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1. Felszereltség
1.1 Ütközők
A rámpakiegyenlítő előtt elhelyezett ütközők elnyelik a jármű 
mozgási energiáját, ha az véletlenül vagy szándékosan az 
épületnek ütközik. Az ütközők különféle méretekben 
választhatók, vannak fix és mozgó modellek, gumiból 
készültek és rugós acéllemez kivitelűek.

1.1.1 RS

1.1.2 RB

1.1.3 RB acél előlappal

1.1.4 RB acél előlappal és felső lemezzel

1.1.5 RB acél kivitelben

1.1.6 RB acél kivitelben és acél előlappal

1.1.7 Görgős ütköző

Alkalmazás
Az RS ütköző egy gazdaságos 
megoldás olyan dokkolórendszerek 
esetében, ahol mindig azonos 
méretű járművek fordulnak meg.

Alkalmazás
Az RB ütköző egy nagyméretű fix 
gumiütköző. Ez az általánosan 
használt épület- és járművédelmi 
megoldás.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
A védő acél előlappal ellátott RB 
ütköző nagyobb védelmet nyújt az 
épületnek, és hosszabb élettartamú.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

400

500

Alkalmazás
A védő acél előlappal és felső 
lemezzel ellátott RB ütköző magas 
rakfelületű járművekhez, például a 
nyitott cserefelépítményes és 
konténeres járművekhez lett 
kitalálva.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
Az acél kivitelű RB ütköző feladata, 
hogy biztonsági rést tartson az 
1000 mm hosszú kitolható 
orrlemezzel ellátott 
rámpakiegyenlítő és a tehergépjármű 
között.

Alkalmazás
Az acél kivitelű RB ütköző feladata, 
hogy biztonsági rést tartson az 
1000 mm hosszú kitolható 
orrlemezzel ellátott 
rámpakiegyenlítő és a tehergépjármű 
között. A védő acél előlappal ellátott 
ütköző nagyobb védelmet nyújt az 
épületnek, és hosszabb élettartamú.

Alkalmazás
A görgős ütköző egy robusztus 
megoldás olyan dokkolórendszerek 
esetében, ahol jelentős a járművek 
függőleges irányú elmozdulása a 
rakodás során.
A görgős ütköző olyan járművekhez 
lett tervezve, amelyek raktérajtaja 
alatt nincs kiálló alkatrész.
Felszereltség 5
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1.1.8 EBH

1.1.9 EBF

1.1.10 800-as acélrugós ütköző

1.1.11 600-as acélrugós ütköző

Alkalmazás
Az EBH ütköző egy ideális megoldás 
olyan dokkolórendszerek esetében, 
ahol jelentősen eltérő magasságú 
járművek fordulnak meg.
Az ütköző magasságát egy „kioldó 
eszközzel” módosítani lehet.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
Az EBF ütköző ideális megoldás olyan 
dokkolórendszerek esetében, ahol a 
rakodás során a járművek 
futóművének magasság-állítása 
várhatóan sokat változik.
Ez az ütköző követi a jármű 
függőleges irányú elmozdulását.
Választható vastagságok:

• 90 mm
• 140 mm

Alkalmazás
A 800 mm magas acélrugós ütköző 
olyan alkalmazási területre lett 
fejlesztve, ahol a járművek 
platószintje általában magasabb a 
rámpaszintnél.

Alkalmazás
Az acélrugós ütköző jelenti a 
legnagyobb fokú védelmet a rámpa 
és a jármű számára.
Felszereltség 6
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1.2 ASSA ABLOY DE6090DL 
Heavy Duty LED 
dokkolássegítő lámpa

1.2.1 Alkalmazás
Eddig a dokkolássegítő lámpák a rámpák környékének elég 
sérülékeny kellékei voltak, de a gyakorlatilag elpusztíthatatlan 
Heavy Duty LED dokkolássegítő lámpa tökéletes megoldást 
nyújt a rakodási terület bevilágítására. Ellenáll a legzordabb 
környezetnek is, sőt a villástargoncával való ütközés sem tesz 
kárt benne. Az alumíniumöntvény házban egy törhetetlen, 
polikarbonát zárólencse kapott helyet. Az IP66-os védelmi 
osztályba tartozik, tehát védett por behatolása és erős 
vízsugár ellen. A 18 wattos LED technológiának köszönhetően 
a ragyogó fényt árasztó Heavy Duty LED dokkolássegítő lámpa 
hosszú élettartamú és kis energiafogyasztású.

