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Rozvinutie madla - manuálna metóda
potreba aspoň 2 ľudí

NT madlo je dodané zvinuté do dvoch samostatných zväzkov. Tieto zväzky rozdeľujú madlo na
polovice, resp. štvrte pri dlhších madlách a sú zviazané plastovými páskami.

Pred tým ako začnete,
dbajte na to, aby križujúci
zväzok madla bol vždy na
spodnej strane.

Postup:
1. Zdvihnite horný zväzok a dajte
ho na stranu.

2. Zdvihnite dolný zväzok a dajte ho na druhú stranu tak ako
na obrázku.

3. Odstráňte plastové pásky.

4. Úplne rozviňte madlo, rozbaľujúc obidve strany súčasne.

Všetky naše madlá sú kryté zárukou. Pre
získanie podrobných informácii o záručných
podmienkach, naskenujte QR kód na ľavej
strane, alebo navštívte:

Madlo príliš
neohýbajte ani
neskrúcajte,
nakoľko sa môže
zdeformovať.
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Návod na zaobchádzanie a inštaláciu NT madiel
Inštalácia NT madla
Až do skončenia inštalácie neodstraňujte ochrannú fóliu z madla. Fólia ochraňuje povrch madla
počas inštalácie.
Nastavenie madla a napínanie
NT madlá vyžadujú predpísané minimálne
Príliš voľné:
napnutie, aby fungovali správne. Vo všeobecnosti
by mali byť napnuté o 10-15% viac ako bežné
gumené madlá. Ich počiatočná tuhosť sa
zredukuje po niekoľkých dňoch používania.
Najlepší spôsob ako zistiť, či je madlo správne
napnuté, je sledovať ako je madlo vedené na
výstupe (Exit) na uvoľnenej strane pohonu madla.
Exit

Ak sa madlo na
výstupe (Exit) na
uvoľnenej strane
pohonu madla
nedotýka kladiek,
alebo sa z nich
občas dvíha, je
potrebné zvýšiť
napnutie alebo
upraviť nastavenie
napínacieho
zariadenia.

Príliš napnuté:
Kladky v oblúku
eskalátora tlačia
na madlo. Madlo
sa neprimerane
zohrieva.
Madlo nesmie
byť negatívne
ohnuté ostro
okolo jednej
kladky.

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

Vedenie madla

Maximálny
uhol obvinutia
a ≤ 13°
a ≤ 15°
a ≤ 25°

Vstup madla
Nastavte
madlo tak, aby
sa nedotýkalo
vnútorných
strán vstupu.

Nezarovnané hrany, odstávajúce skrutky
sa budú trieť o madlo a môžu viesť k
vytvoreniu rýh a zárezov na madle.

Po nainštalovaní madla
odstráňte ochrannú
fóliu. Počas testovania
nechajte fóliu na
madle.
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