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SI£OWNIK DO BRAM
GARA¯OWYCH

wydanie 1.1

SYSTEMY AUTOMATYKI

BEZPIECZEÑSTWO REALIZACJI SYSTEMU AUTOMATYKI
Przed rozpoczêciem instalacji nale¿y uwa¿nie przeczytaæ ca³¹ instrukcjê instalacji i obs³ugi
produktu. Nieprzestrzeganie i niestosowanie siê do uwag w niniejszej instrukcji mo¿e doprowadziæ do

wypadku w którym ucierpi¹ ludzie lub wyst¹pi¹ szkody rzeczowe.
Napêd bramy zapewnia prawid³owe i bezpieczne dzia³anie tylko wtedy, gdy instalacja i
u¿ytkowanie jest zgodne z dalej podanymi zasadami bezpieczeñstwa. DTM System nie ponosi
odpowiedzialnoœci za wypadki powsta³e z niew³aœciwego u¿ytkowania lub nieprofesjonalnej instalacji
urz¹dzeñ.
Napêd posiada mechanizm elektronicznego wykrywania przeszkody. W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa regulacjê si³y nale¿y przeprowadziæ ze szczególn¹ starannoœci¹.
·
Nie nale¿y pozostawiaæ materia³ów z opakowañ w miejscu dostêpnym dla dzieci, poniewa¿
stanowi¹ one potencjalne zagro¿enie;
·
Produkt ten zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany wy³¹cznie w celu u¿ytkowania zgodnie z
przeznaczeniem opisanym w niniejszej dokumentacji. Wykorzystywanie go w innym celu, mo¿e
niekorzystnie wp³ywaæ na stan techniczny i dzia³anie urz¹dzenia i stanowi potencjalne Ÿród³o
zagro¿enia;
·
Firma DTM System nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki nieprawid³owego u¿ytkowania,
niezgodnego z przeznaczeniem;
·
Napêd nale¿y eksploatowaæ w suchym pomieszczeniu;
·
Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia w otoczeniu o podwy¿szonym ryzyku wybuchu lub agresywnym
powietrzem;
·
Jeœli to mo¿liwe, nale¿y zamontowaæ napêd co najmniej na wysokoœci minimum 2,1 metra nad
pod³o¿em
·
Je¿eli przy ciê¿kiej bramie wraz z napêdem wbudowane jest przed³u¿enie szynowe, nale¿y u¿yæ
drugiego zawieszenia stropowego;
·
Brama otwarta do po³owy musi pozostaæ w tej pozycji. Jesli brama przemieszcza siê w górê lub w
dó³, nale¿y j¹ mechanicznie wyregulowaæ;
·
Dopuszcza siê monta¿ napêdu odsuniêtego od osi symetrii bramy jeœli to nie powoduje odkszta³ceñ
samej bramy i pozwala na prawid³owe przemieszczanie siê bramy w prowadnicach;
·
Automatyczne bramy skrzyd³owe powinny byæ zgodne z normami jak równie¿ z ka¿dym
obowi¹zuj¹cym przepisem lokalnym, musz¹ odpowiadaæ wymogom norm EN 12604 i EN 12605;
·
Firma DTM System nie odpowiada za skutki wynikaj¹ce z wad konstrukcyjnych napêdzanych
elementów lub za ich odkszta³cenia, które mog¹ wyst¹piæ podczas u¿ytkowania;
·
Œciany i stropy, do których bêdzie mocowany napêd, musz¹ byæ mocne i stabilne;
·
Instalacja musi odpowiadaæ wymogom norm EN12453 i EN12445. Wymagany jest poziom
bezpieczeñstwa systemu zautomatyzowanego C+D;
·
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac z systemem nale¿y od³¹czyæ wszystkie Ÿród³a zasilania;
·
Instalacja elektryczna, do której pod³¹czana jest automatyka, musi odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym
normom i byæ prawid³owo wykonana;
·
Instalator powinien dostarczyæ z urz¹dzeniem wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy zapewniaj¹cy
odciêcie urz¹dzeñ od zasilania g³ównego. Standardy wymagaj¹ odseparowania styków na co
najmniej 3mm w ka¿dym biegunie (EN60335-1). Zaleca siê u¿ycie bezpiecznika termicznego 6A z
wy³¹cznikiem wszystkich obwodów;
·
Nale¿y zadbaæ o zabezpieczenie obwodu zasilania wy³¹cznikiem ró¿nicowym o progu 30mA;
·
Mechanizmy zabezpieczaj¹ce (norma EN12978) zapewniaj¹ ochronê przed zagro¿eniami
zwi¹zanymi z poruszaniem siê ruchomych elementów mechanicznych, takimi jak zmia¿d¿enie,
zaczepienie czy oderwanie;
·
Firma DTM System nie odpowiada za bezpieczeñstwo i sprawne dzia³anie systemu automatyki w
przypadku zastosowania komponentów nie bêd¹cych produktami oferowanymi przez DTM
System;
·
Przy serwisowaniu nale¿y stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci;
·
Nie nale¿y w ¿aden sposób modyfikowaæ elementów automatyki;

Wiêcej informacji w dokumentach Unii Europejskiej:
EN 12453:2002
EN 12445:2002
EN 12604:2002
EN 12605:2002
EN12978:2006

Bramy. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania bram z napêdem. Wymagania.
Bramy. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania bram z napêdem. Metody badañ.
Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.
Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badañ.
Drzwi i bramy. Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce do drzwi i bram z napêdem.
Wymagania i metody badañ.
EN 12100:2012 Bezpieczeñstwo maszyn. Ogólne zasady projektowania.
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
EN60335-1:2002 Bezpieczeñstwo elektrycznych przyrz¹dów do u¿ytku domowego i podobnego.
Wymagania ogólne.