Normál felszerelés tartókarral
A hajlékony tartókarral a Heavy Duty LED dokkolássegítő 
lámpa egyszerűen felszerelhető a rakodóállás közelében az 
épületre. A könnyen állítható masszív konstrukcióval a raktér 
minden zuga jól megvilágítható.

Az ASSA ABLOY LED dokkolássegítő lámpa egyszerűen 
felszerelhető a rakodóállás közelében az épületre, és a 
hajlékony tartókarnak köszönhetően a jármű raktere teljesen 
bevilágítható vele. A transzformátor teljesen szigetelt, por és 
fröccsenő víz ellen védett házban van. A lámpatest fémből 
készült, és a tartókonzolon elfordítható.

Alternatív felszerelés közvetlenül a falra
Rakodóházak esetében a Heavy Duty LED dokkolássegítő 
lámpa a rámpakapu közelében az épület külső falára 
szerelhető. Ez az elhelyezés és a páratlanul strapabíró 
konstrukció garantálja, hogy a Heavy Duty LED dokkolássegítő 
lámpa tökéletesen bevilágítja a rakodási területet.

1.2.2 Műszaki adatok
• 18 W LED lámpa
• Több mint 60 000 óra élettartam jellemző használat 

esetén
• Védelmi osztály: IP66
• Alumíniumöntvény ház
• Törhetetlen polikarbonát zárólencse
• 230 V AC csatlakozás dugasszal
• Kábelhossz 2 m

1.2.3 Oldalnézet

1.2.4 Felülnézet
Felszereltség 7
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1.3 ASSA ABLOY DE6090WC 
kerékék

1.3.1 Alkalmazás
A kerékékek használata növeli a dokkolórendszerek 
biztonságát. Szenzorral érzékeli a jármű pozícióját, és annak 
megfelelően engedélyezi a rámpakiegyenlítő vezérlőegysége 
számára a működést. A kerékék a vezérlőegységhez egy fix 
kapcsolódobozon keresztül csatlakozik. A jármű véletlen 
elmozdulását is megakadályozza.

1.3.2 Működési elv

1.3.2.1 Rámpára állás
A vezérlőegység kézi működtetése csak akkor engedélyezett, 
ha a kerékék a jármű abroncsának van támasztva.

1.3.2.2 Rámpáról elhajtás
Ha a hídlemez nincs terhelés alatt, a rámpakiegyenlítőt vissza 
kell állítani átmenő forgalmi helyzetbe, a kerékéket el kell 
venni az abroncstól, és a fali tartóba visszatenni.

1.3.2.3 Opcionális forgalomirányító lámpák (belül 
és/vagy kívül)

Az opcionális kétszínű forgalomirányító lámpákkal a 
biztonság tovább növelhető. Ha a kerékék az abroncsnál van, 
az épületen belüli forgalomirányító lámpa zöld színnel jelzi, 
hogy a rakodás elvégezhető. Az épületen kívüli 
forgalomirányító lámpa piros színnel jelzi, hogy a 
tehergépjármű nem hajthat el.
Ha a kerékék nincs a jármű abroncsának támasztva, az 
épületen belüli forgalomirányító lámpa piros színnel jelzi, 
hogy a rakodóállásban lévő jármű nincs biztonságosan 
dokkolva. Az épületen kívüli forgalomirányító lámpa zöld 
színnel jelzi, hogy jármű tolathat a rámpára.

