 

provozu. 
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SUSPA GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.  

Předpokládané použití zahrnuje: 

§ Dodržování všech pokynů v návodu 

§ Dodržování všech bezpečnostních pokynů 

§ Dodržování intervalů údržby 

 

2.4 Důvodně předpokládané špatné užití 

Nesprávné použití, které by mohlo mít za následek riziko pro uživatele, třetí osoby a výškově 

nastavitelný systém ve všech provozních režimech zahrnuje následující: 

§ Použití výškově nastavitelného systému a jeho elektrického vybavení v rozporu se 

zamýšleným použitím 

§ Instalace výškově nastavitelného systému na dílech, které nejsou schváleny SUSPA GmbH  

§ Nesprávná montáž, uvedení do provozu, provoz nebo údržba systému 

§ Ovládání systému za jeho limity (uvedeny v sekci Podmínky používání) 

§ Úprava softwaru řídící jednotky bez předchozí konzultace s SUSPA GmbH 
§ Jakékoliv úpravy systému, jakož i veškerých doplňků nebo konverze (bez předchozí 

konzultace se SUSPA GmbH) 

§ Ovládání systému v rozporu se specifikacemi uvedenými v návodu k obsluze (týkajících   se 

bezpečnostních pokynů, instalace, provozu a poruch) 

§ Provoz systému se zjevnými poruchami a/nebo závadami 

 

 

 

 VAROVÁNÍ 
 Nebezpečí úrazu v důsledku nepovolených změn 

Neoprávněné změny výrobku, stejně jako použití náhradních dílů od jiných výrobců 

(neoriginálních), mohou představovat riziko. 

Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy na zařízení bez předchozího souhlasu SUSPA 

GmbH. 

 POZNÁMKA  Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 

smyslovými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud 

nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní nedostaly 

pokyny o tom, jak se zařízení používá. Děti musí být pod dozorem. 
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2.5 Obecné informace 

2.5.1 Záruka a odpovědnost 

Všeobecné podmínky SUSPA GmbH vždy platí. K dispozici jsou majiteli po uvedení smlouvy v 

platnost.  

Záruční nároky na osobní zranění a materiální škody jsou vyloučeny, pokud budou shledány 

jako jedna či více z následujících příčin:  

§ Nesprávné používání systému 

§ Nesprávná montáž, uvedení do provozu, provoz a údržba  

§ Nezohledňování informací obsažených v Návodu k instalaci 

§ Neoprávněné úpravy Výškově nastavitelného systému 

§ Otevírání jednotlivých součástí 

§ Nedostatečné dodržování předepsané údržby 

§ Katastrofy způsobené vnějšími vlivy či vyšší mocí 

§ Opravy, které nebyly prováděny odborníky kvalifikovanými výrobcem 

Před použitím a uvedením zařízení do provozu si důkladně přečtěte návod k použití. Návod k 

instalaci by měl seznámit uživatele s použitím zařízení a instruovat ho o detailech spojených s 

funkcí a údržbou. Návod k použití musí být zpřístupněn pracovníkům za všech okolností a musí 

být k dispozici v blízkosti Výškově nastavitelného systému. Poznámky uvedené v Návodu k 

instalaci vztahující se k údržbě a provozní bezpečnosti musí být dodrženy a splněny. SUSPA 

GmbH ráda zodpoví všechny otázky nad rámec tohoto manuálu. 

 

2.5.2 Cíle návodu k instalaci 

Tento návod k instalaci slouží jako podpora a obsahuje všechny nezbytné pokyny, které je třeba 

dodržet a splnit pro obecnou bezpečnost, dopravu, instalaci, provoz, nastavení, údržbu, 

skladování a likvidaci.  

Tento Návod k instalaci se všemi bezpečnostními pokyny, jakož i všemi dalšími dokumenty 

dodávanými externími dodavateli, musí být: 

§ Přečten a srozuměn všemi osobami pracujícími s výškově nastavitelným systémem; toto se 

týká zejména bezpečnostních pokynů 

§ Musí být volně k dispozici všem osobám 

§ Konzultován i v případě sebemenších pochybností (kvůli bezpečnost) 

 

Cíle: 

§ Prevence nehod 

§ Zvýšení životnosti a spolehlivosti zařízení 

§ Snížení nákladů 

 DŮLEŽITÉ  Právo na technické změny v rámci pokračování ve vylepšování produktu je 

vyhrazeno kdykoliv bez předchozího upozornění!  
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2.5.3 Cílové skupiny návodu k instalaci 

V různých životnostních fázích výškově nastavitelného systému s ním přijdou do styku osoby s 

různými kompetencemi. 

Úkoly Obsluhující 
osoba 

Specialista  Údržba SUSPA Soukromá 
osoba 

Doručení    X  

Převážení  X  X X 

Instalace   X X X X 

Provoz X X X X X 

Detekce chyb X X X X X 

Řešení 
problémů 

X X X X X 

Oprava   X X  

Demontáž  X X X X 

Tabulka 4 Cílové skupiny 

 

Obsluhující osoby 

Osoba, která byla instruována, a je-li to nutné, vyškolena odborníkem k úkonům jí svěřeným, 

poučena o možných nebezpečích nevhodného chování a o požadovaných bezpečnostních 

opatřeních. 

 

Kvalifikace obsluhujících osob 

S výškově nastavitelným systémem mohou pracovat osoby:  

§ starší 18 let 

§ fyzicky i psychicky vhodné pro tento účel 

Mimo Spolkovou republiku Německo platí bezpečnostní předpisy příslušné země. 

Specialisté 

Osoby, které mohou správně vyhodnotit práci jim přiřazenou a rozpoznat možná nebezpečí na 

základě jejich specializovaného vzdělání, vědomostí, zkušeností a znalosti příslušných norem. 
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Údržbový personál 

Pracovníci údržby jsou osoby s odpovídajícím odborným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, 

jsou obeznámeni se zařízením a vědí, jak se vyhnout mechanicky nebo elektricky vyvolaným 

nebezpečím. Údržbový personál musí splňovat následující požadavky: 

§ Technické vzdělávání 

§ Vědomosti a zkušenosti 

§ Znalost platných norem schopnost 

§ Schopnost posoudit přidělenou práci 

§ Schopnost rozpoznat nebezpečí 

 

Externí specialisté (SUSPA) 

Externí profesionální personál je speciálně vyškolen o produktech výrobce a je obeznámen s 

každou životnostní fází výškově nastavitelného systému. Externí profesionální personál provádí 

dopravu až do přechodu k majiteli.  

