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00. ZAWARTOŚĆ                                                                    01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
SPIS TREŚCI                                                                                                                   OBOWIĄZUJĄCE NORMY

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
05. USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

• Przestrzeganie niniejszych norm jest ważne dla bezpieczeństwa.
• Przechowuj instrukcje w bezpiecznym miejscu .

• ELECTROCELOS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, produktu niezgodne
z przeznaczeniem.

• ELECTROCELOS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas instalacji

   urządzenia i za powstałe wskutek tego deformacje.

• ELECTROCELOS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak bezpieczeństwa oraz nieprawidłowe działanie produktu z
   komponentami z innych źródeł.
• Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do użytku wskazanego w niniejszej instrukcji.
• Centrala sterująca  nie jest przeznaczona do pracy w środowisku łatwopalnym lub zagrożonym wybuchem.
• Każde inne użycie, które nie zostało wyraźnie wskazane, może uszkodzić produkt i/ lub może spowodować szkody 
   fizyczne i majątkowe oraz unieważnić gwarancję.
• Nie wprowadzaj żadnych zmian w elementach automatyki i/lub ich akcesoriach.
• Piloty należy trzymać z dala od dzieci, aby zapobiec mimowolnemu uruchomieniu automatyki.
• Klient w żadnym wypadku nie może podejmować prób naprawy/regulacji napędu. W tym celu należy skontaktować
   się z instalatorem.
• Instalator powinien posiadać certyfikowaną wiedzę zawodową z zakresu instalacji  oraz programowania urządzeń
   automatyki. Powinien mieć również uprawnienia elektryczne.
• Instalator powinien poinformować klienta, jak obchodzić się z produktem
   w sytuacji awaryjnej i dostarczyć mu instrukcję.

UWAGA:

Produkt posiada certyfikat zgodności z normami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).

Produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65/EU z dnia 
8 czerwca 2011, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznychsubstancji w sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym.

(Dotyczy krajów z systemami recyklingu).
To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akceso-
riów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, el. elektronicznych, el. sterujących, itp.) razem
z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody
dla środowiska lub zdrowia człowieka wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, nale
ży oddzielić te przedmioty od innych odpadów i oddać je do recyklingu w sposób odpowiedzialny, 
aby promować wtórne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni 
skontaktować się ze sprzedawcą produktu lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szcze-
gółowe informacje gdzie należy oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Przed-
siębiorcy powinny skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy.
Nie należy mieszać produktu z akcesoriami elektronicznymi i odpadami komercyjnymi.

Oznaczenie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elek-
troniczne, etc.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z prądem. Zachowaj
ostrożność i przestrzegaj procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.
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02. ZESTAW                                                                          
W ZESTAWIE                                                                                                                  

Zestaw zawiera następujące komponenty:                                                                                                

• 01 napęd KVM25 
• 01 centrala sterująca
• 02 4-kanałowe piloty MX4SP
• 01 płyta montażowa
• 01 łańcuch

• 01 koło zębate pod wałek Ø25 
• 01 uchwyt łożyska
• 04 śruby mocujące
• 01 cięgno odblokujące
• 01 instrukcja
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03. NAPĘD                  
PARAMETRY TECHNICZNE                                

Parametry techniczne napędu KVM25:

Wymiary napędu KVM 25:

• Zasilanie                                                                                                      AC 230V 50/60Hz

• Moc                                                                                                                           80W

• Natężenie prądu                                                                                                     8A

• Obroty/min RPM                                                                                                 20 RPM

• Poziom hałasu                                                                                                     <65dB

• Siła                                                                                                                            30N

• Temperatura pracy                      od -25°C do 65°C

• Transformator          100W

• Stopień ochrony IP20

• Wydajność pracy                                                                                             30 cykli / h

• Bezpieczniki                                                                                               220V 1A - 24V 10A
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04. INSTALACJA 
PRZYGOTOWANIE INSTALACJI
Aby zapewnić prawidłowy montaż napędu KVM25, należy pamiętać o:
• Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przynajmniej raz, aby przed rozpoczęciem montażu 
   zapoznać się z krokami instalacji.
• Napęd przeznaczony jest do montażu na bramach segmentowych o powierzchni  do 15m².
• Upewnij się, że brama ma solidną konstrukcję i i nadaję się do pracy automatycznej.
• Upewnij się, że brama działa poprawnie i nie ma mechanicznych nieprawidłowości, które 
   mogą wpływać na pracę oraz wytrzymałość napędu.
• Aby sprawdzić czy brama spełnia warunki wymagane do montażu napędu, należy podnieść
   ją ręcznie do wysokości 800mm, 1600mm i 2000mm od podłoża i puścić.
   Brama musi pozostać zawieszona w tej pozycji. Jeśli tak nie jest, należy
   sprawdzić wyważenie sprężyn.
• Sprawdź przestrzeń wokół bramy. Dokładnie oceń potencjalne zagrożenia, które mogą powo- 
   dować fizyczne uszkodzenia bramy.
• Sprawdź czy przewód zasilający 230V posiada uziemienie.
• Sprawdź zabezpieczenia elektroniczne przed przepięciami oraz uziemienie centrali sterującej.
• Zachowaj ostrożność w przypadku podłączania przewodów oraz programowania centrali ste-
   rującej, aby nie uszkodzić czułych elementów elektroniki.
• Sprawdź, czy masz wszystkie materiały niezbędne do instalacji napędu.
• Sprawdź wszystkie urządzenia zabezpieczające, aby zapobiec nieoczekiwanym wypadkom.