Zasady BHP

·
Nale¿y poinformowaæ u¿ytkownika koñcowego o sposobie obs³ugi, radzenia sobie w przypadku
awarii oraz o zagro¿eniach wynikaj¹cych z u¿ytkowania systemu automatyki;
·
W czasie pracy sytemu automatyki zarówno dzieci jak i osoby doros³e musz¹ zachowaæ bezpieczn¹
odleg³oœæ od pracuj¹cej automatyki;
·
Obs³uga systemu automatyki jest mo¿liwa tylko przez osoby doros³e, odpowiednio przeszkolone
·
Urz¹dzenia steruj¹ce powinny znajdowaæ siê poza zasiêgiem dzieci celem zabezpieczenia systemu
automatyki przed przypadkowym uruchomieniem;
·
Poruszanie siê przez bramê dozwolone jest tylko wtedy, kiedy jest ona w pe³ni otwarta;
·
Serwis dozwolony jest wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel;
·
Podczas monta¿u lub prac naprawczych bramy automatycznej, nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, nie
nosiæ bi¿uterii, zegarków czy luŸnej odzie¿y;
·
Usun¹æ zamontowane na bramie ewentualne zamki aby unikn¹æ jej uszkodzenia i wszelkie liny,
pêtle wykorzystywane do rêcznego otwierania bramy;
·
Po zainstalowaniu, konieczne jest sprawdzenie, czy mechanizm jest prawidùowo ustawiony i czy
napêd, system zabezpieczaj¹cy i awaryjne odblokowanie dziaùaj¹ prawid³owo;
·
Napêd bramy nie mo¿e byæ uruchamiany oraz dalej dziaùaæ, kiedy w bramie istnieje furtka i nie jest
prawid³owo zamkniêta;
·
Systemy ochrony przed zgnieceniem lub okaleczeniem (np. systemy fotokomórek) musz¹
poprawnie pracowaæ po zamontowaniu i pod³¹czeniu napêdu do sieci;
·
Zdalne sterowanie radiowe mo¿na stosowaæ tylko wówczas, gdy ustawiona jest bezpieczna
wartoœæ u¿ywanej si³y;
·
Zdalnego sterowania radiowego wolno u¿ywaæ tylko wówczas, jeœli mo¿liwa jest obserwacja ruchu
bramy, a w strefie ruchu nie przebywaj¹ ¿adne osoby i nie s¹ umieszczone ¿adne przedmioty;

BEZPIECZEÑSTWO U¯YTKOWANIA SYSTEMU AUTOMATYKI
Nieprzestrzeganie i niestosowanie siê do uwag w niniejszej instrukcji mo¿e doprowadziæ do
wypadku w którym ucierpi¹ ludzie lub wyst¹pi¹ szkody rzeczowe. Konieczne jest uwa¿ne zapoznanie siê z
poni¿szymi ostrze¿eniami. Napêd bramy zapewnia prawid³owe i bezpieczne dzia³anie tylko wtedy, gdy
instalacja i u¿ytkowanie jest zgodne z dalej podanymi zasadami bezpieczeñstwa. DTM System nie ponosi
odpowiedzialnoœci za wypadki powsta³e z niew³aœciwego u¿ytkowania lub nieprofesjonalnej instalacji
urz¹dzeñ.
·
W czasie pracy sytemu automatyki zarówno dzieci jak i osoby doros³e musz¹ zachowaæ bezpieczn¹

odleg³oœæ od pracuj¹cej automatyki.
·
Obs³uga systemu automatyki jest mo¿liwa tylko przez osoby doros³e, odpowiednio przeszkolone.
·
Urz¹dzenia steruj¹ce powinny znajdowaæ siê poza zasiêgiem dzieci celem zabezpieczenia systemu

automatyki przed przypadkowym uruchomieniem.
·
Poruszanie siê pomiêdzy skrzyd³ami bramy dozwolone jest tylko wtedy, kiedy jest ona w pe³ni

otwarta.
·
Nie nale¿y utrudniaæ ruchu bramy.
·
Wszelkie przeszkody utrudniaj¹ce ruch bramy nale¿y usun¹æ.
·
Nale¿y zapewniæ sprawnoœæ i dobr¹ widocznoœæ lamp sygnalizacyjnych i tablic informacyjnych.
·
Rêczna obs³uga bramy mo¿liwa jest wy³¹cznie przy od³¹czonym zasilaniu i odblokowanej bramie.
·
W przypadku awarii, nale¿y od³¹czyæ zasilanie, zwolniæ bramê, aby umo¿liwiæ dostêp, a nastêpnie
wezwaæ serwis, który dokona niezbêdnych napraw.
·
Nie nale¿y wykonywaæ samodzielnie ¿adnych napraw i konserwacji systemu. Serwis systemu
dozwolony jest wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel.
·
Minimum co 6 miesiêcy nale¿y dokonaæ kontroli dzia³ania systemu automatyki,urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych i obwodów ochronnych przez wykwalifikowany personel.
·
Nale¿y upewniæ siê, czy osoby, które montuj¹, konserwuj¹ czy te¿ obs³uguj¹ automatykê bramy,
postêpuj¹ zgodnie z tymi instrukcjami. Nale¿y trzymaæ te instrukcje w takim miejscu, aby mo¿na
by³o szybko siêgn¹æ do nich w razie potrzeby.