 

Soukromá osoba 

Člověk, který nemá předchozí znalosti a zkušenosti s instalací mechanických či elektrických 

zařízení. 
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3 Bezpečnostní upozornění 

 VAROVÁNÍ 
 Nebezpečí zranění a věcných škod 

Existují nebezpečí způsobená ignorací návodu k použití a všech bezpečnostních pokynů 

uvedených tamtéž. 

Pečlivě si před prvním uvedením do provozu přečtete návod k použití. Plňte a  dodržujte 

požadované bezpečnostní podmínky. Pozorujte a následujte nejen všeobecné bezpečnostní 

pokyny, ale i speciální bezpečnostní pokyny uvedené v dalších kapitolách. 

Zařízení bylo postaveno s použitím nejmodernější technologie a v souladu s bezpečnostními 

předpisy. Aby se zabránilo ohrožení zdraví a života uživatele, třetích osob, nebo zařízení, 

používejte ho pouze k zamýšlenému účelu a v dokonalém stavu. 

Provozovatel zařízení nebo osoby jím pověřeny jsou odpovědni za škody na majetku a zranění 

v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití. 

 

3.1 Povinnosti 

 VAROVÁNÍ 
 Nebezpečí úrazu způsobené ignorací bezpečnostních symbolů 

Je zde riziko zranění spojené s ignorací bezpečnostních poznámek poskytovaných se 

zařízením či uvedených v Návodu k instalaci. 

Vezměte prosím na vědomí všechna varování a bezpečnostní pokyny v tomto montážním 

návodu. 

Tyto okolnosti by mohly zvýšit možnost nebezpečí: 

§ Nebezpečí osob kvůli mechanickým vlivům 

§ Závad, které mohou ohrožovat bezpečnost při provozu zařízení 

  



 

Bezpečnostní pokyny 
 

Movotec SMS – Návod k instalaci  Strana 13 

 

3.1.1 Povinnosti provozující společnosti 

Toto neúplné strojní zařízení je určeno k zabudování do jiného strojního zařízení, do jiného 

neúplného strojního zařízení/vybavení nebo ke spojení s jiným rámcem tak, aby tvořily 

kompletní stroj, jak je uvedeno ve směrnici o strojních zařízeních. Posouzení shody se směrnicí 

pro strojní zařízení musí být provedeno na celém stroji před tím, než může být uveden do 

provozu. 

 

3.2 Zbytkové riziko 

DŮLEŽITÉ  Je zde zbytkové riziko způsobené neočekávaným pohybem aktuátorů. Níže jsou 

uvedeny potenciální příčiny tohoto stavu: 

§ Poškozené kabely 

§ Vnější vlivy (EMC) 

§ Vady aktuátorů, řídící jednotka nebo na ovladače 

Ü Berte prosím zbytkové riziko v potaz.  

 

3.3 Bezpečnostní vybavení 

Zařízení je vybaveno různým bezpečnostním zařízením. Tato zařízení slouží k ochraně osob 

pracujících se zařízením před jakýmkoliv ohrožením života a zdraví plynoucím z elektrických a 

mechanických operací a omezením materiální škody na zařízení. 

 

3.4 Další pokyny 

V zásadě se ustanovení bezpečnostních předpisů profesního sdružení rovněž vztahují na 

všechny činnosti spojené s Výškově nastavitelným systémem. 

Kromě toho, pozorujte a následujte: 

§ Platné a závazné předpisy úrazové prevence 

§ Platné a závazné předpisy na místě použití 

§ Uznávané technické předpisy pro bezpečné a odborné pracovní metody 

§ Dosavadní předpisy na ochranu životního prostředí 

§ Další platné předpisy 
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4 Provedení a funkce 

4.1 Technické specifikace 

Technické specifikace výškově nastavitelného systému 
Řídicí jednotka 

Vstupní napětí: 230 V / 50 Hz (2,7 A) 

Výstupní napětí: 28 VDC 340 VA při 10% ED 
(1 min při 25° C) 

Příkon standby:  < 4 W (standardně); <0,4 W (volitelně) 

Ochranná třída II: Ochranná izolace 

Instalační rozměry 

Kryt ovladače: 35 mm 

Zdvih (L): 150 / 200 / 300 / 400 mm 

Zasunutá délka Lzas ( Zdvih=300): 635 mm 

Vysunutá délka Lvys ( Zdvih=300): 935 mm 

Údaje o výkonu 

Max. zatížení  
4-nohého systému: 

Celkem 600 kg  

Max. 150 kg na jeden aktuátor 

Pracovní cyklus:  10% (pojezd 2 min; přestávka 18 min) 

Pojezdová rychlost: ~ 8 mm/s 

Druh ochrany 

Aktuátory: IP 40 dle DIN EN 60529 

Řídící jednotka: IP 40 dle DIN EN 60529 

Ovladač: IP 40 dle DIN EN 60529 

Životnost systému 
Nejméně 5.000 cyklů (při správné údržbě) 

Tabulka 5 Technické specifikace 

 

 DŮLEŽITÉ  Hodnota emise hluku tohoto výškově nastavitelného systému je značně menší 

než 70 dBA. 
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4.2 Provedení a funkce výškově nastavitelného systému 

Zvedací prvky jsou poháněny elektromotory a synchronizovány řídicí jednotkou. Systém pracuje 

čistě elektromechanicky a bez použití hydrauliky. Zvedací prvky jsou optimalizovány pro OEM 

výrobce i pro modernizaci a skládají se ze tří důležitých podsystémů:  

§ Elektrický aktuátor 

§ Elektrická řídicí jednotka 

§ Ovladač  

Následující text vysvětluje, jak spolu tyto podsystémy pracují a provádějí zvedání a spouštění 

výškově nastavitelného systému. 

 
Obr. 1 Elektrická řídicí jednotka SMS SCT4  

 
Obr. 2 Elektrický aktuátor 

 
Obr. 3 Standartní ovladač UBM-F/2-p 

 

 
Obr. 4 Programovatelný ovladač UBS/6-LCD (volitelně) 

 

Aktuátory jsou vybaveny elektromechanickými pohony. Řídící jednotka mění střídavé napětí na 

28V stejnosměrné napětí pro provoz s motorem s pulsně šířkovou modulací (PWM 15 kHz 0-

100%). Řídící jednotka aktivuje zvedání a spouštění výškově nastavitelného systému. 

Jakmile obsluha stiskne šipku (nahoru nebo dolů) připojeného ovladače, řídicí jednotka přijímá 

signál k uvedení elektromechanického pohonu aktuátorů do provozu. V závislosti na směru 

šipky motor pohybuje aktuátory nahoru nebo dolů.  



 

Transport  
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5 Doprava 

5.1 Bezpečnostní pokyny pro přepravu 

 VAROVÁNÍ 
 Nebezpečí padajících břemen  

Jsou zde rizika způsobená lidským pochybením a nedostatečně zajištěnými břemeny. 

