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AWARYJNE ROZBLOKOWANIE NAP DU

KABEL ZASILAJ CY

KIERUNEK ZAMYKANIA RAMIENIA

SZLABANU

D UGO  RAMIENIA A ILO  SPR YN

ZAMIANA DWÓCH SPR YN NA JEDN  SPR YN

REGULACJA MECHANICZNYCH ODBOJÓW NA OTWARCIE I ZAMKNI CIE



  OGÓLNE OSTRZE ENIA
Niniejsza instrukcja zawiera bardzo wa ne informacje dotycz ce
bezpiecze twa i u ytkowania urz dzenia. Przeczytaj uwa nie wszystkie
instrukcje przed rozpocz ciem instalacji urz dzenia i przechowuj instrukcj
w bezpiecznym miejscu, aby z niej korzysta  w razie potrzeby.
Ten produkt jest przeznaczony do u ytku wy cznie w sposób opisany w
niniejszej instrukcji. Wszelkie inne dzia ania, które nie zosta y wymienione
s  wyra nie zabronione, poniewa  mo e to spowodowa  uszkodzenie
produktu oraz powa ane obra enia u osób.
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla
wyspecjalizowanych instalatorów, ale nie zwalnia u ytkownika z
odpowiedzialno ci za przeczytanie rozdzia u" Normy u ytkownika" w celu
zapewnienia prawid owego dzia ania urz dzenia.
Instalacja i naprawa urz dzenia mog  by  wykonywane przez
wyspecjalizowanych instalatorów zgodnie z obwi zujacymi przepisami i
normami. Nied wiadczonym u ytkownikom wyra nie zabrania si
podejmowania jakichkolwiek dzia , chyba e wyra nie za daj  tego
wyspecjalizowani instalatorzy.
Instalacje musz  by  sprawdzane pod k tem wywa enia i zu ycia kabli,
spr yn, zawiasów i innych mechanicznych cz ci monta owych.
Nie u ywaj produktu je li konieczna jest naprawa lub wymagana regulacja.
Podczas wykonywania konserwacji, czyszczenia i wymiany cz ci
urz dzenie nale y od czy  od zasilania. Dotyczy to równie  wszelkich
operacji wymagajacych otwarcia pokrywy urz dzenia.
U ytkowanie, konserwacja i czyszczenie urz dzenia mog  by
przeprowadzone przez wszystkie osoby w wieku 8 lat i starsze oraz osoby,
których fizyczne, sensoryczne lub umys owe zdolno ci s  ni sze lub przez
osoby nie posiadaj ce adnej wiedzy o urz dzeniu, pod warunkiem, e s
nadzorowane i instruowane przez osoby z do wiadczeniem w zakresie
u ytkowania urz dzenia w bezpieczny sposób i rozumiej ce zwi zane z
tym ryzyko i zagro enia.
Dzieci nie powinny bawi  si  urz dzeniem, aby zapobiec mimowolnemu

uruchomieniu mechanizmu.

  OSTRZE ENIA DLA INSTALATORÓW
Przed rozpocz ciem procedur instalacji upewnij si , e masz urz dzenia i   

  materia y niezb dne do uko czenia instalacji produktu.
Nale y upewni  si  czy wska nik ochrony (IP) i temperatura pracy si
odpowiednie dla miejsca instalacji.
Przeka  u ytkownikowi instrukcj  obs ugi i poinformuj go jak sobie radzi  w
sytuacji awaryjnej.
Je li automatyka jest zainstalowana na bramie z furtk  dla pieszych, nale y
zainstalowa  mechanizm blokuj cy drzwi, gdy brama jest w ruchu.
Nie instaluj produktu "do góry nogami" ani, nie podpieraj go elementami,
które nie unios  jego ci aru. W razie potrzeby dodaj wsporniki w
punktach strategicznych, aby zapewni  bezpiecze two urz dzenia.
Nie instaluj produktu w miejscach zagro onych wybuchem.
Urz dzenia zabezpieczaj ce musz  chroni  przed zgnieceniem,

  ci ciem, przemieszczaniem i niebezpiecznymi miejscami ruchomymi
  drzwi lub bramy.

Sprawd  czy elementy, które maj  by  zautomatyzowane (bramy,
  drzwi, okna, rolety, itp.) s  w pe ni sprawne, równe i wypoziomowane.
  Sprawd  tak e, czy niezb dne mechaniczne ograniczniki znajduj  si
  w odpowiednich miejscach.