GWARANCJA
DTM System przekazuje urz¹dzenia sprawne i gotowe do u¿ytku i udziela gwarancji na okres 24
miesiêcy od daty zakupu przez klienta koñcowego. Okres gwarancji okreœlany jest na podstawie plomb
gwarancyjnych lub oznaczeñ partii produkcyjnych producenta, umieszczanych na ka¿dym wyrobie. DTM
System zobowi¹zuje siê do bezp³atnej naprawy urz¹dzenia, je¿eli w okresie gwarancji wyst¹pi³y wady z winy
producenta. Niesprawne urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ na w³asny koszt do miejsca zakupu, za³¹czaj¹c krótki,
jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demonta¿u i monta¿u urz¹dzenia ponosi u¿ytkownik. Gwarancja nie
obejmuje, wszelkich uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieprawid³owego u¿ytkowania, samowolnych regulacji,
przeróbek i napraw oraz uszkodzeñ powsta³ych w wyniku wy³adowania atmosferycznego, przepiêcia lub
zwarcia sieci zasilaj¹cej. Szczegó³owe warunki udzielania gwarancji reguluj¹ stosowne akty prawne.

Dane techniczne / Wprowadzenie

1. Wprowadzenie
1.1 Informacje ogólne
Napêd elektromechaniczny firmy DTM System, przeznaczony jest do automatyzowania bram
gara¿owych. Zmontowany i uruchomiony system w bardzo wygodny sposób mo¿e byæ obs³ugiwany za pomoc¹
nadajników radiowych (pilotów).
1.2. Dane techniczne
w
zasilanie
230 VAC / 50Hz
w
pobór pr¹du
0,7 A
w
pobór mocy / w spoczynku
60-220 W, 140 W przy 165 N / 7 W
w
klasa ochrony
IP-20
w
maksymalna prêdkoœæ ruchu bramy:
160 mm/s
w
maksymalna / nominalna si³a uci¹gu:
550 N / 165 N
w
intensywnoœæ pracy
15% (9 cykli/h)
w
zabezpieczenie termiczne:
140 °C
w
poziom ha³asu generowany przez napêd:
<75 dBA
w
zakres temperatur
-20 °C do +60°C
w
wbudowane oœwietlenie (czas œwiecenia)
32,5 V / 34 W (15 sekund)
w
d³ugoœæ szyny jezdnej:
2550 mm, sk³adana z elementów
w
maksymalna szerokoœæ bramy:
2500 mm
w
maksymalna powierzchnia bramy
8,25m2
w
maksymalna wysokoœæ bramy segmentowej / uchylnej: 2300 mm / 2550 mm
w
sterowanie automatyk¹
przycisk naœcienny / piloty radiowe
w
wejœcie dla urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
tak, wejœcie foto
w
wyjœcie zasilania akcesoriów:
tak, +24VDC max. 100mA
w
tryby pracy:
krok po kroku (C1= C2)
w
tryby pracy wejœcia foto:
zatrzymuje przy zamykaniu
w
cofniêcie wózka po zamkniêciu:
tak, 1-5mm

1.3 Elementy mechaniczne
Przed rozpoczêciem pracy sprawdziæ czy posiadamy wszystkie elementy z rys.1, a nastêpnie zapoznaæ
siê z ca³¹ instrukcj¹.
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Okreœlenie czêœci:
6a
1 wózek jezdny;
2 szyna w kszta³cie "C", 3 sztuki;
3 ³¹czniki nasuwane, 2 sztuki;
4 obudowa sterownika z oœwietleniem; 17 4
5 zamek ³añcuchowy, 3-czêœciowy;
6 kabel sieciowy 230VAC;
7 przewód prowadz¹cy do przycisku;
8 przycisk wewnêtrzny;
9 tylny wy³¹cznik krañcowy "H";
10 przedni wy³¹cznik krañcowy "V";
11 wieszak sufitowy;
12 dr¹¿ek-popychacz, okucie bramy, ko³ek i zacisk zabezpieczaj¹cy, œruby;
13 element czo³owy;
14 element napinaj¹cy, podk³adka, sprê¿yna, œruba naprê¿aj¹ca;
15 k¹townik stalowy, œruby, ko³ki rozporowe, podk³adki, nakrêtka;
16 mechanizm awaryjnego zwolnienia blokowania;
17 os³ona;
18 nadajnik zdalnego sterowania - pilot EcoVICTORY
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Rys. 1. Niezbêdne elementy mechaniczne.
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2. MONTA¯ MECHANICZNY
2.1. Weryfikacja rodzaju i konstrukcji bramy
W celu poprawnego skompletowania i zamontowania systemu
automatyki nale¿y zweryfikowaæ rodzaj posiadanej bramy i
skontrolowaæ konstrukcjê istniej¹cej lub instalowanej bramy, pod k¹tem
wymagañ przedstawionych poni¿ej:
4
Zestaw podstawowy pozwala na automatyzacjê bram