Provádění přepravní práce je povoleno pouze speciálně vyškoleným osobám. Zajistěte náklad 

proti nechtěnému pohybu. 

Během přepravy dávejte pozor na polohu těžiště zařízení. 

Zajistěte přepravu zařízení na nakládací ploše nákladního vozidla s dostatečným vybavením. 

 VAROVÁNÍ 
 Nebezpečí úrazu v důsledku nezajištěných dopravních cest 

Při přepravě zařízení je zde nebezpečí zakopnutí nebo uklouznutí. 

Zařiďte řádné osvětlení tras, ramp a schodů, na nichž jsou břemena přesunována. Odstraňte z 

cesty překážky. 

 UPOZORNĚNÍ 
Škody způsobené nesprávnou přepravou 

Přeprava s roztáhnutými zvedacími prvky může mít za následek riziko poškození majetku 

nebo zranění osob. 

Při přepravě zcela zatáhněte zvedací prvek. 

 

5.2 Proces přepravy 

Zařízení má být přesunováno vhodnými prostředky. Při nakládání/vykládání používejte vhodné 

kabely, řetězy nebo popruhy v závislosti na hmotnosti.    

 DŮLEŽITÉ  Zásilka musí být provedena profesionálním personálem SUSPA GmbH. Další 

doprava musí být provedena odbornými pracovníky nebo soukromými osobami.  

Následujte tyto kroky: 

Ü Berte v potaz těžiště  

Ü Vyvarujte se tření kabelů a zvedacích popruhů proti ostrým hranám a rohům. 

Ü Zkontrolujte, zda je vaše zařízení úplné a nepoškozené.  

Ü Při přepravě dodržujte platné bezpečnostní a preventivní předpisy. 
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6 Instalace 

 UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí pohmoždění 

Existuje nebezpečí pohmoždění v důsledku blízkosti jiných předmětů nebo staveb. 

Ujistěte se, že pracoviště má minimální vzdálenost 50 mm od jiných objektů nebo struktur. 

Dále se ujistěte, že stěny, nábytek, elektroinstalace nebo jiné pevné konstrukce nebrání 

pohybu na pracovišti během provozu. 

 DŮLEŽITÉ  Instalace zařízení musí být prováděna odborným personálem z SUSPA GmbH, 

jinými odbornými pracovníky, pracovníky údržby či soukromými osobami. 

 DŮLEŽITÉ  Nezvedejte výškově nastavitelný systém na motor a napájecí kabely. Udržujte 

kabel motoru a napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a vlhkosti. 

Okamžitě pozastavte provoz výrobku, pokud si všimnete, že kabel motoru nebo napájecí kabel 

jsou poškozeny a neprodleně je nahraďte. Nikdy se nepokoušejte opravit poškozené motorové 

kabely nebo napájecí kabely. 

 DŮLEŽITÉ  Zkontrolujte, zda zařízení neutrpělo před spuštěním systému případné škody. 

Nesnažte se demontovat systém nebo součástky systému. V případě, že komponenty musí být 

opraveny nebo vyměněny, kontaktujte SUSPA GmbH. 

 

6.1 Rozbalování 

Při vybalování součástek systému postupujte s potřebnou péčí a opatrností. Nepoužívejte 

žádné ostré předměty, frézy nebo ostré nože, aby se zabránilo poškození elektrických a 

napájecích kabelů nebo jiných, snadno poškoditelných prvků. 

 

6.1.1 Likvidace dopravních a skladovacích obalů 

Likvidace dopravního a skladovacího obalu by měla být provedena v souladu s místními 

předpisy o likvidaci a právními předpisy na ochranu životního prostředí platnými v příslušné 

zemi. 
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6.1.2 Seznam všech součástí zásilky  

Při rozbalování zkontrolujte úplnost dodávky. Pro tento účel použijte příslušné dodací listy o 

obsahu palet a dodací list od výrobce. 

Příklady správné zásilky: 

4-nohý systém:  

§ 4 x Elektrický aktuátor  

§ 4 x Vrtací šablona 

§ 1 x Elektrická řídící jednotka 

§ 1 x Ovladač 

§ 1 x Konektor kabelu zařízení 

§ 4 x Vyrovnávací nožky (volitelné) 

§ 4 x Upevňovací prvky (volitelné) 

 

8-nohý systém: 

§ 8 x Elektrický aktuátor 

§ 8 x Vrtací šablona 

§ 2 x Elektrická řídící jednotka 

§ 1 x Ovladač 

§ 2 x Konektor kabelu zařízení 

§ 1 x Spojovací kabel 

§ 8 x Vyrovnávací nožky (volitelné) 

§ 8 x Upevňovací prvky (volitelné) 

 

6.2 Provozní podmínky 

Fyzické podmínky k provozu 
Škála provozu: Teplota  

§ Min + 5 °C  

§ Max + 40 °C  

Relativní vlhkost:  

§ Max 80% ve 32°C, odtud lineární klesání do 50% ve 40°C 

Znečištění: Žádné závažné znečištění prachem, kyselinami či korozivními 
plyny 

Tabulka 6 Fyzické podmínky k provozu 
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Ü Se systémem nepracujte venku. Nevystavujte systém vlhkému prostředí. 

Ü Vyhněte se prostředí s chemickými činidly či korodujícímu prostředí. 

Ü Neprovozujte systém v blízkosti hořlavých rozpouštědel, pohonných látek a/nebo 

výbušných látek (plyn, pára, prach, atd.) 

Ü Nevystavujte součástky Výškově nastavitelného systému jakýmkoliv vibracím a/nebo 

nárazům. 

Ü Nepoužívejte řídící jednotku v blízkosti zařízení generujících silná elektromagnetická pole. 

Může to negativně ovlivnit její funkci. 

Ü Aby se zabránilo přehřátí řídící jednotky, neměla by být instalován v těsných, nevětraných 

nebo tepelně izolovaných místech. Musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. 

 

 DŮLEŽITÉ  Dodržujte předpisy příslušné země týkající se nastavení a provozu pracovišť s 

ohledem na osvětlení. 

Například: osvětlení v souladu s ASR A3.4 

Technická pravidla pro pracovní stanice (ASR) jsou ovlivněna stavem nejmodernějších 

technologií, pracovního lékařství, hygieny práce a jinými důležitými znalostmi pro nastavení a 

provozování stanic.  

Hodnoty uvedené v tabulce jsou míra osvětlení daných ploch pro vizuální úkoly, které mohou 

být prováděny horizontálně, vertikálně či nakloněně. 

