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Rozvinutí madla - ruční metoda
Potřeba nejméně 2 osob

NT madlo je dodáváno zabaleno do dvou samostatných svazků. Tyto svazky rozdělí madlo na
polovinu, resp. čtvrtinu u delších madel a jsou svázány s plastovými popruhy.

Před tím než začnete,
dbejte na to, aby křižující
svazek madla byl vždy na
spodní straně.

Postup:
1. Zvedněte horní svazek a položte
ho na stranu.

2. Zvedněte dolní svazek a položte ho na druhou stranu, tak
jako na obrázku.

3. Odstraňte plastové popruhy.

4. Současným rozbalováním obou stran úplně rozviňte madlo.

Na všechny naše madla se vztahuje
záruka. Pro podrobné informace o
záruce naskenujte QR kód vlevo nebo
navštivte:
http://www.ehc-global.com/warranty

Madlo příliš
neohýbejte ani
nezkrucujte,
protože se může
zdeformovat.
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Instrukce na zacházení a instalaci NT madel
Instalace NT madla
Dokud není instalace dokončena, neodstraňujte ochrannou fólii z madla. Fólie chrání povrch madla
během instalace.
Nastavení madla a napnutí
NT madla vyžadují minimální napnutí potřebné
Příliš volné:
pro správnou funkci. Obecně by měly být napnuté
o 10-15% více než běžné pryžové madla. Jejich
počáteční tuhost se po několika dnech používání
sníží.
Nejlepší způsob jak zjistit, zda je madlo správně
napnuté, je sledovat jak je madlo vedené na
výstupu (Exit) na uvolněné straně pohonu madla.
Exit

Pokud se madlo
na výstupu (Exit)
na uvolněné
straně pohonu
madla nedotýká
kladek, nebo se z
nich občas zvedá,
je třeba zvýšit
napnutí nebo
upravit nastavení
napínacího
zařízení.

Příliš napjaté:
Kladky v oblouku
eskalátoru tlačí na
madlo. Madlo se
pak nepřiměřene
ohřívá.
Madlo nesmí
být negativně
ohnuto kolem
jedné kladky.

Průměr
kladky (mm)
Min d ≥ 50
Min d ≥ 60
Min d ≥ 70

Vedení madla

Maximální
úhel obvinutí
a ≤ 13°
a ≤ 15°
a ≤ 25°

Vstup madla
Nastavte
madlo tak, aby
se nedotýkalo
vnitřku vstupu.

ezarovnané hrany, odstávající šrouby
budou třít o madlo a mohou vést k
vytvoření rýh a zářezů na madle.

Po instalaci madla
odstraňte ochrannou
fólii. Během testování
nechte fólii na madle.
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