segmentowych (sekcyjnych) ze zwyk³¹ szyn¹ jezdn¹ - zalecane
zastosowanie uchwytu typu "bumerang", z podwójn¹ szyn¹
jezdn¹ - bez "bumerangu", bram uchylnych - bez "bumerangu", a
po uzupe³nieniu o dodatkowe elementy bram bocznych i
skrzyd³owych (rysunek numer 2);
4
Elementy konstrukcyjne bramy musz¹ odpowiadaæ wymogom
norm EN 12604 i EN 12605;
4
Wymiary bramy nie mog¹ przekraczaæ wymiarów podanych w
parametrach napêdu;
4
Nale¿y sprawdziæ mo¿liwoœæ monta¿u napêdu, bior¹c pod uwagê
wymiary instalacyjne (patrz tab.1);
4
Mechanizm napêdowy wymaga pomiêdzy sufitem, a bram¹
odpowiedniej przestrzeni na monta¿ szyny jezdnej. Nale¿y te¿
sprawdziæ czy czêœæ napêdu wystaj¹ca poza konstrukcjê noœn¹
bramy ma zapewnion¹ odpowiedni¹ iloœæ miejsca.
4
Konstrukcja bramy musi byæ odpowiednio wytrzyma³a i sztywna
do monta¿u systemu zautomatyzowanego;
4
Brama musi g³adko i swobodnie przemieszczaæ siê bez ¿adnych
oporów w ca³ym zakresie ruchu;
4
Po otwarciu bramy do po³owy jej wysokoœci brama musi pozostaæ
w tej pozycji, swobodny ruch w dó³ lub w górê nale¿y skorygowaæ
przez odpowiedni¹ regulacjê samej bramy;
4
Nale¿y sprawdziæ, czy instalacja elektryczna pozwala na
pod³¹czenie napêdu. Jeœli tak nie jest wykwalifikowany personel
musi doprowadziæ w odleg³oœci oko³o 0,5m od g³owicy napêdu
gniazdo zasilaj¹ce 230VAC.

brama segmentowa

brama skrzyd³owa

brama uchylna

Uwagi dotycz¹ce bramy i jej otoczenia:
4
Powierzchnia bramy jest przybli¿onym parametrem. Nie nale¿y
jednak przekraczaæ maksymalnego dozwolonego wymiaru bramy.
Na rzeczywist¹ si³ê przenoszon¹ przez napêd wp³ywaj¹: rodzaj
bramy, waga bramy, ruch powietrza wokó³ bramy;
4
Niskie temperatury i du¿a wilgotnoœæ mog¹ utrudniaæ lub
uniemo¿liwiaæ uruchomienie automatyki;
4
Napêdy nie zosta³y zaprojektowane do ci¹g³ego dzia³ania, nale¿y
zachowaæ maksymaln¹, okreœlon¹ w parametrach napêdu,
czêstotliwoœæ pracy;
brama boczna
4
Brama musi dzia³aæ w sposób równomierny i bez udarowy, ruch
Rys. 2. Rodzaje bram gara¿owych.
musi byæ p³ynny, niczym nie blokowany;
4
Napêdu nie mo¿na u¿ywaæ do obs³ugi wyjœæ awaryjnych lub bram
znajduj¹cych siê na drodze ewakuacyjnej (zob. drogi ewakuacyjne);
4
Jeœli w napêdzanej bramie znajduj¹ siê drzwi dla pieszych, trzeba zainstalowaæ wy³¹cznik bezpieczeñstwa
uniemo¿liwiaj¹cy dzia³anie systemu automatycznego, gdy drzwi s¹ otwarte;
4
Stan konstrukcji bramy ma bezpoœredni wp³yw na niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo u¿ytkowania ca³ego
systemu
4
Zaleca siê zakoñczenie monta¿u konstrukcji stalowej przed instalacj¹ napêdu;
4
Nale¿y okreœliæ, jakie materia³y s¹ potrzebne do instalacji zestawu i zapewniæ je przed rozpoczêciem
monta¿u. Dotyczy to kotw, œrub, wsporników, kabli, osprzêtu elektrycznego, narzêdzi.
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Monta¿ mechaniczny

2.2. Przygotowanie bramy
Rodzaj bramy decyduje o po³o¿eniu, w którym zamontowany bêdzie napêd. Okucie bramy powinno
byæ zamocowane do ramy g³ównej lub poprzez odpowiedni uchwyt do panela bramy. Kiedy wspornik nie jest
wystarczaj¹co stabilny, wówczas nale¿y go wzmocniæ. Gdy posiadamy bramê drewnian¹, okucie bramy
powinno byæ skrêcone œrubami "na przelot". Doradza siê wtedy zastosowanie p³yty z zewn¹trz tak, aby
mocowanie nie mog³o siê poluzowaæ z biegiem czasu. Delikatne aluminiowe, drewniane bramy musz¹ byæ
dodatkowo wzmocnione, aby wytrzymaæ wystêpuj¹ce naprê¿enia powodowane przez napêd.
2.3. Ograniczniki i blokady
Nale¿y zdemontowaæ wszelkie linki lub pêtle s³u¿¹ce do rêcznego otwierania i zamykania bramy
oraz mechanizmy blokuj¹ce bramê o ile nie bêd¹ one automatycznie uruchamiane przez napêd!