1.3.3 Előnyök
A kerékék előnyei egyéb biztonsági rendszerekkel szemben a 
következők:
• Mindenféle járműtípus esetében használható
• Bármikor egyszerűen telepíthető, előkészületek nem 

szükségesek

1.3.4 Áttekintés

A kerékék a következő elemeket tartalmazza:
1) Kerékék (IP 67) szenzorral
2) Visszajelző LED
3) Fali kábelrögzítő
4) Fix kapcsolódoboz (IP 55)
5) Fali kerékéktartó
Felszereltség 8
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1.3.4.1 Oldalnézet

1) Szenzor
2) Kerékék
3) Fali kábelrögzítő
4) Fix kapcsolódoboz
5) Fali kerékéktartó
6) Rámpakiegyenlítő vezérlőegysége

1.3.4.2 Elölnézet

1) Szenzor
2) Kerékék
3) Fali kábelrögzítő
4) Fix kapcsolódoboz
5) Fali kerékéktartó
6) Rámpakiegyenlítő vezérlőegysége
Felszereltség 9
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1.3.5 Kábel
A kerékékhez 10 m hosszú sárga kábel (1) jár. Opcionálisan 
spirálkábellel (2) vagy automatikusan felcsévélődő kábellel 
(3) is elérhető.

1.4 ASSA ABLOY DE6090E Eye
1.4.1 Alkalmazás
Minden teherautó-vezető tisztában van azzal, hogy minden 
körülmények között pontosan rámpára állni nem is olyan 
egyszerű. Az utolsó centiméterek létfontosságúak a jármű, a 
rámpa és az épület sérülésének megelőzése szempontjából. 
Az ASSA ABLOY Eye gyors és időtakarékos megoldást nyújt 
erre a problémára.

1.4.2 Előnyök
• Megelőzi a tehergépjármű, a rámpa és az épület 

sérülését.
• Jelentősen lerövidíti a rámpára állás utolsó, centiméteres 

távolságot beállító szakaszát.
• A szenzorok a teherautó és rámpa közé esetleg belépő 

embert is képesek érzékelni.
• Ha a rakodás kész, a rakodóállás vezérlőegysége 

engedélyezheti a forgalomirányító lámpa zöldre váltását. 
Ezzel megelőzhetők a jármű idő előtti elhajtásából adódó 
veszélyes helyzetek.

• Az ASSA ABLOY Eye az összes dokkolórendszer-típussal 
kompatibilis, a már telepített rendszerekkel is.

• Ez a beruházás egy éven belül megtérül.

(1) 10 m normál 
kábel

(2) 3 m spirálkábel, 
7 méterig kihúzható

(3) 10 m 
automatikusan 
felcsévélődő kábel
(IP 55)
Felszereltség 10
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1.4.3 Működési elv
Az ASSA ABLOY Eye érzékelő egységét a rámpakiegyenlítő alá, 
védett helyre kell felszerelni. Ez az érzékelő egység vezérli a 
külső forgalomirányító lámpát, amelyek öt fokozatban jelzi a 
teherautó vezetőjének a rámpától mért távolságot.
A rámpára tolatás során forgalomirányító lámpa először 
ZÖLD, majd SÁRGA, végül PIROS színnel világít. A piros szín 
azt jelzi, hogy a teherautó megfelelően rámpára állt.

1.4.4 Telepítési követelmények
Az ASSA ABLOY Eye akkor képes érzékelni a jármű távolságát, 
ha a szenzorok legalább 500 mm-rel a külső talajszint fölött 
vannak elhelyezve, és egymástól legalább 750 mm távolságra.

1.4.5 C profil

1) Szenzor
2) Tartóprofil
3) A tartóprofil peremes csatlakozású tartóeleme
Felszereltség 11
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1.5 ASSA ABLOY DE6090TLS forgalomirányító lámparendszer
1.5.1 Alkalmazás
A forgalomirányító lámparendszer alkalmazható önállóan, 
illetve a rámpakapuval és a rámpakiegyenlítővel 
keresztreteszelhető.

1.5.2 Működési elv
A forgalomirányító rendszer tartalmaz egy olyan érzékelőt a 
rámpakiegyenlítő felett, amely érzékeli a járművek jelenlétét, 
vagy egy hasonló funkciójú kerékéket.
Ha nincs jármű (a rámpakiegyenlítő szabad), a belső 
forgalomirányító lámpa piros, a külső zöld.

