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1) OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1) UWAGA! Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, ważne jest, aby przeczytać poniższe instrukcje.
Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować poważne 
szkody dla ludzi.
2) Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji produktu.
3) Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych (plastik, styropian itp.) W zasięgu dzieci takie 
materiały są potencjalnymi źródłami zagrożenia.
4) Przechowuj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
5) Ten produkt został zaprojektowany i zbudowany wyłącznie do użytku wskazanego w tej 
dokumentacji. Wszelkie inne zastosowania, które nie zostały tu wyraźnie wskazane, mogą zagrozić 
dobrej kondycji / działaniu produktu i / lub być źródłem niebezpieczeństwa.
6) Producent / dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użytkowania
produktu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
7) Nie instaluj urządzenia w atmosferze wybuchowej: w obecności łatwopalnego gazu lub oparów,
stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
8) Części mechaniczne muszą być zgodne z przepisami norm EN 12604 i EN12605. Dla
krajów spoza UE, aby uzyskać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, muszą być przestrzegane 
wymienione wyżej Normy, oprócz krajowych przepisów prawnych.
9) Instalacja musi być zgodna z normami EN 12453 i EN 12445.
10) Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy z systemem należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
11) Upewnij się, że system uziemienia jest poprawnie skonstruowany .
12) Automatyczna kontrola siły systemu. Jej próg zadziałania należy sprawdzić w określonych  
normach wskazanych w pkt 10.
13) Urządzenia zabezpieczające (norma EN 12978) chronią wszystkie niebezpieczne obszary przed 
ryzykiem ruchu mechanicznego, takim jak zmiażdżenie, przeciąganie i ścinanie.
14) Zalecane jest użycie co najmniej jednej lampy ostrzegawczej dla każdego systemu, a także 
znaku ostrzegawczego odpowiednio przymocowanego do konstrukcji ramy.
16) Producent / dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i sprawne 
działanie zautomatyzowanego systemu, jeżeli elementy systemu nie są przez niego produkowane.
17) Do konserwacji używaj wyłącznie oryginalnych części.
18) Nie należy w żaden sposób modyfikować elementów zautomatyzowanego systemu.
19) Instalator dostarcza wszystkie informacje dotyczące ręcznej obsługi systemu w nagłych 
wypadkach i przekaże użytkownikowi instrukcję dostarczoną z produktem.
20) Nie pozwalaj dzieciom ani dorosłym przebywać w pobliżu produktu podczas jego pracy.
21) Trzymaj piloty zdalnego sterowania lub inne generatory impulsów z dala od dzieci, aby system 
nie został aktywowany mimowolnie.
22) Tranzyt jest dozwolony tylko wtedy, gdy brama jest całkowicie otwarta.
23) Użytkownik nie może podejmować prób naprawy ani bezpośrednich czynności, a jedynie 
skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
24) Wszystko, co nie zostało wyraźnie określone w niniejszej instrukcji, jest niedozwolone. 
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2) CHARAKTERYSTYKA

Zautomatyzowany  system  do  mieszkalnych  bram  przesuwnych  o  dł.  skrzydła  do  7m  i  wadze
500 kg. Składa się z elektromechanicznego motoreduktora,  zasilanego przez jednostkę sterującą
24 V.  Zautomatyzowany system zawiera  programowalną elektroniczną centralę  sterującą,  która
umożliwia programowanie funkcji, czasu pracy i czasu przerwy, czułości przeciwzgnieceniowej, a
także regulacji częściowego otwarcia. Motoreduktor gwarantuje, że brama się zablokuje, gdy silnik
nie  pracuje.  System  zwalniający  umożliwia  ręczne  przesuwanie  bramy w przypadku  awarii  i  w
nagłych  przypadkach.  Zautomatyzowany  system  został  zaprojektowany  i  zbudowany  do
kontrolowania bram przesuwnych. Nie używać do innych celów.  