Rys. 3. Materia³y i narzêdzia niezbêdne przy monta¿u
zestawu DTM BM550.
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2.4. Monta¿ mechaniczny
2.4.1. Monta¿ wstêpny napêdu - przygotowanie si³ownika do monta¿u na bramie
Przygotowaæ elementy zgodnie z rys.1. Os³ona ³añcucha z tworzywa sztucznego musi w ca³oœci
os³aniaæ ³añcuch!
Wsun¹æ wózek jezdny (1) z ³añcuchem na jedn¹ z szyn (2). Nastêpnie z³o¿yæ pozosta³e elementy
szyny, zwracaj¹c bacznie uwagê na dok³adne ich zsuniêcie z kszta³tkami ³¹cz¹cymi (3), rys.4A.
Wsun¹æ w szynê jednoczeœnie nasuwaj¹c na ³añcuch prze³¹cznik krañcowy oznaczony symbolem
"H" (9) ostrzem w kierunku ty³u wózka jezdnego (1) , rys.4A.
W³o¿yæ œruby (11a) do wieszaka sufitowego (11b) i zamontowaæ k¹towniki stalowe (11c) za pomoc¹
podk³adek zêbatych z nakrêtkami zgodnie z rys.4B.
Wsun¹æ wieszak od strony wy³¹cznika krañcowego "H" w szynê.
Po³¹czyæ ³añcuch napêdowy z wystaj¹cym metalowym ko³kiem centrali steruj¹cej (4) za pomoc¹
sprê¿ystego ³¹cznika (5). Po nasuniêciu ³¹cznika (5) przechylamy ³añcuch i centralê w taki sposób aby mo¿na
by³o swobodnie za³o¿yæ pozosta³¹ czêœæ ³¹cznika na wystaj¹ce, naciête ko³ki tego¿ ³¹cznika zgodnie z rys.4B.
Zwracaj¹c uwagê na to aby wystaj¹ce kable znalaz³y siê od strony pod³ogi, wsuwamy centralê w
szynê jezdn¹.
Wsun¹æ w szynê jednoczeœnie nasuwaj¹c na ³añcuch prze³¹cznik krañcowy oznaczony symbolem "V"
(10) ostrzem w kierunku przodu wózka jezdnego (1) , rys.4D.
Za³o¿yæ na ostatnie ogniwo ³añcucha element koñcowy (14a) i przekrêciæ go o 90° stopni uzyskuj¹c
w ten sposób pewne trzymanie ³añcucha.
Nasun¹æ na szynê element czo³owy (13) i prze³o¿yæ przez niego element napinaj¹cy tak, aby by³a
mo¿liwoœæ "chwycenia go" z drugiej strony za pomoc¹ œruby z za³o¿on¹ podk³adk¹ i sprê¿yn¹ (14d,14b,14c).
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Przy pomocy odpowiedniego klucza nasadowego wkrêcamy œrubê do momentu, a¿ podk³adka (znajdzie siê
na wysokoœci trójk¹tnego znacznika umieszczonego na elemencie czo³owym, rysunek 4E.
Wstêpnie zamocowaæ przedni uchwyt sk³adaj¹cy siê z 2 k¹towników (15a) i œruby z nakrêtk¹ (15b i
15c), rysunek 4C.
Jeœli to konieczne wysprzêgliæ wózek jezdny przy pomocy jednorazowego poci¹gniêcia za
mechanizm odblokowania awaryjnego (16), rysunek 6F. Zamocowaæ okucie bramy (12a) i dr¹¿ek popychaj¹cy
(12b) przy pomocy ko³ka (12c) i zacisku (12d) do wózka jezdnego, rysunek 4F.
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Rys. 4. Monta¿ wstêpny napêdu.

2.4.2. Monta¿ napêdu i rêczna kontrola warunków pracy
Wymierzyæ œrodek bramy i oznaczyæ przy skrzydle i nadpro¿u powy¿ej bramy.
Powoli otwieraæ bramê i wyznaczyæ najmniejszy odstêp najbardziej wystaj¹cego ruchomego elementu
bramy od sufitu - THP. Wymiar ten musi wynosiæ przynajmniej 35 mm. Odstêp pomiêdzy THP a doln¹ krawêdzi¹
szyny o profilu C musi wynosiæ przynajmniej 5 mm i maksymalnie 65 mm (tak aby ramiê wózka jezdnego

odstêp pomiêdzy THP a szyn¹ jezdn¹
h
powinien zawieraæ siê w granicach od 5
do 65mm;

wysokoœæ nadpro¿a
h

powinna wynosiæ
minimum 35mm od THP.