Požadavky na osvětlení 
Místnosti, místa a práce Minimální 

hodnota 
osvětlení v lx 

Minimální 
hodnota podání 
barev (Index 
Ra) 

Obrábění a lití kovů 

Montážní práce: 

- hrubá 

- středně jemná 

- jemná 

- velmi jemná 

 

200 

300 

500 

750 

 

80 

80 

80 

80 

Tabulka 7 Požadavky na osvětlení 
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6.3 Instalace prvků 

Ü Zohledňujte přesné pokyny o instalačních rozměrem poskytovaných ve schematických 

diagramech výškově nastavitelného systému. 

 

6.3.1 Instalace obecně 

  UPOZORNĚNÍ  Elektrické součásti (aktuátory, řídící jednotka, ovladač) by měl být 

připojovány či odpojovány pouze s vytaženým napájecím konektorem! 

Ü Pokládejte aktuátory na pracoviště tak, aby bylo zatížení systému vyváženo rovnoměrně. 

Ü Zvedací prvky připojujte ve svislém směru a rovnoběžně vedle sebe navzájem tak, aby se 

navzájem neblokovaly během zvedání a spouštění. 

 

SUSPA GmbH poskytuje různé držáky na usnadnění vrtání. 

Ü Udržujte elektrický kabel mimo ostré hrany a pohyblivé části. 

Ü Vyhněte se kontaktu s vlhkem a teplem. 

Ü Připojte elektrické vodiče a napájecí kabely do pracovní stanice nebo struktury pomocí 

stahovacích pásků nebo spon. 

 DŮLEŽITÉ  Při vedení elektrických či napájecích kabelů se ujistěte, že vodiče nejsou 

natažené či mačkané. Umístěte napájecí kabel tak, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí. 

Používejte pouze příslušenství schválené a poskytované SUSPA GmbH. 

Výškově nastavitelný systém funguje správně pouze v případě, že byl uveden do provozu řádně 

a jednotlivé součásti jsou řízeny správně. 

Ü Nejdříve zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé součásti poškozeny. Pokud se jedná o tento 

případ, neuvádějte Výškově nastavitelný systém do provozu, ale nechte si poškozené 

části vyměnit svým dodavatelem. 

Ü Také zkontrolujte, zda není poškozen síťový kabel. V každém případě nahraďte 

poškozené napájecí kabely. 
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6.3.2 Instalace aktuátorů 

Ü Odstraňte ochranný obal, ve kterém jsou zabaleny aktuátory a vrtací šablony. 

 

Obr. 5 Vybalování 

Ü Důkladně vyčistěte povrchy všech noh, aby se zajistilo, že s šablonami budou sedět. 

Ü Srovnejte pracoviště tak, jak je popsáno v následujícím textu, abyste usnadnili 

nastavování a instalaci zařízení. 

 

Obr. 6 Nastavování pracoviště 

 

Ü Upevněte vrtací šablony paralelně s povrchy noh pracoviště.  

Ü Ujistěte se, že je vrtací šablona správně nastavena. 

DŮLEŽITÉ  Ujistěte se, že vrtací šablony jsou znázorněny v obrácené poloze vůči 

pracovišti. 
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Obr. 7 Připevněná vrtací šablona 

 DŮLEŽITÉ  Umístění montážních otvorů pro aktuátor je závislé na konkrétním typu. Číslo 

typu aktuátoru je umístěno na etiketě výrobku. Instrukce pro instalaci aktuátoru se nachází na 

vrtacích šablonách, které jsou dodávány se systémem. 

 

Ü Vyvrtejte čtyři otvory (Ø 6 mm) na místech uvedených na vrtací šabloně. 

 

Obr. 8 Vrtání děr 
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Ü Zvolte upevňovací šrouby M5 třídy 8.8 nebo vyšší. 

DŮLEŽITÉ  Aby se zabránilo poškození aktuátorů, šrouby nesmí být do aktuátoru zatažené 

hlouběji než 7 mm. 

 

Obr. 9 Maximální hloubka šroubu 

 

Ü Připevněte každý aktuátor čtyřmi šrouby M5 (správné délky) k rámu, doporučená hloubka 

instalace je 5-7 mm 

Ü Zkontrolujte upevňovací šrouby aktuátoru, aby se zajistilo, že jsou bezpečně upevněny do 

zařízení. Zkontrolujte, že nedošlo k přílišnému utažení šroubů - doporučený utahovací 

moment je 4,0-4,5 Nm. 

Ü Ujistěte se, že elektrická vedení každé nohy pracoviště mohou být vedena, aniž by byla 

napnuta. Dovolený poloměr ohybu je 57 mm (samotný) a 86 mm (více). Elektrické přívody 

aktuátorů jsou každý dlouhý 2,5 m. 

Ü Úplně zašroubujte patky (volitelné) do aktuátorů. 

Ü Umístěte pracoviště řádně znovu tak, aby vyrovnávací patky stály na podlaze. 

 

Ü  DŮLEŽITÉ  
Nepokládejte zařízení příliš rychle (mohlo by dojít k poškození aktuátorů) 
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Obr. 10 Rozměry aktuátoru   
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6.3.3 Instalace elektrické řídicí jednotky 

 DŮLEŽITÉ  Při umístění řídicí jednotky se postarejte o dostatečnou délku kabelu k 

aktuátorům. Materiál potřebný k montáži je specifický, proto není zahrnut v dodávce. 

Ü Namontujte elektrickou řídicí jednotku třemi šrouby podle požadovaného umístění. 

Ü Při montáži vložte kovové podložky mezi šrouby a řídicí jednotku, aby nedošlo k 

poškození krytu ovládače. 

Ü Nemontujte / neprovozujte řídicí jednotku: 

§ nad nebo před zdroji tepla (např. radiátory) 

§ v místech vystavených přímému dopadu slunečního záření 

§ v blízkosti snadno hořlavých materiálů 

§ v blízkosti vysokofrekvenčních zařízení (např. vysílače, zařízení vydávající záření apod.). 

Ü Ujistěte se, že připojovací kabely nemají smyčky, nebo nejsou vystaveny mechanické            

námaze. 

Pro ochranu proti přepětí, které může nastat během bouřek, je doporučeno nainstalovat 

přepěťovou ochranu. Nechte si poradit od elektrotechnika. 

DŮLEŽITÉ  V průběhu instalace dodržujte rady uvedené níže:  

Ü Vyberte centrální umístění instalace. Ze zkušenosti je toto nejjednodušší možnost pro 

kabeláž. 

Ü Připevněte řídicí jednotku pevně šrouby (Obr. 11 Připevnění řídicí jednotky). Tímto 

způsobem se můžete vyhnout poruchám způsobených rozpojenými konektory nebo 

nežádoucímu hluku. 