Centrala musi by  zainstalowana w miejscu zabezpieczonym przed wilgoci
(deszcz, woda, itp.) oraz kurzem i szkodnikami.
Nale y poprowadzi  kable elektryczne przez rury ochronne, aby
zabezpieczy  je przed dzia aniem mechanicznym, g ównie na kablu
zasilaj cym. Pami taj, aby pod czy  wszystkie przewody do centrali od
do u.
Je eli urz dzenia ma zosta  zainstalowane na wysoko ci wi szej ni  2,5 m
od pod o a lub innego poziomu, nale y spe ni  minimalne wymagania
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dotycz ce u ytkowania sprz tu
roboczego w pracy zgodnie z Dyrektyw  2009/104 / CE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 wrze nia 2009 r.
Przymocuj etykiet  ró nego odblokowania jak najbli ej mechanizmu

  zwalniaj cego.

-



• Od cz wy cznik lub bezpiecznik na panelu elektrycznym, zgodnie z 
zasadami instalacji musz  znajdowa  si  na sta ych przewodach zasilaj cych 
urz dzenie.
•Je li urz dzenie przeznaczone do instalacji wymaga zasilania 230V lub 110V 
pr du przemiennego, upewnij si , e zosta o pod aczone do panelu 
elektrycznego z uziemieniem.

OSTRZE ENIA DLA U YTKOWNIKA
•Instrukcje nale y przechowywa  w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej 
korzysta  w razie potrzeby,
• Je li produkt ma kontakt z wod , od cz zasilanie, aby unikn  zwar
i skonsultuj si  ze specjalist .
• Upewnij si , e instalator dostraczy  ci instrukcj  produktu 
i poinformowa , jak post powa  z produktem w awaryjnych sytuacjach.
• Je eli urz dzenie wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj tryb

automatyczny, wy cz zasilanie i nie u ywaj urz dzenia dopóki nie zostan
spe nione wszystkie warunki bezpiecze stwa.

• W przypadku zadzia ania bezpiecznika, zlokalizuj usterk  i usu  j  przed 
zresetowaniem lub wymian  bezpiecznika. Je eli usterki nie da si
naprawi  zgodnie z instrukcj , skontaktuj si  ze specjalist .

• Podczas ruchu bramy utrzymuj wolny obszar dzia ania bramy z nap dem i 
nie zwi kszaj si y ruchu bramy.

• Nie wykonuj adnych operacji na elementach mechanicznych lub je li 
urz dzenie jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNO
     • Dostawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci je eli:

• Awaria lub deformacja produktu wynika z nieprawid owej instalacji,
u ytkowania lub deformacji!

• Normy bezpieczeñstwa nie s  przestrzegane podczas instalacji,
u ytkowania i konserwacji urz dzenia.

• Nie s  przestrzegane zalecenia zawarte w ninijeszej instrukcji.
• Uszkodzenia s  spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami
• W takich przypadkach gwarancja traci wa no .

          • Istotne uwagi bezpiecze stwa

• Przydatne informacje

          • Informacje
             dotycz ce programowania

Informacja dotycz ca
  potencjometru

Informacja o z czach

Informacja o przyciskach
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03. INSTALACJA 03. INSTALACJA

LEWE RAMI PRAWE RAMI

Spr yny montowane
    z prawej strony

Spr yny montowane
    z lewej strony

PL PL

W przypadku zamówienia szlabanu SIGMA X bez okre lenia kierunku
zamykania, rami  b dzie zamontowane na praw  stron  (DX).
Aby odwróci  kierunek otwierania/zamykania, nale y postepowa  zgodnie z
instrukcj  na stronie 10.

2 spr yny 1 spr yna
ruby M8 na górze (przykr ruba M16 na górze (przykr cona do ko cówki

przegubu kulistego)
ruba M8 na dole (przykr cona do ma ego

otworu w ramie p yty)

cone do ko cówki
przegubu kulistego)

ruby M16 na dole (przykr cone do du ych
otworów w ramie p yty)

W przypadku zamówienia Szlabanu SIGMA 6X, s  zamontowane 2 spr yny. W celu
zamiany na SIGMA 4X, nale y post powa  zgodnie z instrukcj  na stroie 10, aby
pozostawi  1 spr yn .



03. INSTALACJA
ZAMIANA 2 SPR YN NA 1 SPR YN
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       Je li spr yny znajduj  si  po
       niew a ciwej stronie (diagram str. 9A),
nale y odwróci  ich po o enie.

Aby to zrobi  nale y;
1. Odkr ci  spr yny w obu miejscach
uchwytu
2.Przykr ci  spr yny po przeciwnej stronie
uwzgl dniaj c tabel  regulacji na str. 14.

Zawsze nale y sprawdzi  po czenia
      komponentów do centrali steruj cej
wg schematu na str. 18

DEMONTA  SPR YN

ODWRÓCENIE SPR YN

Poluzuj nakr tki z ty u d wigni.

Zdejmij ruby i nakr tki z koncówki przegubu
kulistego.