2. 1 Budowa napędu

1. Brama 7. Silnik 13. Nie stosuje się

2. Śruba mocująca listwę zębatą 8. Pokrywa 14. Śruba

3. Osłona ochronna 9. Listwa zębata 15. Popychacz wyłącznika krańcowego

4. Płyta fundamentowa 10. Obudowa 16. Akumulator

5. Śruby mocujące 11. Blokada 17. Transformator

6. Centrala sterująca 12. Ręczne rozblokowanie

 
2.2. Wymiary
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3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie (V) 230V, 50Hz

Silnik 24V

Znamionowa moc pobrana 120W

Max prędkość (m/sek) 0,16m/sek

Siła 700N

Czas pracy -

Hałas  <=56dB

Termiczny reset -

Temperatura pracy (ºC) > -45ºC to < 65ºC

Stopień ochrony IP44

Ochrona termiczna (ºC) -

Max ciężar skrzydła (kg) 500kg

Max długość skrzydła (m) 7m

Częstotliwość pracy intensywna

Kondensator -

4) OPIS SYSTEMU

1. Napęd 5. Prawy popychacz wyłącznika krańcow. 9. Fotokomórki bezpieczeństwa

2. Centrala sterująca 6. Szyna 10. Antena

3. Odbiornik 7. Stacyjka kluczykowa 11. Lampa ostrzegawcza

4. Lewy popychacz wyłącznika krańcow. 8. Kolumna fotokomórki 12. Krawędź bezpieczeństwa
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Uwaga:
1) Aby ułożyć kable elektryczne, użyj odpowiednich sztywnych i / lub elastycznych  rur.
2) Aby uniknąć zakłóceń, zawsze oddzielaj kable połączeniowe niskiego napięcia od kabli 
zasilających AC 230 V.
3) Opis dotyczy zestawu standardowego. 

5) AKCESORIA

Przed zainstalowaniem systemu należy sprawdzić opakowanie.

Lp. Nazwa Ilość Lp. Nazwa Ilość

1 Siłownik 1 6 Śruba mocująca do podłoża 4

2 Lewy popychacz wyłącznika 
krańcowego

1 7 Śruba mocująca siłownik 4

3 Prawy popychacz wyłącznika 
krańcowego

1 8 Klucz 2

4 Śruba DIN912 M5x10 4 9 Instrukcja 1

5 Płyta fundamentowa 1

6) NARZĘDZIA DO INSTALACJI
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7) INSTALACJA

7.1 Przygotowanie do instalacji

Aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawnie działający zautomatyzowany system, upewnij się, że 
spełnione są następujące warunki:
- Siłownik musi być odpowiednio dobrany do konstrukcji bramy. W szczególności sprawdź, czy 
konstrukcja jest wystarczająco mocna i sztywna, oraz czy jej wymiary i waga odpowiadają tym 
wskazanym w specyfikacji technicznej;
- Upewnij się, że brama przesuwa się bez żadnego nachylenia;
- Upewnij się, że brama porusza się równomiernie i poprawnie, bez nieregularnego tarcia podczas 
całego ruchu;
- Podłoże musi zapewniać odpowiednią stabilność kołków rozporowych mocujących płytę 
fundamentową;
- Należy usunąć wszelkie blokady i śruby blokujące. Zalecamy wykonanie wszelkich prac 
metalowych przed zainstalowaniem zautomatyzowanego systemu.

7.2 Przygotowanie płyty fundamentowej. 

Należy zamontować 4 dostarczone nakrętki, jak pokazano na Rys. 07 i Rys. 08, w 4 otworach płyty. 

7.3 Przygotowanie płyty fundamentowej. 

a) Płyta fundamentowa musi być umieszczona w sposób pokazany na rys. 9 a (prawe zamknięcie) 
lub rys. 9b (lewe zamknięcie), aby zapewnić prawidłowe dopasowanie listwy zębatej i koła 
zębatego. 
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b) Umieść płytę fundamentową w podłożu za pomocą odpowiednich kołków rozporowych i 
zapewnij jedną lub więcej rur do poprowadzenia kabli elektrycznych przez płytę (Rys. 10 i 11).
Za pomocą poziomicy sprawdź, czy płyta jest idealnie pozioma. 

7.4 Ustawienie siłownika

Ułóż kable elektryczne, aby podłączyć silnik do akcesoriów i zasilania, jak pokazano na Rys. 4.
Aby ułatwić wykonywanie połączeń, pozwól, aby kable wystawały na wymaganą długość do 
połączenia z centralą sterującą sterowania, transformatorem itp. (jeśli zostały dostarczone).
Ustaw siłownik na płycie za pomocą dostarczonych śrub, jak pokazano na Rys. 12. 
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7.5 Regulacja siłownika.