Ü Během instalace se ujistěte, že bude řídící jednotka volně přístupná i po instalaci. To 

umožňuje snadný přístup v případě, že potřebujete provést servisní práce. 

Ü Ujistěte se, že během instalace probíhá dostatečná cirkulace vzduchu. Ve skutečnosti je 

totiž řídicí jednotkou vydáváno drobné teplo. 
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Obr. 11 Připevnění řídicí jednotky 

 

 

Obr. 12 Rozměry a připojení řídicí jednotky 
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6.3.4 Instalace ovladače 

 

Ü Připevněte ovladače do správné pozice pod pracovních plochy. 

Ü DŮLEŽITÉ  
Při polohování ovladače zajistěte dostatečnou délku kabelu řídicí jednotky 

Ü Namontujte ovladač dvěma šrouby do požadované polohy. 

Ü Při montáži vložte kovové podložky mezi šrouby a ovladač, abyste zabránili poškození 

krytu řídicí jednotky.  

 

Obr. 13 Připevňování jednoduchého ovladače s UBM-F/2-p 

 

Obr. 14 Rozměry jednoduchého ovladače UBM-F/2-p  
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Obr. 15 Připevňování programovatelného ovladače UBS/6-LCD 

 

 

Obr. 16 Rozměry programovatelného ovladače UBS/6-LCD 
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6.3.5 Instalace obecně 

 

 

Obr. 17 Zapojení řídicí jednotky 

Ü Připojte konektor ovladače k elektrické řídicí jednotce za použití vhodného vstupu 

(obrázek 17, zdířka 5) 

Ü Připojte konektory aktuátorů (obrázek 17, zdířky 1- 4) 

Ü Připojte napájecí kabel (obrázek 17, zdířka 6) 

 DŮLEŽITÉ  Systémy Suspa Movotec SMS mohou být dodávány v různých variantách, které 

obsahují 1 až 8 aktuátorů. Řídicí jednotky jsou rozdílné v závislosti na typu systému. Správná 

varianta řídicí jednotky může být dodána pouze pokud ji správně zadáte při objednávce. 

Pokud jsou ve výškově nastavitelném systému použity více než čtyři aktuátory, je třeba dvě 

řídicí jednotky propojit pomocí propojovacího kabelu (obrázek 17, zdířka 8). Zdířku 7 nechte 

volnou. 

  UPOZORNĚNÍ  Pokud používáte více než čtyři aktuátory, pak jsou nezbytné dvě řídicí 

jednotky. Napájecí konektory obou řídicích jednotek musí být spojeny pomocí konektorů nebo 

přes distribuční rozváděč dodaný zákazníkem. Po propojení napájecích konektorů musí být 

připojeny ke zdroji napájení (zásuvce).  

Ü Nikdy nepřipojujte tyto dva napájecí konektory řídicích jednotek samostatně k napájení 

(zásuvce). 
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6.3.6 Vedení elektrických kabelů 

Ü Při vedení elektrických kabelů se ujistěte, že: 

§ nemohou uvíznout 

§ nejsou vystaveny mechanickému zatížení nebo namáhání (tah, tlak, ohýbání atd.) 

§ nemůže dojít k poškození jiným způsobem 

 

Ü Připevněte kabely s dostatečným odlehčením tahu a dostatečnou ochranu proti lámání. 

Ü Sviňte přebytečnou délku kabelů do kola o průměru cca. 150 mm a dotáhněte je 

upevňovacím svorkami a/nebo kabelovými sponami na zařízení 

Ü Buďte opatrní, aby nedošlo k poškození kabelů 

Ü Zkontrolujte elektrické vedení a kabely, aby bylo zajištěno, že jsou bezpečně upevněny na 

zařízení a nebudou během provozu poškozeny.  

 

Obr. 18 Stočení kabelů 

 

6.4 Požadavky na prostor 

Podrobné informace o požadavcích na prostor najdete v sekci 4.1 Technické specifikace. 
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6.5 Vyrovnání systému 

Je zapotřebí, aby celá pracovní plocha byla vodorovná a rovná.  

Ü Vytvořte dobrý výchozí bod pro vyrovnání tím, že zcela zašroubujete patky do aktuátorů. 

Hloubka závitů je až 32 mm. Ve vyrovnaném stavu by hloubka šroubů měla být nejméně 

18mm. 

Ü Umístěte vodováhu na povrch pracoviště. 

Ü Zajistěte rovnoměrné rozložení zatížení při použití více aktuátorů. 

 

 

Obr. 19 Vyrovnání systému s vodováhou 

 

Ü Pomocí částečného vyšroubování patky aktuátoru nastavte jednotlivé vyrovnávací patky 

tak, aby pracovní plocha byla vyrovnána a všechny aktuátory měly jednotný kontakt se 

zemí.  

 

 

Obr. 20 Nivelační patky 

1 Nivelační patky se závitovými šrouby a 
maticí SW17 

2 Ocelová vložka s SW23 (aktuátor) 

  

2 

1 
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Ü Pevně utáhněte pojistné matice na všech patkách, aby bylo zajištěno, že pracoviště 

během provozu zůstane rovné.  

  UPOZORNĚNÍ  Zajistěte ocelové vložky klíčem 23 mm při utahování pojistné matice 

patky. (viz obrázek 20). V opačném případě může dojít k poškození aktuátoru. 

DŮLEŽITÉ  Jedním z indikátorů rovnoměrného rozložení zatížení během provozu výškově 

nastavitelného systému je, že všechny aktuátory v oblasti pohonných jednotek (přívodní kabel/ 

motor) mají stejnou teplotu.  
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7 Provoz 

7.1 Upozornění pro provoz 

 VAROVÁNÍ  
Nebezpečí amputace či rozdrcení způsobené pohyblivými částmi  

Existují rizika způsobená provozem bez ochranného krytu. 

Neprovozujte výškově nastavitelný systém, jestliže byl odstraněn ochranný kryt systému. 

 DŮLEŽITÉ  Nedovolte, aby výškově nastavitelný systém provozovaly děti. Pokud je přístroj 

používán v blízkosti dětí, zajistit dohled dospělých a aktivujte dětskou pojistka (viz kapitola 

7.6.1). 

 

7.2 Zkoušky před uvedením do provozu 

Ü Zkontrolujte všechna elektrická a mechanická spojení. 

Ü Zkontrolujte, zda na elektrických vodičů nesou škody vzniklé při balení či instalaci. 

Ü Zkontrolujte všechny součástky systému, aby se zajistilo, že jsou bezpečně upevněny k 

zařízení. 