Wykr  nakr tki z dolnej podstawy spr yn

Przykr  spr yny do uchwytu nakr tkami

Montuj c górny uchwyt spr yny do d wigni, nale y
zamontowa  j  do w a ciwego otworu wed ug. tab. s.14

czenie przewodów silnika do panelu
steruj cego (patrz: r czny panel steruj cy)
Sprawd  pod







Przed przyst pieniem do regulacji spr yn nale y ustawi  rami  w pozycji pionowej, tak aby spr yny 
by y w po o eniu najmniejszego napr enia (patrz str. 5B).

W gwincie ka dej spr yny znajduj  
sie 2 nakr tki:

Nakr tka blokuj ca

Nakr tka regulacyjna

Usu  nakr tk  blokuj c  z pr ta gwintowanego 
ka dej spr yny i zachowaj j  do ko ca regulacji

R cznie poci gnij pr t gwintowany w gór , aby 
naci gn  spr yn , ale bez napr ania.

Trzymaj c spr yn  w takiej naci gnietej pozycji, 
dokr  nakr tk  regulacyjn , a  dotknie p yty.

Przytrzymaj gwint za pomoc  szczypiec, aby si  
nie obraca , a nast pnie dokr  rub  
regulacyjn , a  ka da spr yna zostanie 
rozci gni ta na d ugo  zgodnie z tabel  na 
stronie 14.

Po naci gni ciu spr yn odblokuj tryb r czny i 
przeprowad  test wywa enia ramienia (str. 15A).

Je eli rami  nie jest zbalansowane, nale y 
dokr ci  lub poluzowa  nakr tk  
regulacyjn , aby uzyska  najlepszy 
balans.

Po wyregulowaniu wszystkich spr yn, 
nale y dokr ci  nakr tk  blokuj c , a  
dotknie nakr tki regulacyjnej. Uniemo liwia 
to luzowanie si  nakr tki regulacyjnej 
podczas pracy szlabanu.



Otwór 1
Otwór 2

Otwór 2
Otwór 1

1 spr yna

1 spr yna

1 spr yna

1 spr yna

2 spr yny

2 spr yny

2 spr yny

2 spr yny

Otwór 1 Otwór 1 Otwór 1 Otwór 1 Otwór 1 Otwór 1 Otwór 1

Otwór 1

Otwór 1

Otwór 1

Otwór 1 Otwór 1

Otwór 1 Otwór 1

Otwór 1

Otwór 2 Otwór 2

Otwór 2 Otwór 2

Otwór 2 Otwór 2

Otwór 2 Otwór 2

Otwór 2 Otwór 2

Otwór 2 Otwór 2 Otwór 2





Mechaniczne odbojniki s  widoczne na szczycie rysunku.
. Odbojniki sk adaj  si  z 2 rub regulacyjnych (po jednej z obu stron szlabanu).

Ka da ruba posiada nakretk  blokuj c .

Odkr  nakr tk

Nast pnie mo na ustawi  wy czniki kra cowe.

Dokr  nakr tk  blokuj c , aby zablokowa  odbojnik w tej 
pozycji.

ze ruby regulacyjnej

Ustaw rami  w pozycji poziomej i przekr caj rub  mocuj c  
odbojnik, a  odbojnik dotknie dzwigni.

Ustaw rami  w pozycji pionowej i przekr caj rub  mocuj c  
odbojnik, a  odbojnik dotknie d wigni.

Sprawd  ruch ramienia i dostosuj ostateczne ustawienia.

ruba
regulacyjna

Nakr tka 
blokuj ca

Odbojnik

Szlaban SIGMA X posiada wy czniki kra cowe otwierania i zamykania umiejscowione na 
d wigni obrotowej.

Mikrowy czniki

P ytka 
aktywuj ca

ruby p ytki

Mikrowy czniki nale y wyregulowa , 
aby zosta y uruchomione zanim 
d wignia dotknie odbojnika. 

Ustaw rami  w pozycji poziomej.

Poluzuj ruby na p ytce aktywuj cej i 
przesu  j , a  us yszysz klikni cie.

Dokr  ruby na p ytce 
aktywuj cej.

Ustaw rami  w pozycji pionowej i 
powtórz kroki 2 i 3 dla drugiej p ytki.

Sprawd  dzia anie ramienia 

aktywacji mikrowy cznika

aby upewni  si , e mikrowy czniki 
s  poprawnie ustawione i je li to 
konieczne ponownie je wyreguluj.

      Wy czniki kra cowe s  
poprawnie ustawione, kiedy 
s ycha   tu  przed 
dotkni ciem odbojnika przez 
d wigni .

Gdy rami  szlabanu otwiera si  i zamyka, d wignia zawsze powinna dotyka  
gumowych odbojników na górnej p ycie szlabanu.
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