Rys. 5. Definicja wymiarów i zalecane wartoœci.
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5 - 65mm

odstêp pomiêdzy
górn¹ krawêdzi¹ bramy a sufitem
podczas ruchu otwierania/zamykania.
Wartoœæ ta to minimum 35mm;

THP min. 35mm

THP - najmniejszy
h

5-65mm
min. 35mm

THP

znajdowa³o siê pod k¹tem 30°, rysunek 5.
Zamykamy bramê i w zale¿noœci od dostêpnego miejsca montujemy napêd do nadpro¿a lub jeœli to
konieczne do sufitu (tak blisko nadpro¿a jak to tylko mo¿liwe). Trasujemy w poziomie, symetrycznie dwa otwory
w odleg³oœci po 74 mm od osi bramy ka¿dy oraz 20-80 mm ponad THP, zgodnie z rys.6A. Wiercimy w zale¿noœci od
rodzaju pod³o¿a wiert³em fi 10 mm w betonie lub fi 5 mm w drewnie.
Mocujemy przód napêdu do tak przygotowanego nadpro¿a (sufitu) za pomoc¹ œrub (ko³ków
rozporowych, itp - aby mocowanie zapewnia³o wystarczaj¹cy poziom bezpieczeñstwa czynnoœci te powinno siê
powierzyæ osobie wykwalifikowanej z niezbêdnym doœwiadczeniem).
Nastêpnie przy wykorzystaniu np. drabiny (odpowiednio solidnej i stabilnej) poziomujemy wstêpnie
napêd.
Przesuwamy wózek jezdny do ty³u i otwieramy bramê.
Ustawiæ wieszak sufitowy oko³o 300 mm od obudowy sterownika (w zale¿noœci od konstrukcji bramy i
sufitu wieszak mo¿emy mocowaæ w przedziale od 0 do 600 mm wzglêdem obudowy sterownika, rys.6B).
K¹towniki wieszaka ustawiæ pionowo, a szynê napêdu w linii równoleg³ej do osi bramy (jeœli nie zaistnia³a
potrzeba przesuniêcia mocowania przedniego wzglêdem osi bramy, to œrodek bramy bêdzie œrodkiem szyny
napêdu).
Oznaczamy, wiercimy i mocujemy wieszak do sufitu (11c, 11h, 11g, 11f) rys.6B i w razie potrzeby
skracamy wystaj¹ce ku do³owi koñce k¹towników.
Zamykamy bramê i solidnie dokrêcamy œrubê mocuj¹c¹ szynê do przedniego uchwytu (15b i 15c).
Przesun¹æ wózek napêdowy wraz z dr¹¿kiem i okuciem bramy w kierunku zamkniêtej bramy i
przymocowaæ centralnie (jeœli nie dokonano przesuniêcia ca³ego napêdu) okucie do skrzyd³a bramy za pomoc¹
dostarczonych lub dobranych samodzielnie elementów mocuj¹cych, rys.6C.
Zamontowaæ przycisk rêczny poza stref¹ ruchu bramy w taki sposób, aby operator znajdowa³ siê poza
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Rys. 6. Monta¿ napêdu.

stref¹ ruchu bramy i przez ca³y czas mia³ w zasiêgu wzroku pracuj¹c¹ bramê. Przycisk montujemy zasadniczo 1,6
metra nad pod³og¹ wykorzystuj¹c do³¹czony do napêdu dwu¿y³owy przewód (jeœli istnieje potrzeba
zastosowania d³u¿szego przewodu nale¿y go przed³u¿yæ zgodnie z zasadami wykonywania po³¹czeñ
elektrycznych). Przy uk³adaniu przewodu steruj¹cego unikaæ prowadzenia go wzd³u¿ linii zasilaj¹cej, mog¹cej
powodowaæ zak³ócenia w sygnale steruj¹cym, rys.6D.
Jeœli nie ma gniazda zasilaj¹cego, nale¿y je zamontowaæ z godnie z obowi¹zuj¹cymi normami, w
odleg³oœci oko³o 0,5 metra od obudowy sterownika, rys.6E.
Wyregulowaæ i zamocowaæ wy³¹czniki krañcowe. Przy zamkniêtej bramie tak ustawiæ wy³¹cznik V aby
us³yszeæ "klikniêcie" wy³¹cznika. Podobnie postêpujemy przy otwartej bramie z wy³¹cznikiem H.
Sprzêgn¹æ wózek jezdny z bram¹.
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3.Uruchomienie automatyki
UWAGA!
Instalacje elektryczne i automatyki napêdu musz¹ byæ wykonane przez doœwiadczony i
wykwalifikowany personel zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. W urz¹dzeniach
wystêpuj¹ niebezpieczne napiêcia 230V 50Hz, wszystkie po³¹czenia nale¿y wykonywaæ przy
wy³¹czonym napiêciu. Zadaniem instalatora jest zamontowanie systemu w sposób na tyle
bezpieczny, aby maksymalnie zminimalizowaæ ryzyko zwi¹zane z jego u¿ytkowaniem. Osoba
wykonuj¹ca instalacjê urz¹dzenia bez przestrzegania wszystkich maj¹cych zastosowanie przepisów,
jest odpowiedzialna za ewentualne szkody, które urz¹dzenie mo¿e spowodowaæ.
3.1. Programowanie wartoœci si³ w sterowniku
W³o¿yæ wtyczkê kabla sieciowego (poz.6, rys.1) do gniazda 230VAC. Lampa sygnalizacyjna zacznie
migaæ (jeœli tak siê nie dzieje nale¿y usun¹æ wczeœniej zaprogramowane wartoœci si³, patrz pkt.3.2).
Programowanie si³ w sterowniku polega na wykonaniu przez bramê dwóch pe³nych cykli otwierania i zamykania.
W tym celu sprzêgamy bramê z napêdem i ustawiamy w pozycji zamkniêtej po czym uruchamiamy napêd
przyciskaj¹c na chwilê zamontowany na œcianie przycisk lub za pomoc¹ nadajnika radiowego (którego wczeœniej
nale¿y wpisaæ do sterownika zgodnie z pkt.4.3.1). W czasie programowania si³ lampa napêdu mruga, po
zakoñczeniu i zapisaniu ustawionych wartoœci lampa zacznie œwieciæ w sposób ci¹g³y.
Po zaprogramowaniu si³ nale¿y zweryfikowaæ pozycjê wy³¹czników krañcowych i dokonaæ
ewentualnych korekt w ustawieniach krañcowych bramy.
3.2. Usuwanie zaprogramowanych wartoœci si³ w sterowniku
W tym celu nale¿y zdj¹æ klosz lampy (poz.17, rys.1) i za pomoc¹ cienkiego przedmiotu wcisn¹æ i
przytrzymaæ przez oko³o 5 sekund przycisk T1 (rys.7). Gdy nast¹pi usuniêcie zapisanych wartoœci lampa
sygnalizacyjna zgaœnie. Puszczamy przycisk, zamykamy os³onê i przechodzimy do pkt.3.1.
3.3. Kontrola poprawnoœci pracy zabezpieczenia przeciwzgnieceniowego
Nale¿y skontrolowaæ, czy napêd otwieraj¹cy lub zamykaj¹cy bramê mo¿na zatrzymaæ przy pomocy
lekkiego naciœniêcia rêk¹ poœrodku bramy na wysokoœci conajmniej 1 metra od ziemi. Podczas zamykania brama
powinna siê zatrzymaæ i cofn¹æ o 100mm.