Ü Ujistěte se, že nebylo překročeno maximální zatížení. Maximální zatížení znamená součet 

hmotnosti zvedaného zařízení a všech objektů na něm. 

Ü Pracoviště připojte k napájení teprve po kontrole výše zmíněných aspektů 

Ü Nechte řídicí jednotku přizpůsobit změnám z chladného prostředí do prostředí s vysokou 

teplotou několik hodin před uvedením do provozu, jinak ho kondenzovaná vlhkost může 

poškodit. 
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7.3 Pracovní cyklus 

Pracovní cyklus je časové období, ve kterém jsou motor nebo systém v pohybu (ve srovnání s 

obdobím klidu). 

Výškově nastavitelný systém není určen pro nepřetržitý provoz bez přestávek. Je určen pro 

občasné použití a má maximální pracovní cyklus 10%. To znamená, že výškově nastavitelný 

systém musí být v klidu alespoň 18 minut před tím, než je ho možné znovu použít. Je třeba 

poznamenat, že maximální doba nepřetržitého provozu jsou dvě minuty. Omezený pracovní 

cyklus na 10% je nastaven jako bezpečnostní opatření v elektrickém systému řídící jednotky. 

 UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí způsobené tepelnou energií 

Pokud provozní doba přesahuje pracovní cyklus, může se kryt motoru přehřát. 

Pracovní cyklus nesmí být překročen, aby nedošlo k poškození systému. Pravidelné 

překračování pracovního cyklu může vést k selhání systému nebo poškození motoru aktuátoru 

a/nebo řídicí jednotky. Kromě toho by to mohlo také vést k předčasnému opotřebení prvků 

systému, čímž se snižuje životnost výškově nastavitelného systému. 

Zajistěte dostatečné větrání, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla ze součástek výškově 

nastavitelného systému a nepřekračujte pracovní cyklus. 

 

7.4 Ovladač 

Všechny funkce výškově nastavitelného systému lze ovládat pomocí ovladače.  

 

Obr. 21 Jednoduchý ovladač UBM-F/2-p 

 

 

Obr. 22 Programovatelný ovladač UBS/6-LCD (volitelný) 
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7.4.1 Funkce ovladače  

7.4.1.1 Jednoduchý ovladač UBM-F/2-p 

Symbol Funkce 

 

Nahoru 

Držte tlačítko nahoru, dokud pracoviště nedorazí do cílené 

či nejvyšší polohy. 

 

Dolů 

Držte tlačítko nahoru, dokud pracoviště nedorazí do cílené 

či nejnižší polohy. 

 +  

Reset:  

Držte souběžně obě tlačítka. Zařízení se postupně sníží a 

zastaví. Řídící jednotka oznamuje reset signálním tónem. 

Tabulka 8 Funkce jednoduchého ovladače UBM-F/2-p 

 

7.4.1.2 Programovatelný ovladač UBS/6-LCD (volitelný) 

Symbol Funkce 

 

Nahoru 

Držte tlačítko nahoru, dokud pracoviště nedorazí do cílené 

či nejvyšší polohy. 

 

Dolů 

Držte tlačítko nahoru, dokud pracoviště nedorazí do cílené 

či nejnižší polohy. 

 +  

Reset 

Držte souběžně obě tlačítka. Zařízení se postupně sníží a 

zastaví. Řídící jednotka oznamuje reset signálním tónem. 

Tlačítko „M“ Paměťové tlačítko na zapamatovávání si poloh.  

V nastavení můžete také měnit horní a dolní limity polohy. 

Tlačítka „1“, „2“ a „3“ Zařízení si pamatuje nejvýše 3 polohy.  

Pro uložení polohy stisknete tlačítko M. 

Tabulka 9 Funkce programovatelného ovladače UBS/6-LCD 

 

  



 

Uvedení do provozu a provoz 
 

Movotec SMS – Návod k instalaci  Strana 36 

 

Ukládání paměťových pozic: 

Přesuňte do požadované polohy, třikrát krátce stiskněte tlačítko "M" a stiskněte tlačítko 1, 2 

nebo 3. Řídící jednotka ohlašuje úspěšné uložení pozice zvukovým signálem. Pozice v paměti 

zůstane zachována i po výpadku napájení. 

Pro uložení nových paměťových pozic zopakujte tento postup. 

7.5 Reset  

Reset musí být proveden jak při prvním uvedení do provozu, tak při výpadku proudu během 

procesu. Důvodem je ochrana pracoviště. Postupujte takto: 

Ü Na ovladači stiskněte současně tlačítka obou směrů. 

Ü Pracoviště se pomalu pohybuje, dokud nedojede dolů. 

Ü Řídící jednotka ohlašuje reset pomocí zvukového signálu. 

Ü Pracoviště se teď může pohybovat oběma směrovými tlačítky na ovladači. 

 DŮLEŽITÉ  Pokud výškově nastavitelný systém nebude okamžitě fungovat, odpojte napájení 

od jednotky a obraťte se na autorizovaného prodejce.  

 DŮLEŽITÉ  Nerozebírejte součásti systému (tj. aktuátory, řídící jednotky, ovladače) bez 

výslovného povolení od SUSPA GmbH. Jakýkoliv pokus o opravu systému či jeho prvků bez 

povolení SUSPA GmbH povede ke zrušení záruky. 

 

7.6 Ukazatelé chyb a potíží 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečí poranění ruky v důsledku nedodržení bezpečné zóny 

Existuje riziko zranění v důsledku nevhodného chování. Nikdy neodstraňujte zaklíněné části 

nebo cizí tělesa holýma rukama. 

Používejte vhodné pomůcky. 
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7.6.1 Poruchová hlášení 

7.6.1.1 Chybová hlášení ovladače 

Všechny chyby jsou na ovladači zobrazeny jako poruchové kódy.  

3-číslicový LCD 
(programovatelný 

ovladač) 

Signální tón 
(jednoduchý 

ovladač) 

Význam 

A64 nepřerušovaný Nutný reset 

A65 2x Aktivní dětská pojistka 

AC9 1x Překročení časového omezení  

(2 min/ 10% provoz, 18 min/ 90% pauza) 

AD7 10x Nadproud/zkrat aktuátorů 

A6F  Příliš velký rozdíl zátěží na aktuátorech 

Tabulka 10 Chybová hlášení 

 

7.6.1.2 Důležité zobrazované kódy a jejich význam 

Nutný reset  

Výškově nastavitelný systém není správně inicializován při spuštění, byl odpojen od hlavního 

napájení během provozu nebo je rozdíl ve výšce aktuátorů příliš velký v důsledku nesprávného 

provozu.  

Ukazatel: Příkazy jsou během stisknutí tlačítka odmítnuty zvukovým signálem, kód chyby - A64 

na manuálním displeji spínače. 