1.5.3 Elölnézet

1) Külső forgalomirányító lámpa (IP 65)
2) Belső forgalomirányító lámpa (IP 65), csak beépített 

lámpák nélküli vezérlőegységhez (3-as számmal jelölve)
3) Beépített lámpák nélküli vezérlőegység forgalomirányító 

lámpához
4) Beépített lámpás vezérlőegység forgalomirányító 

lámpához (IP 65)
5) Rámpakiegyenlítő vezérlőegysége
6) Szenzor

1.5.4 Forgalomirányító lámpák

1.5.5 A járműérzékelő forgalomirányító 
lámparendszer működése

1.5.6 A külső/belső forgalomirányító lámpás 
kerékék működése

1.5.7 Keresztreteszelést inaktiváló 
kulcskapcsoló

Egy opcionális kulcskapcsolóval felülbírálható a kapu/
kiegyenlítő keresztreteszelés funkciója.

Külső/belső Beépített

Tehergépkocsi nélkül • A szenzor nem ad jelet
• Külső forgalomirányító 

lámpa: zöld
• Belső forgalomirányító 

lámpa: piros

Tehergépkocsival • A szenzor jelet ad
• Külső forgalomirányító 

lámpa: piros
• Belső forgalomirányító 

lámpa: zöld

A kerékék az abroncsnál van • Külső forgalomirányító 
lámpa: piros

• Belső forgalomirányító 
lámpa: zöld

• A kiegyenlítő működése 
engedélyezett

A kerékék nincs az 
abroncsnál

• Külső forgalomirányító 
lámpa: zöld

• Belső forgalomirányító 
lámpa: piros

• A kiegyenlítő működése nem 
engedélyezett
Felszereltség 12
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1.6 Saroktömítések
1.6.1 ES
Az ES saroktömítés funkciója az, hogy kitöltse alul a 
kaputömítés oldallapjai melletti teret, ezzel megelőzve a 
huzatot és növelve a hőhatékonyságot.

1.6.1.1 Méretek

1.6.2 ESR
Az ESR saroktömítés funkciója az ES tömítéshez hasonló, de 
henger alakú, és rugalmas, rugós csatlakozással van rögzítve a 
kaputömítés keretének felső részéhez.

1.6.2.1 Méretek

1.6.3 Műszaki adatok
A saroktömítések anyaga kívül szövetbetétes kemény 
műanyagburkolat, belül habosított műanyag. A habanyag 
minőségének köszönhetően a saroktömítések deformáció 
nélkül visszanyerik eredeti alakjukat. Egyszerűen a 
kaputömítés keretének oldalsó részéhez rögzíthetők.

Névleges 
mélység

Szélesség 
(B)

Mélység (T) Magasság (H)

600 400 590 300
900 400 890 300
Felszereltség 13
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1.7 EG kerékvezető
1.7.1 Alkalmazás
A kerékvezetők a rakodóállás egyszerű de hatékony kellékei a 
jármű pozícionálásának javítására. Ez csökkenti a jármű, a 
kaputömítés, a rámpakiegyenlítő vagy az épület 
megsérülésének, károsodásának veszélyét. A kerékvezetők 
igen gazdaságos megoldást jelentenek, a megtérülésük 
nagyon gyors. Különösen hasznosak széles rámpakiegyenlítők 
és párnás kaputömítések esetében, amikor elengedhetetlen a 
jármű pontos beállása.
A horganyzott kerékvezetők vagy betonalapba öntéssel, vagy 
az alaplemezük lecsavarozással rögzíthetők.

1.7.2 Telepítési módok

1.7.2.1 Betonba ágyazás

1 Rámpakiegyenlítő

2 Ütköző/csavarok

3 Kaputömítés

4 Külső talajszint

(E) ajánlott

L1 Névleges hossz / tengelytáv

A Behajtási szélesség

B1 Hátsó szélesség, a középvonalak távolsága

B2 Első szélesség, a középvonalak távolsága
Felszereltség 14
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1.7.2.2 Csavarozott rögzítés