Przed instalacją należy wyregulować sprężyny odpowiednio do ciężaru bramy.
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LEGENDA:

• napęd KVM25
• płyta mocująca
• łańcuch
• koło zębate na wał Ø25mm
• uchwyt łożyska
• wał bramy segmentowej Ø25mm
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  04. INSTALACJA                                                           
INSTALACJA NAPĘDU

Na rysunkach poniżej oraz na następnej stronie, przedstawiono procedurę właściwej insta-
lacji napędu KVM25.

01 - Umieść koło zębate na wale bramy segmentowej Ø25mm. 

02 - Zawieś łańcuch na kole zębatym.

03 - Przełóż wał Ø25mm przez łożysko na płycie montażowej.

 
Aby wysprzęglić i zasprzęglić napęd opuść dźwignię jak pokazano na rysunku. Dźwignia po-
siada sprężynę, która pozwala na powrót dźwigni do pozycji wyjściowej.
Każde opuszczenie i podniesienie dźwigni wysprzęgla lub zasprzęgla napęd.
W trakcie opuszczania dźwigni, słyszalny odgłos przekładni oznacza skuteczne zablokowa-
nie/rozblokowanie napędu.

Funkcja wysprzęglenia napędu pozwala otworzyć i zamknąć bramę ręcznie, bez
konieczności usunięcia napędu z miejsca instalacji. Funkcja ma szczególne 
znaczenie w przypadku braku zasilania lub awarii.

04. INSTALACJA
WYSPRZĘGLENIE AWARYJNE
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07 - Umieść napęd na płycie mocującej i zamontuj łańcuch na kole zębatym napędu, jak po-
kazano na rysunku po prawej stronie.
Umieść śruby w napędzie, aby przymocować go do metalowej płyty, nie dokręcając ich do 
końca, co umożliwi regulację napędu.

08 - Pociągnij napęd z poluzowanymi śrubami w dół, aby naciągnąć łańcuch. Pociągając 
napęd w dół przykręć śruby napędu, aby zamocować go na płycie i zakończyć instalację.

04. INSTALACJA
MONTAŻ NAPĘDU

04 -  Delikatnie poluzuj śruby uchwytu łożyska 
(po lewej), aby przesuwać go na boki.

05 - Przyłóż metalową płytę do ściany i przy-
mocuj ją za pomocą elementów złącznych 
dobranych do podłoża. Po przykręceniu pły-
ty, dokręć śruby uchwytu łożyska.

06 - Przesuń koło zębate do łożyska. Nanieś niewielką ilość kleju do gwintu na śruby i do-
kręć nimi koło zębate do wału.

Bardzo ważne jest, aby przestrzegać procedury instalacji! Tylko w ten sposób można 
zapewnić trwałość i właściwe działanie napędu!

04. INSTALACJA
MONTAŻ NAPĘDU
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05. USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH            05. USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH                                                   USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
Na rysunkach poniżej oraz na następnej stronie, przedstawiono procedurę właściwego
ustawienia wyłączników krańcowych.

01 - Odblokuj napęd, pociągając dźwignię
w dół. Usłyszysz kliknięcie. Następnie 
dźwignia wróci do pozycji spoczynkowej.

05 - Przesuń plastikową część, aż usłyszysz 
kliknięcie wyłącznika krańcowego.

03 - Lekko poluzuj 4 śruby talerzyka po-
pychaczy mikrowyłączników.

07 -  Przesuń plastikową część, aż usłyszysz 
kliknięcie wyłącznika krańcowego.            
Następnie przykręć 4 śruby napędu. 

02 - Odkręć śrubokrętem pokrywę napędu 
i podłącz go do źródła zasilania 230v.  

06 - Ręcznie ustaw bramę w pozycji    
otwartej.

04 - Ręcznie ustaw bramę w pozycji          
zamknietej.

08 - Zablokuj napęd i przetestuj otwiera-
nie i zamykanie bramy używając przycisku 
"PUSH" na centrali sterującej lub na pilo-
cie. Jeśli to konieczne to powtórz kroki, 
aby wyregulować wyłączniki krańcowe. Bardzo ważne jest, aby przestrzegać procedury instalacji! Tylko w ten sposób moż-

na zapewnić trwałość i właściwe działanie napędu!
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