Řešení: Zkontrolujte správné připojení kabelů aktuátoru a napájecí kabel ke zdroji elektrické 

řídicí jednotky, zkontrolujte, zda zvedací prvky nejsou příliš zatuhlé nebo zablokované. 

 

Proveďte reset jednotky:  

Stiskněte obě směrové klávesy a držte, dokud systém nedorazí do dolní koncové polohy. 

(Řídící jednotka potvrzuje úspěšný reset signálním tónem) 
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Dětská pojistka je aktivní  

Dětská pojistka se aktivuje podržením tlačítka "M" po 10s.  

Ukazatel: Příkazy pohonu jsou oznámeny duálním tónem, ale nejsou provedeny, chybový kód - 

A65 na displeji ovladače 

Řešení: Dětská pojistka se deaktivuje podržením tlačítka "M" po 10s. 

 

Monitorování pohybu  

Rozdíl mezi dvěma synchronně řízenými pohony je příliš velký. 

Ukazatel: Příkazy pohonu nejsou realizovány, chybový kód A6F v ovladači s displejem (LCD) 

Řešení: Zkontrolujte připojení aktuátorů, ověřte a zajistěte jejich správnou funkci. Potom 

proveďte reset. 

 

Chyba připojení  

Ovladače, motory nebo zásuvky nejsou správně připojeny k řídící jednotce. 

Ukazatel: Různé ukazatele  

Řešení: Zkontrolujte připojení aktuátorů, ověřte a zajistěte jejich správnou funkci. Potom 

proveďte reset! 

 

7.6.2 Oprava poruch 

Tato část obsahuje nápravná opatření v případě poruch. Dojde-li k chybě nebo poruše, která 

není uvedena v této tabulce, obraťte se na svého dodavatele. 

Níže uvedený seznam se zabývá problémy, které jsou způsobeny přímo spojením s řídící 

jednotkou. 

  UPOZORNĚNÍ  Řešení problémů a poruchová hlášení by měl provádět pouze odborník, 

který dokončil profesní vzdělání elektromechanického instalatéra nebo rovnocennou kvalifikaci. 

Více o uživatelských skupinách v kapitole 2.5.3 
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DŮLEŽITÉ  Berte v potaz inicializaci (reset) v podkapitole 7.5  

 

 Ovladač se stavovými 
diodami a/nebo 

displejem 

Ovladač bez stavových 
diod a/nebo displeje 

1. Řídící jednotka nefunguje; 
Obecné testy 

Pokud není nic na displeji ani 
na stavových diodách (které 
se nerozsvěcují), 
zkontrolujte:  

§ Jestli je napájecí kabel 
do řídící jednotky 
správně připojen 

§ Jestli je napájecí kabel 
správně připojen do 
zásuvky 

§ Jestli  zásuvka dodává 
proud/je zapnutá 

§ Vyměňte řídící 
jednotku, abyste se 
ujistili, že není vadná 

§ Pokud řídící jednotka 
stále nefunguje, 
upozorněte servisního 
technika 

Zkontrolujte:  

§ Jestli je napájecí kabel 
do řídící jednotky 
správně připojen 

§ Jestli je napájecí kabel 
správně připojen do 
zásuvky 

§ Jestli  zásuvka dodává 
proud/je zapnutá 

§ Vyměňte řídící 
jednotku, abyste se 
ujistili, že není vadná 

§ Pokud stále nefunguje, 
pokračujte krokem 2 

2. Ovladač nefunguje, ale 
není slyšet žádný zvukový 
signál (pípání) 

§ Inicializujte řídící jednotku.  

§ Pokud stále nefunguje, upozorněte servisního technika.  

2. Ovladač nefunguje, ale 
není slyšet žádný zvukový 
signál (pípání) 

Pokud se před tím pohyboval víc jak 2 minuty v kuse:  

§ Počkejte 18 minut a zkuste to znovu (převýšení) 

Pokud se před tím nepohyboval:  

§ Inicializujte řídící jednotku 

§ Pokud stále nefunguje, upozorněte servisního technika 

4. Stůl se lehce hýbe a pak 
se zastaví 

§ Inicializujte řídící jednotku  

§ Pokud stále nefunguje, upozorněte servisního technika. 

5. Stůl se pohybuje našikmo § Inicializujte řídící jednotku  

§ Zkontrolujte rovnoměrnost zátěž  

§ Inicializujte znovu.  

§ Pokud stále nefunguje, upozorněte servisního technika 

Tabulka 11 Odstranění poruch 
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7.6.2.1 Poruchy v provozním cyklu 

Ü Provoz je přerušen 

Ü Typ poruchy je zobrazen na ovladači 

Ü Porucha musí být opravena 

 

Pokud není možné poruchu opravit bez přídavné pomoci, obraťte se na profesionální 

pracovníky. 
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8 Servis a údržba 

8.1 Všeobecné 

Ü Dodržujte obecné pokyny pro předcházení nehodám. 

Ü Provádějte předepsané seřízení a údržbu dle harmonogramu. 

Ü Co nejrychleji vyměňte vadné díly. 

Ü Používejte pouze nástroje, které jsou v perfektním stavu. 

Ü Zařiďte si vhodné nádoby připravené pro malé části, které může být nutné demontovat. 

Ü Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem. 

Ü Po provedení údržby a servisní práce utáhněte šrouby, které bylo potřeba povolit. 

Ü Před uvedením do provozu přidělejte ochranné prvky (a zkontrolujte, zda správně plní 

svou funkci). 

Ü Po údržbě/opravách proveďte zkoušku chodu. 

Ü Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních a ochranných pomůcek. 

Ü Odeberte všechny používané nástroje, šrouby, pomůcky nebo jiné předměty z provozního 

prostoru výškově nastavitelného systému. 

 

8.2 Pokyny pro údržbu 

8.2.1 Čištění 

 VAROVÁNÍ 
Nebezpečí úrazu způsobené nerespektováním pokynů od výrobce 

Funkce součástek může být narušena v důsledku opomíjení pokynů daných výrobcem 

Při čištění dodržujte všechny platné předpisy o životním prostředí. 

 

Ü Po uklízení odstraňte všechny pomůcky 

Ü Před čištěním vyjeďte systém od nejvyšší možné polohy. 

Ü Před údržbovými pracemi odstraňte zátěž ze všech aktuátorů. 

Ü Před čištěním odpojte řízení motoru od elektrické sítě. 

Ü Před údržbovými pracemi stabilizujte pracoviště nebo struktury, na kterých je výškově 

nastavitelný systém přimontován. 

Ü Nechte součástky před čištěním vychladnout.   
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Ü Vyčistěte součástky systému jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. 