1.7.2.3 Méretek

1.8 ASSA ABLOY DE6090DI 
Dock-IN

1.8.1 Dock-IN White

1.8.2 Dock-IN Red

1 Rámpakiegyenlítő

2 Ütköző/csavarok

3 Kaputömítés

4 Külső talajszint

5 Rögzítőelemek (ASSA ABLOY)
• M16 menetes csap

6 Alaplemezek

(E) ajánlott

L1 Névleges hossz / tengelytáv

A Behajtási szélesség

B1 Hátsó szélesség, a középvonalak távolsága

B2 Első szélesség, a középvonalak távolsága

A B1 B2
2400 mm 2560 mm 2885 mm
2500 mm 2660 mm 2985 mm
2600 mm 2760 mm 3085 mm

Az ASSA ABLOY Dock-IN rendszer 
segíti a tehergépjármű 
rakodóálláshoz állását jelző- és a 
forgalomirányító lámpákkal, 
továbbá-a dokkolást egyszerűvé és 
biztonságossá tevő egyéb 
elemekkel. Az ASSA ABLOY Dock-IN 
modern LED-technológián alapul, 
alacsony energiafelhasználás 
mellett nagyon megbízhatóan 
működik.

Az ASSA ABLOY Dock-IN White két 
fehér LED fénycsíkból áll. Az a 
szerepe, hogy segítse a 
tehergépjármű pontos beállását. Az 
ASSA ABLOY Dock-IN White sokkal 
több vizuális segítséget ad, mint a 
földre vagy a kaputömítésre festett 
fehér csíkok. A falon elhelyezve 
mindig jól láthatók, és nincsenek 
kitéve lekopásnak, nem takarja be 
őket sár és hó!

Az ASSA ABLOY Dock-IN Red 
forgalomirányító lámparendszer 
egy piros LED fénycsíkból áll, egy 
tehergépjármű-érzékelő 
szenzorból és egy forgalomirányító 
vezérlődobozból. A szenzor 
érzékeli, ha a tehergépjármű 
megfelelő helyen áll, nagyon közel a 
rámpához. A piros LED kigyullad, 
jelezve a tehergépjármű 
vezetőjének, hogy fékezzen, és 
nagyon kis sebességgel, a sérülés 
veszélye nélkül guruljon tovább az 
ütközőig. A rendszer letiltja a 
rakodóállás vezérlődobozának 
funkcióit, amelyek csak akkor válnak 
engedélyezetté, ha a 
tehergépjármű a helyén van, és a 
piros LED világít.
Felszereltség 15
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1.8.3 Dock-IN White & Red

1.8.4 Műszaki adatok
• Élettartam: 5 év napi 24 órás használat mellett
• Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20°C és +55°C között
• Megengedett páratartalom: 0–80% relatív, nem 

lecsapódó
• Védelmi szint: IP 55

1.8.5 Méretek

1.8.6 Választható opciók
• Belső jelzőfény a 950-es vezérlődobozba építve
Egy zöld LED-fény jelzi a vezérlődobozon, ha a vezérlődoboz 
funkciói engedélyezettek. A rakodóállás kezelője ez alapján 
pontosan tudhatja, hogy mikor kezdheti meg a rakodást. A 
zöld LED-fény segítségével energia takarítható meg, és segít a 
teljes rakodási folyamat felügyeletében.
• Második piros LED
Második piros LED-csíkkal kiegészítve a piros LED 
forgalomirányító lámpa a rakodóállás mindkét oldalán helyet 
kaphat. Ez az opció különösen a bal- és jobbkormányos 
tehergépjárműveket egyaránt fogadó, nemzetközi forgalmat 
bonyolító terminálok esetében hasznos.
• Kerékék-csatlakozás
A rendszer biztonságának növelése érdekében az ASSA 
ABLOY kerékék funkciója összekapcsolható az ASSA ABLOY 
Dock-IN Red vagy az ASSA ABLOY Dock-IN White and Red 
rendszer forgalomirányító lámpa funkciójával. A 
vezérlődoboz keresztreteszeléssel le van tiltva addig, amíg a 
kerékék nem jelzi, hogy a tehergépjármű megfelelően 
beparkolt.
Megjegyzés:
Ügyelni kell arra, hogy a LED-csíkokat ne takarja el a 
kaputömítés.
Megengedett legalacsonyabb tehergépjármű: max. 2000 
mm-rel a szenzor pozíciója alatt.

