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A garancia érvényesítéséhez szükséges dokumentum!  

Kapuautomatizálás átadási jegyzőkönyv (ipari kapu) 
Arról, hogy az alább felsorolt meghajtót és tartozékait megfelelően telepítették, és elvégezték az ügyfél által 
kért beállításokat. Alulírott ügyfelet megtanították a hajtás és tartozékainak üzemeltetésére és 
karbantartására, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. 

Ipari kapu paraméterei 

Kapu gyártója / Gyártási szám:      ________________________    /   _____________________________  

Méret (szélesség x magasság):        ________________________   x    _____________________________ 

Kábeldob Ø:  ______________ mm        Rugótengely Ø:  ______________ mm 
 

Rugó Ø:  ______________ mm  Anyagvastagság Ø:  ______________ mm 
 

Rugó hossza:  ______________ mm 

Sínvezetés fajtája: 

      standard                        emelt                           tetőkövető                                 vertikális 

Hajtómű 

Hajtómű típusa:  ______________________________________________       (pl. GIGAsedo .....)    

Gyártási szám:              ______________________________________________        (pl.: ITA-.....) 

Telepítés napja:            __________   __________   ___________                                   (év, hó, nap) 

Telepítés helye:            ________________________________________________   

            ________________________________________________    (pontos cím) 

Beépítés módja 

Tengelyre szerelt              Láncos áttétellel        Tengelykapcsoló adapterrel    

Csatlakozókábel 

                                          5 m  7 m  11 m   15 m   

Kézi működtetés fajtája 

Kézilánc  Kézikurbli     Gyorskioldó              Szerviz kireteszelő   
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Működtetés módja:    

Távvezérlővel             Nyomógombbal                   Beléptető rendszerrel                 Hurokkal Radarral 

Tápfeszültség: 

                  400 V 3fázisú                  230 V egyfázisú 

Működés:  

  Automata, külső vezérléssel               Frekvenciaváltós           Totmann 

Telepített tartozékok (SOMMER kiegészítők) 

 Igen Nem 
hármas fali nyomógomb   
hármas zárható fali nyomógomb   
rádióvevő   
SOMup4   
telecody   
hurokdetektor   
forgalomirányító lámpa modul   
fénysorompó   
távirányító   
egyéb:   

 

 FIGYELEM!  A kibővített gyártói garancia kizárólag SOMMER kiegészítők használatakor érvényes !  

Vevő (ügyfél) 

cégnév (amennyiben nem magánszemély)  _________________________________________________       

vezetéknév, keresztnév (cég esetében is) _________________________________________________   

A fent felsorolt meghajtót és tartozékait megfelelően telepítették és üzemkész állapotban adták át. 
Felvilágosítást kaptam az üzemeltetésről, ill. a karbantartásra vonatkozóan, az összeszerelési és kezelési 
utasításokat pedig teljes egészében átadták a részemre.    

 

Dátum_____________________      ügyfél aláírása: ________________________________     

Üzembe helyező (beszerelést végző szakember) 

cégnév      _______________________________________________________       

beosztás    _______________________________________________________   

szerelő teljes neve   _______________________________________________________ 

A fent felsorolt meghajtót és tartozékait én megfelelően telepítettem és használatra készen adtam át.               
Az ügyfelet megtanítottam az üzemeltetésre, a karbantartással kapcsolatos információkat elmondtam, az 
összeszerelési és üzemeltetési utasításokat teljes egészében átadtam.  

 

Dátum______________________      üzembe helyező aláírása: _______________________     