4.Sterowanie automatyk¹
4.1. Panel steruj¹cy
Na panel steruj¹cy sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:
4
zaciski œrubowe wejœcia FOTO oraz wyjœcia zasilaj¹cego;
4
przycisk programowania T1 i dioda statusowa LED T1;
4
przyciski programowania pilotów do kana³ów C1 i C2 wraz z diodami sygnalizacyjnymi LED.

otwór do wyprowadzenia przewodów

zaciski FOTO

¿arówka sygnalizacyjna / ostrzegawcza

zaciski zasilania +24VDC
przycisk i dioda LED C1
przycisk i dioda LED C2

T1

przycisk T1 i dioda LED T1
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Rys. 7. Widok panela steruj¹cego.

Uruchomienie napêdu

4.2. Sterowanie wy³¹cznikiem œciennym
Sterowanie odbywa siê za pomoc¹ przycisku œciennego, chwilowego, pod³¹czonego do dwu¿y³owego
kabla, wyprowadzonego fabrycznie z napêdu.
4.3. Sterowanie nadajnikiem radiowym
Oprócz sterowania przewodowego istnieje mo¿liwoœæ sterowania automatyki za pomoc¹ nadajników
radiowych. W tym celu nale¿y wpisaæ pilota do pamiêci sterownika. Ka¿dy przycisk wpisywanego pilota
programujemy odrêbnie do kana³u C1 (mo¿liwe jest przypisanie kilku przycisków pilota do tego samego kana³u
C1).
W przypadku potrzeby usuniêcia przypisania przycisku pilota do kana³u sterownika, nale¿y usun¹æ
wybranego pilota z pamiêci sterownika (patrz pkt.4.3.3) a nastêpnie dopisaæ jego przyciski ponownie w
po¿¹danej konfiguracji.
W sterowniku napêdu BM550 przycisk C1 i C2 pe³ni¹ tak¹ sam¹ rolê!
4.3.1. Procedura przypisania przycisku pilota do kana³u C1
Bêd¹c w trybie pracy sterownika, wcisn¹æ i trzymaæ wciœniêty przycisk programuj¹cy kana³u
wyjœciowego C1, a nastêpnie nacisn¹æ wybrany przycisk pilota, który ma tym kana³em sterowaæ. Dioda LED C1
zamigocze.

C1

1

WCISN¥Æ I TRZYMAÆ
PRZYCISK C1

2

ZGAŒNIE DIODA C1

3

PRZYCISN¥Æ ODPOWIEDNI
PRZYCISK PILOTA

4

DIODA C1 ZAMIGOCZE
- DOPISANIE UDANE

Rys. 8. Programowanie przycisku pilota w sterowniku do kana³u C1.

4.3.2. Zdalne wpisywanie pilota do pamiêci sterownika
Jest to bardzo u¿yteczna funkcja, pozwalaj¹ca na dopisywanie nowych pilotów, bez koniecznoœci
fizycznego dostêpu do sterownika. Warunkiem powodzenia jest koniecznoœæ znajdowania siê w zasiêgu
radiowym sterownika oraz posiadanie wczeœniej wpisanego pilota. Funkcja zdalnego wpisywania pilota jest
niedostêpna w przypadku w³¹czonej blokady zdalnego dopisywania pilotów. Wiêcej o tej funkcji w punkcie 4.3.4.
Procedura zdalnego dopisania
Nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 15 sek. dowolny przycisk wczeœniej wpisanego pilota,
h
W czasie nie d³u¿szym ni¿ 3 sek. od puszczenia przycisku pilota, nacisn¹æ i przytrzymaæ przez ok. 15 sek.
h
dowolny przycisk pilota, który ma zostaæ dopisany,
dopisany z konfiguracj¹ przycisków identyczn¹ z pilotem wczeœniej zaprogramowanym,
u¿ytym w tej procedurze.