Wyreguluj odległość siłownika od bramy, odwołując się do Rys. 13. 

7.6 Mocowanie siłownika

Przymocuj siłownik lekko dokręcając śruby, jak pokazano na Rys. 14. 

Po zamontowaniu siłownika zamontuj uchwyt akumulatora (Rys. 16), przymocuj transformator 
śrubą i nakrętką (Rys. 17) i akumulator (Rys. 18). 
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Po przymocowaniu elementów wewnętrznych przykręć górną pokrywę (Rys. 19 i Rys. 20) 

Po zamontowaniu górnej pokrywy zainstaluj pokrywę boczną (Rys. 21). 

7.8 Odblokowanie siłownika

Przygotuj napęd do ręcznego trybu pracy, jak opisano poniżej:
Włóż dostarczony klucz do zamka, obróć go o 90 ° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pociągnij i 
otwórz odblokowanie ręczne.

Po otwarciu ręcznego odblokowania bramę można obsługiwać ręcznie.                                                 
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7.8. Montaż listwy zębatej

- Przygotuj listwę zębatą do montażu. 
Przykręć tulejki dystansowe do wszystkich 
otworów listwy zębatej.

a) Ręcznie ustaw skrzydło bramy w pozycji zamkniętej
b) Pierwszą część listwy zębatej ustaw do przykręcenia w pozycji poziomej przy pomocy poziomicy, 
osadź na kole zębatym siłownika
c) Przesuń bramę ręcznie do tyłu i do przodu, aby upewnić się, że listwa jest prawidłowo osadzona 
na kole zębatym, a ruch odbywa się płynnie. 
d) Ustaw listwę zębatą w bramie. (Rys. 21). 
e) Zamocuj kolejny element listwy zębatej, używając odcinka listwy, aby zsynchronizować dwa 
elementy (Rys. 22). 
f) Użyj ponownie poziomicy, aby upewnić się, że listwa jest idealnie wypoziomowana.
g) Ręcznie przesuń bramę i wykonaj czynności związane z przymocowaniem listwy tak jak na 
przykładzie pierwszego elementu listwy, przechodząc do końca bramy .

UWAGA: Ten siłownik działa z każdym rodzajem listwy zębatej.

Przy instalowaniu listwy nylonowej postępuj podobnie jak w krokach opisanych w poprzednich 
paragrafach. Zacznij od ustawienia bramy w pozycji zamkniętej, podeprzyj pierwszy metr listwy na 
siłowniku i trzymając go w pozycji poziomej przykręć pierwszą śrubę. Otwieraj bramę i dokręcaj 
pozostałe śruby. Dokładaj kolejne części listwy i powtarzaj te same kroki aby dokończyć montaż.
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UWAGI:

- Upewnij się, że podczas ruchu bramy wszystkie elementy listwy zębatej prawidłowo zazębiają się  
z kołem zębatym
- W żadnym wypadku nie należy spawać ze sobą elementów listwy zębatej do tu;ejek 
dystansowych. Do ich zamocowania należy użyć śrub i podkładek jak na Rys 20.
- Nie stosować smaru ani innych środków smarnych między listwą zębatą a kołem zębatym. 

7.9. Montaż popychacza wyłącznika krańcowego

a) Po zamontowaniu listwy zębatej, ustaw bramę z powrotem w pozycji zamkniętej i ustaw 
popychacz wyłącznika krańcowego na listwie. W tym położeniu popychacz powinien uruchomić 
wyłącznik krańcowy silnika.
b) Dokręcić śruby DIN912 M5x12 załączone w opakowaniu, aż dotkną listwy zębatej, zaciskając ją.
c) Ustaw bramę w pozycji otwartej i powtórz ten sam proces dla drugiego popychacza wyłącznika 
krańcowego. 
 

8. Konserwacja

Wykonuj następujące operacje co najmniej co 6 miesięcy.
- Sprawdź wydajność systemu zwalniającego
- Sprawdź skuteczność urządzeń bezpieczeństwa i akcesoriów. 

9. Naprawy

W przypadku jakichkolwiek napraw prosimy o kontakt z autoryzowanymi centrami napraw. 
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