
 

 

RISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGILANT 500 

 

 

 

 

 

Pachołek przejazdowy i postojowy 

 

 

 

Podręcznik instalacyjny 

 

 

 

Wyprodukowane we Włoszech 

Wyrób opatentowany 

Znak CE 



 

    Deklaracja zgodności 
 

 
 

Niżej podpisany Paolo Peruzzo, przedstawiciel prawny firmy Rise s.r.l. 

/Sp. z o.o./, via del Capitello 42, 36042 Marano Vicentino (VI), będącej 
konstruktorem, oświadczam, że dalej opisany produkt: 

VIGILANT 500 

jest zgodny we wszystkich swoich częściach z dyrektywami: 
- Dyrektywa EMC 2014/30/CE,  

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/CE, 
Oraz z Normą Techniczną: EN 124:1995. 
  

Co zostało zweryfikowane przez: ECO Certificazioni SA, via Mengolina 33, 
48018 Faenza (RA) – Organ Notyfikacji nr 0714. 

 
 
 

Marano Vicentino, 15.03.2016 r. 
 
Przedstawiciel prawny 

/podpis nieczytelny/ 
 

/odcisk pieczątki firmowej Rise srl/ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Informacje ogólne i specyfikacja techniczna 

 
Dziękujemy Wam za wybranie jednego z naszych modeli Vigilant – 

automatycznych pachołków chowanych. 
Wszystkie wyroby z gamy Rise są owocem wielu lat doświadczeń w branży 
automatyzacji mechanicznej i elektronicznej. 

Dlatego też obecnie jesteśmy w stanie zaoferować automatyczne pachołki 
godne zaufania, które dzięki ich mocy, sprawności i wytrzymałości, 
zaspokajają w pełni wymogi użytkownika końcowego. 

Wszystkie nasze produkty pokryte są dwuletnią gwarancją. 
Ponadto polisa OC zawarta z wiodącym towarzystwem ubezpieczeniowym 

pokrywa ewentualne szkody wobec osób lub rzeczy spowodowane przez wady 
fabryczne. 
 

Informacje ogólne 
Pachołki automatyczne Vigilant 500, charakteryzujące się wysoką 

odpornością na uderzenia i eleganckim wzornictwem, pasują do instalowania 
ich w miejscach publicznych czy obiektach handlowych, są szczególnie 
wskazane do ochrony kamienic. 

Wersja standardowa, wykonana ze stali, jest lakierowana farbami 
akrylowymi przez kataforezę, to obróbka antykorozyjna nadająca niezmiernie 
wysoką wytrzymałość na czynniki atmosferyczne i zasolone środowisko. 

Pachołek pracuje na prąd 24 Vdc; czujnik amperometryczny wykrywa 
ewentualne przeszkody podczas podnoszenia i natychmiast odwraca ruch. 

Pachołek jest wyposażony w 12 diod o sekwencyjnym działaniu oraz w 
opaskę odblaskową o znacznej widoczności. W przypadku awarii, pachołek 
może być łatwo odblokowany. W przypadku braku prądu, można wybrać 

różne funkcje: pachołek może pozostać podniesiony, może zostać 
odblokowany i opuszczony przez wciśnięcie przycisku awaryjnego; dostępne 

jest także automatyczne opuszczanie w przypadku braku prądu (jako 
akcesoria). System jest ponadto przystosowany do instalowania grupy 
liniowej (jako akcesoria), pozwalającej na używanie pachołka w trybie 

automatycznym także w razie braku prądu. 
Skrzynia fundamentowa wykonana jest ze stali lakierowanej przez 
kataforezę, można ją łatwo zamontować na miejscu przed instalacją. W 

przypadku, gdy pachołek nie zostanie zainstalowany od razu, dostępna jest 
pokrywa do zasłonięcia otworu. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



DANE TECHNICZNE 

MODEL VIGILANT 500 

Zasilanie 230 V AC ± 10% 50 Hz 

Zasilanie silnika 24 V DC 

Moc silnika 90 W 

Pobór silnika (24 Vdc) 6 A 

Użytkowanie Użytkowanie intensywne 

Stopień bezpieczeństwa IP 68 

Temperatura robocza -20°C/+70°C 

Smarowanie Smar trwały 

Wymiary cylindra Średnica 200 x 500 mm – grubość 8 mm 

Średnica skrzyni fundamentowej Średnica 330 x 954 mm 

Wytrzymałość na uderzenie 11.000 J (bez odkształceń trwałych) 

Wytrzymałość na zerwanie 180.000 J 

Czas podnoszenia 4” 

Czas opuszczania 2,5” 

Ciężar 75 kg 

Wykończenie Czarna kataforeza 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Instrukcje montażu – VIGILANT 500 

 
1. Ustawić pionowo trzy elementy boczne, jak na rysunku obok. 

2. Korzystając ze śrub o zaokrąglonym łebku na wyposażeniu, złożyć 
strukturę sześciokątną. Bardzo ważne jest połączenie trzech 
elementów pionowo na powierzchni zapewniającej doskonałą równość, 

tak aby można było bezpiecznie założyć kołnierz zamykający. Uwaga: 
główka śruby musi być ustawiona po stronie wewnętrznej skrzyni 
fundamentowej. Patrz rysunek obok. 