Az ASSA ABLOY Dock-IN White & 
Red a már ismertetett két rendszer 
kombinációjával támogatja és teszi 
biztonságosabbá a dokkolást. A 
fehér LED-ek segítik a pontos 
célzást a piros LED-csík pedig a 
rámpától való kellő távolság 
beállításában segít. Ha a szenzor 
érzékeli a nagyon közeli 
tehergépjárműt, a fehér beirányító 
LED-ek kialszanak, ugyanakkor a 
piros LED-csík kigyullad. Ha a 
tehergépjármű elhajt, újra világítani 
kezdenek a fehér LED-ek. Az 
ASSA ABLOY Dock-IN White & Red 
rendszer támogatja a legjobban és 
teszi a legbiztonságosabbá a sofőr 
számára dokkolást.

A Guide Light Docking rendszer 
280 mm magas és 26 mm széles.
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2. Megbízható szervizszolgálat

A segítő szakértelem
Az egészséges üzletmenet feltétele a folyamatos személy-, 
áru- és járműforgalom biztosítása. A nagy forgalom 
ugyanakkor minden egyes alkatrésznek nagyobb 
igénybevételt jelent.

Pro-Active Care szolgáltatáscsomagok

Az ASSA ABLOY Entrance Systems szervizszolgálata 
példátlanul teljes körű és rugalmas. A berendezések 
megfelelő műszaki állapotáról még akkor is gondoskodni kell, 
ha konstrukciójuk tökéletessége és a strapabírásuk eléri az 
ASSA ABLOY bejárati és dokkolórendszerekét.

ASSA ABLOY e-maintenance™ (opcionális kiegészítés)

Egy ASSA ABLOY szervizmegállapodással bármilyen 
gyártmányú bejárati és dokkolórendszerek megbízható, 
biztonságos és fenntartható üzemeltetése garantálható.

Egy ASSA ABLOY szervizmegállapodás a szakszerű 
karbantartás és javítás garanciája. Tapasztalt helyi 
szerviztechnikusaink bármilyen probléma esetén készséggel 
állnak a rendelkezésére. Szakértelmüknek és a remek 
alkatrészellátásnak köszönhetően ipari kapuit, ajtóit és 
dokkolórendszereit nem fenyegeti hosszabb üzemszünet 
veszélye.

•
•

Valós idejű adatok az összes berendezésről

•
Ütemezési, rendelési és szervizinformációk

Gold Silver Bronze

Az élettartamköltségek kontrollálását segítő kimutatások

Totális védelem

Ha szervizcsomagját kiegészíti a karbantartási és javítási 
előzményeket nyilvántartó ASSA ABLOY e-maintenance™ 
szolgáltatással, akkor online eléri bármikor a következőket:

További előnyök Rendszeres karbantartás

• Cserealkatrészek segélyhívás 

•
esetén

A mindenre kiterjedő Gold Service 
szerződés birtokában pontosan 
tervezhető az éves fenntartási költség.

Kiszállási és munkadíj segélyhívás 

•
esetén
Alkatrészcsere a megelőző 

•

karbantartási program szerint, 
illetve a törvényi és biztonsági 
előírásoknak megfelelően

esetén

Megnyugtató megoldás a 
munkaidőben történő kiszállásokat 
fedező Silver Service szerződés.

•

Kiszállási és munkadíj segélyhívás 

Megelőző karbantartás • Megelőző karbantartás

Minden szolgáltatáscsomag tartalmazza:

A program szerinti kiszállásokat fedező 
Bronze Service szolgáltatás biztosítja az 
ajtók, kapuk vagy dokkolórendszerek 
rendszeres karbantartását és 
ellenőrzését.

Program szerinti megelőző 
karbantartás évente 1–4 
alkalommal

Éjjel-nappal hívható (24/7) 
telefonos szervizügyelet, 
gyors válasz

Biztonsági, megfelelőségi és 
minőségi ellenőrzések

A nyújtott szolgáltatások 
dokumentálása a helyszínen
Megbízható szervizszolgálat 17
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Az ASSA ABLOY Entrance Systems az áruk és személyek hatékony mozgását 
segítő automatikus bejárati rendszerek piacvezető gyártója. A Besam, a 
Crawford, az Albany és a Megadoor márkanév eddigi sikereire alapozva az 
ASSA ABLOY név alatt kínáljuk megoldásainkat. Termékeinket és 
szolgáltatásainkat a kényelem, a biztonság és a fenntarthatóság jellemzi.
Az ASSA ABLOY Entrance Systems az ASSA ABLOY cégcsoport egyik üzletága.
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