
NÁVOD NA ÚDRŽBU BRAN ULTRAGATES

Pro zachování dlouhé životnosti brány a pro držení plné záruky zhotovitelem je klient povinen 
provádět pravidelnou údržbu brány buď svépomocí nebo si pravidelný servis objednat u zhotovitele. 
Údržba spočívá v provádění následujících činností:

Pravidelné odstraňování nečistot

Pravidelně odstraňujte veškeré viditelné nečistoty. Bránu otřete teplou mýdlovou  vodou a následně 
osušte. Zásadně nepoužívejte abrazivní čistící prostředky ani drátěnky či jiné hrubé pomůcky, které by 
mohly poškodit lakovaný povrch brány. 

Kontrola rzi

Pro zachování dlouhé životnosti a bezproblémového fungování brány pravidelně kontrolujte, zda se na 
bráně neobjevuje rez. Případnou rez odstraňte vhodným brusným papírem. Po obroušení rzi místo znovu
umyjte a nechte zcela vyschnout. Poškozené místo je potřeba opatřit novým ochranným nátěrem. 
Zvolte základní antikorozní barvu na ocelové povrchy vhodnou pro externí použití. Doporučujeme
provést nátěr ve dvou vrstvách. Před nanesením druhé vrstvy musí být první vrstva zcela suchá. 
Na takto ošetřenou bránu pak naneste barvu ve vhodném odstínu. Doporučujeme volit základní nátěr 
i barvu, které jsou dodávány ve sprejových rozprašovačích pro jejich snadnější aplikaci. 
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Promazávání

Pro zajištění plynulého a správného chodu
brány je nutné 1x ročně promazat čepy ra-
men křídla brány. Pro tyto účely jsou na 
vnitřní straně bočního sloupu dva mazací 
body – viz. obrázek 1.  Na mazací bod se nasu-
ne mazací spojka M01829 - velikost 10mm 
a pomocí vhodné tlakové maznice se 
aplikuje mazivo. K promazání doporučuje-
me použít plastické mazivo (vazelínu), např. 
SKF LGMT 2 s rozsahem provozních teplot 
-30 až 120°C, jež vytvoří potřebný kluzný
fi lm, který poskytuje ochranu proti vodě
a korozi.

Y
MAZACÍ BODYobr. 1
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Kontrola a údržba motoru

Pro provedení požadované kontroly a údržby je nutné odšroubovat vnitřní kryt bočního sloupu – viz. 
obrázek 2, aby byla pohonná jednotka dobře přístupná. V souladu s návodem výrobce provádějte 
údržbu a kontrolu motoru 1x za 6 měsíců. Je-li zařízení používáno velmi často, pak doporučujeme 
interval přiměřeně zkrátit. V rámci kontroly a údržby motoru proveďte:

a) při vypnutém napájení:
• promazání šroubu motoru - viz. obr. 3
• kontrolu upevnění jednotlivých komponent
• optickou kontrolu stavu kabeláže

b) při zapnutém napájení:
• kontrolu stavu mechanického uvolnění motoru – při mechanickém zvedání brány nestrkejte prs-

ty mezi vertikální profi ly – hrozí nebezpečí úrazu – křídlo brány držte vždy zespodu vodorovné-
ho profi lu!!!

• provést kontrolu nastavení ochran motorů proti přetížení - řídící jednotka motorů je nastavena na 
konstantní zavírací sílu, jakmile zavírací síla vzroste vlivem nenadálé překážky, motor se zastaví 
a uvede se ve zpětný chod - kontrola se provádí při zavírání křídla brány

• kontrolu funkčnosti světelných závor, popř. dalších bezpečnostních zařízení

POVOLIT ŠROUBY ODSTRANIT KRYT PROMAZAT ŠROUB MOTORU

obr. 2 obr. 3
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Odstraňování sněhu a námrazy

V zimních měsících je potřeba pravidelně odstraňovat nánosy mokrého a těžkého sněhu, který by 
zamezil chodu brány. Sníh je nutné z brány oklepat a odstranit případnou námrazu, aby otočné spoje 
mohly fungovat a váha křídla nevzrostla vlivem vrstvy těžkého sněhu nad únosnou mez pohonné 
jednotky. Prováděním těchto opatření se maximálně eliminují rizika zastavení chodu brány, avšak za 
určitých okolností k omezení funkčnosti i tak může dojít. 

Výše uvedenou údržbu i servis brány lze provádět svépomocí nebo si objednat servisní prohlídku 
brány u zhotovitele mailem na adrese: info@ultragates.cz či telefonu +420 773 003 111.