3. Przed zamocowaniem kołnierza górnego, należy włożyć metalową 
osłonę rury o średnicy 40 mm, która musi być ustawiona na podłożu 

do dalszego połączenia elektrycznego z centralą sterowania. Patrz 
rysunek obok. 

4. Umocować kołnierz górny śrubami z zaokrąglonym łebkiem na 

wyposażeniu. Uwaga: główka śrub musi być ułożona w górnej części 
kołnierza (wewnątrz skrzyni).  

W ten sposób skrzynia fundamentowa zostaje zmontowana. Patrz 
rysunek obok. 

5. Wykonać otwór w ziemi o podanych wielkościach na rysunku obok 

oraz przygotować odpowiednie drenujące podłoże. Włożyć skrzynię 
fundamentową do otworu. Uwaga: skrzynia musi opierać się na dnie 
otworu i musi być idealnie pionowa – sprawdzić to korzystając z 

poziomicy opartej na górnym kołnierzu. 
Włożyć uszczelkę o średnicy 40 mm do skrzyni przez prowadnicę 

metalową. Zalać skrzynię cementem. 
Opis rysunku: 
Uszczelka 

300/400 cement 
300 piasek drobnoziarnisty 

300 żwirek 
Otwór 800x800x1000 mm z podłożem drenującym 
 

6. Zamontować śruby fundamentowe jak na rysunku, blokując je 
podkładką i śrubą M10 o sześciokątnym łebku. Zagiąć zgodnie z 
fundamentem. Uwaga: upewnić się podczas zalewania, że klin 

mocujący znajdujący się pod śrubą fundamentową jest w pełni 
zalany cementem. Korzystając z poziomicy sprawdzić poziom 

płaszczyzny kołnierza.  
7. Korzystać z trzech zaczepów do ustawiania M16 do podniesienia 

pachołka. Patrzy górny rysunek. 

8. Włożyć przewód elektryczny do uszczelki, a następnie przesuwając 
powoli, opuścić pachołek do skrzyni fundamentowej. Uważać na 
przewód elektryczny, musi być swobodny na swoim miejscu w skrzyni i 

nie może być zgnieciony. Patrz rysunek obok. 
9. Po ustawieniu pachołka w skrzyni należy zdjąć zaczepy do ustawiania. 

Wyregulować położenie w płaszczyźnie pachołka odnosząc się do 
podłoża za pomocą poziomicy. Patrz rysunek obok. 

10. Sprawdzić kołnierzem końcowy poziom podłoża zewnętrznego. 

Ewentualnie, za pomocą śrubek M16 inox, podnieść poziom i 



wyrównać wypoziomowanie. Włożyć podkładki i śruby 10M o 

sześciokątnej główce. Przystąpić do podłączenia elektrycznego 
postępując zgodnie ze schematem załączonym do centrali. Patrz 

rysunek obok. 
 
UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO!!!! 

 
NIGDY NIE WŁĄCZAĆ PACHOŁKA PRZED ZAMOCOWANIEM KOŁNIERZA 
GÓRNEGO („DO CHODZENIA”). 

 
 

WYMIARY – LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH – VIGILANT 500 
Karta elektroniczna kod 9687001 
Opaska odblaskowa kod 9687002 

Silnik kod 9687003 
 

 
Instrukcje użytkowania – VIGILANT 500 
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
- nie zatrzymywać się w strefie ruchu pachołka 
- nie pozwalać dzieciom bawić się sterowaniem albo w pobliżu pachołka 

- w przypadku anomalii działania nie próbować samodzielnie naprawiać 
uszkodzenia, ale wezwać wyspecjalizowanego technika 

 
 
RĘCZNE STEROWANIE W PRZYPADKU AWARII 

W przypadku braku zasilania sieciowego lub nieprawidłowego działania, 
można odblokować pachołek za pomocą wyłącznika awaryjnego znajdującego 

się obok centrali. Trzymać wciśnięty przycisk, aż pachołek opuści się. 
 
 

KONSERWACJA 
- baterie w centrali wymieniać co maksymalnie dwa lata  
- absolutnie zabrania się wykonywania prób naprawy: mogą mieć miejsce 

wypadki, do tych czynności wezwać wyspecjalizowanego technika 
- pachołek nie wymaga konserwacji. 

 
 
UTYLIZACJA 

Jeżeli pachołek zostanie odłączony, należy postępować zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami w zakresie zróżnicowanej utylizacji oraz 
recyklingu różnych składników (metale, tworzywa, przewody elektryczne, 

itp.). zaleca się kontakt z waszym instalatorem albo z wyspecjalizowaną firmą 
upoważnioną do takich czynności. 

 
 
 

 



UWAGA 

Wszystkie produkty RISE pokryte są polisą ubezpieczeniową odpowiedzialną 
za ewentualne szkody wobec osób lub rzeczy spowodowane przez wady 

fabryczne. 
  
 

 
 
 

 
 

 