Ü Striktně se vyhněte jakémukoliv přístupu kapaliny. 

Ü K čištění součástek výškově nastavitelného systému nepoužívejte korozivní čisticí 

prostředky nebo vysokotlaké systémy. 

Ü Před opětovným uvedením do provozu se ujistěte, že je systém čistý a suchý. 

 

8.3 Údržba 

Výškově nastavitelný systém je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že nedochází  

k situacím, které by vedly k nadměrnému opotřebení nebo poškození součástek. Zvláště by 

měly být brány v úvahu následující možné příčiny selhání systému. 

 DŮLEŽITÉ Pokyny pro údržbu uvedené v následujícím textu je třeba chápat jako doporučení 

od výrobce. Provozovatel výškově nastavitelného systému je povinen dokumentovat vlastní 

postřehy o údržbě a doplňovat a přidávat specifikace do seznamu pro údržbu v tomto návodu  

k instalaci sám. Kromě toho musí být dodržovány a následovány pokyny k údržbě od výrobců 

dodávaných dílů! 

 

8.3.1 Proměnlivé zátěžové podmínky  

Ü Ihned opravte přetížení a také se ujistěte, že je zátěž na pracovišti rozložená, aby se 

zabránilo předčasnému opotřebení mechanických součástek. 

Ü Při dalším provozu dávejte pozor, ať je systém vyvážený a že mají aktuátory rovnoměrný 

kontakt se zemí. 

 DŮLEŽITÉ  Jedním z indikátorů rovnoměrného rozložení zatížení během provozu výškově 

nastavitelného systému je, že všechny aktuátory v oblasti pohonných jednotek (přívodní kabel/ 

motor) mají stejnou teplotu.  
 

8.3.2 Znečištění  

Sterilní čistota není nutná, ale pravidelné čištění prodlouží životnost systému. Prach a špína 

mohou způsobit opotřebení pohybujících se součástek, jako jsou hřídele a ložiska. Proto by se 

měly během celé doby provozu udržovat součástky v čistotě. 

 

8.3.3 Poškození elektrických kabelů 

Zkontrolujte izolaci elektrických vodičů pro zabránění viditelným známkám stárnutí a opotřebení. 

Vyměňte vadnou nebo poškozenou kabeláž. 
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9 Likvidace 

9.1 Skladování součástek 

Skladovací prostor by měl být chladný a suchý, aby se zabránilo korozi na dílech výškově 

nastavitelného systému.  

Ü Zabalte výškově nastavitelný systém takovým způsobem, aby byl chráněn před možným 

poškozením působením vnějších vlivů. 

Ü V případě potřeby použijte kartonové krabice a další obalový materiál. 

Ü Zajistěte výškově nastavitelný systém proti náhodnému naklápění a nestabilitě. 

Podmínky pro skladování a přepravu 
Teplota: -25 °C do +60 °C (EN 60721-3-1; �

EN 60721-3-2)  

Vlhkost (skladování): 10% až 95% (limitováno nejnižší a nejvyšší 
možnou hranicí vlhkosti 0.1 g/m3 a 35 g/m3) 
(EN 60721-3-1)  

Vlhkost (přeprava): 95% při  45 °C (EN 60721-3-2)  

Tlak vzduchu:  106 kPa do 70 kPa (EN 60721-3-1) 

Tabulka 12 Podmínky pro skladování a přepravu 

  



 

Likvidace 
 

Movotec SMS – Návod k instalaci  Strana 44 

 

9.2 Likvidace součástek 

Ü Provádějte likvidaci obalového materiálu v souladu s předpisy dané země. 

Ü Likvidujte kartonové, plastové a ochranné obaly zvlášť. 

Uživatel je povinen vrátit starý přístroj na sběrný dvůr. 

Likvidace řídící jednotky je předmětem Elektro-G (zákon o elektrotechnickém zařízení), 

směrnice EC 2002/95 /EC na mezinárodní úrovni (směrnice s platností od 7/1/2006) nebo 

příslušných právních předpisů dané země. Likvidace součástek (a provozního materiálu) v 

jiných zemích by měly být prováděny v souladu s místními předpisy o likvidaci a zákony na 

ochranu životního prostředí v zemi, kde je systém používán. 

Pokud zařízení dosáhlo konce své životnosti, zajistěte bezpečnou a profesionální likvidaci při 

demontáži, a to zejména pro ty části nebo látky, které jsou nebezpečné životnímu prostředí. To 

zahrnuje maziva, plasty a baterie atd. 

Ü Nechte stroj zlikvidovat autorizovanou odbornou firmou z důvodu možného rizika 

znečištění životního prostředí. 
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10.3 Prohlášení o zabudování 

ES- Prohlášení o zabudování 
podle sme ̌rnice o strojních zařízeních (2006/42/EG) 
 

Výrobce  

SUSPA GmbH 

Eisenhämmerstrasse 3  

92237 Sulzbach-Rosenberg 

DEUTSCHLAND 

 

tímto prohlašuje, že neúplné strojní zařízení 

Označení:   SUSPA Movotec SMS 
Modelový rok:   2016 
Účel použití:   SUSPA Movotec SMS (Spindle Motor System)  
    pro výškové nastavování 
v dodané verzi je v souladu se směrnicí 2006/42/ES Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne  
17. května 2006 o strojních zařízeních a vyhovuje následujícím harmonizovaným normám a normativním 
dokumentům, na něž se odkazuje toto prohlášení: 
 

Směrnice:   ES Směrnice pro stroje (2006/42/ES) 

    ES Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (2014/30/EU) 

 

Byly aplikovány následující harmonizované normy: 

1. DIN EN ISO 12100:2011 
 Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení a snižování rizika  

2. DIN EN ISO 13849-1:2008 
 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnost ovládacích systémů - Díl 1: Všeobecné předpisy 

3. DIN EN 60335-1:2012 (bez funkční bezpečnosti Kap. 19.11; 22.46 a dodatku R) 
 Bezpečnost elektrických spotřebičů 

4. DIN EN 61000-6-1/-6-2/-6-3/-6-4 (částečně) 
 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

 

Technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení je k dispozici.  

Tímto zaručujeme, že postup certifikace byl proveden v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ 
ES. Neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě 
úplného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno, v souladu s evropskou směrnicí 2006/42/ES. Toto 
prohlášení ztrácí svou platnost v případě jakékoliv změny provedené na neúplném strojním zařízení bez 
konzultace s námi. V případě svévolných změn v tomto smyslu vylučujeme jakoukoli odpovědnost z naší 
strany.  

 

 

Sulzbach-Rosenberg,   

08.08.2016 Podpis 

 