Pilot zosta³
h

PILOT W ZASIÊGU
STEROWNIKA

PILOT W ZASIÊGU
STEROWNIKA
T1

1

WCISN¥Æ NA 15s
PRZYCISK
"STAREGO" PILOTA

PO MAKSYMALNIE
3 SEKUNDACH

2

WCISN¥Æ NA 15s
PRZYCISK
"NOWEGO" PILOTA

Rys. 9. Zdalne programowanie pilota.

Nieudane dopisanie pilota mo¿e byæ spowodowane:
s³ab¹ bateri¹ któregoœ z pilotów, przez co nie wytrzymuje on d³ugiej transmisji, lub zak³óceniami
4
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radiowymi, które mog³y pojawiæ siê w trakcie trwania procedury zdalnego wpisywania.,
w³¹czonej
4blokady zdalnego dopisywania pilotów. Wiêcej o tej funkcji w punkcie 2.6.4.
4.3.3. Usuwanie pojedynczego pilota z pamiêci sterownika
Usuniêcie pojedynczego pilota z pamiêci sterownika odbywa siê przez jednoczesne naciœniêcie i
przytrzymanie obydwu przycisków programowania kana³ów C1 i C2, przez czas nie d³u¿szy ni¿ 10 sekund,
podczas którego nale¿y wcisn¹æ dowolny przycisk usuwanego pilota.
MAX. 10s
C1+C2

1

WCISN¥Æ I PRZYTRZYMAÆ
NA CZAS PROCEDURY
PRZYCISKI C1 I C2

2

ZACZN¥ MRUGAÆ
DIODY C1 I C2

3

PRZYCISN¥Æ
DOWOLNY PRZYCISK
USUWANEGO PILOTA

4

DIODY SZYBKO
ZAMRUGAJ¥ I ZGASN¥
- PILOT USUNIÊTY

Rys. 10. Usuwanie pilota z pamiêci sterownika.

Zbyt d³ugie przytrzymanie przycisków C1 i C2 (powy¿ej 15 sekund) doprowadzi do sformatowania
ca³ej pamiêci sterownika.
4.3.4. Zablokowanie / odblokowanie zdalnego wpisywania pilotów
W celu zabezpieczenia urz¹dzenia przed nieuprawnionym zdalnym dopisaniem pilota (szczególnie
istotne w obszarach o chronionym dostêpie u¿ytkowników), zaleca siê zablokowanie funkcji zdalnego
wpisywania pilotów. Dla zablokowania funkcji, naciskamy przyciski C1 i C2, zwalniamy przycisk C1 (trzymaj¹c
wci¹¿ C2), zaœwieci siê czerwona dioda LED C1. Po 4 sekundach zapali siê dioda C2 (oznacza to, ¿e aktualnie
funkcja zdalnego wpisywania pilotów jest aktywna), przycisk trzymamy dalej. Po kolejnych 4 sekundach
trzymania przycisku, zapali siê dioda C1 (oznacza to, ¿e funkcja zdalnego wpisywania pilotów jest zablokowana),
gdy zwolnimy trzymany przycisk C2, sterownik zapamiêta ustawienia i zablokuje zdalne wpisywanie pilota. Tak
samo przebiega procedura odblokowywania, tylko wówczas zwalniamy przycisk, gdy zapali siê dioda C2.
Fabrycznie i po formatowaniu pamiêci sterownika, zdalne wpisywanie pilota jest odblokowane.

C1+C2

1

PRZYCISN¥Æ PRZYCISK
C1 I C2

C1+C2

2

C1+C2

4

DIODY C1 I C2 ŒWIEC¥
NA PRZEMIAN

ZACZN¥ MRUGAÆ
DIODY C1 I C2

3

PUŒCIÆ PRZYCISK
C1

6

DIODA C1 I C2 ZAMRUGA
POTWIERDZAJ¥C ZMIANY

C1+C2

5

PUSZCZAMY PRZYCISK
GDY ŒWIECI C1 - BLOKADA,
ŒWIECI C2 - BEZ BLOKADY

Rys. 11. Blokowanie / odblokowanie funkcji zdalnego dopisywania pilotów.

4.3.5. Formatowanie pamiêci sterownika
W celu sformatowania pamiêci sterownika nale¿y jednoczeœnie nacisn¹æ i przytrzymaæ przyciski C1 i C2.
Wszystkie diody LED (z wyj¹tkiem zielonej) zaczn¹ pulsowaæ. Przyciski nale¿y zwolniæ dopiero gdy diody LED
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przestan¹ pulsowaæ (po oko³o 15 sekundach). Pamiêæ zosta³a sformatowana.
Proces formatowania pamiêci sterownika powoduje nieodwracalne usuniêcie wszystkich pilotów
oraz przejœcie do ustawieñ fabrycznych.

C1+C2

1

WCISN¥Æ I PRZYTRZYMAÆ
PRZYCISKI C1 I C2

C1+C2

2

> 15s

3

ZACZN¥ MRUGAÆ
DIODY C1 I C2

PO OKO£O 15 SEKUNDACH
DIODY ZGASN¥ - KONIEC
PROCESU KASOWANIA

Rys. 12. Formatowanie pamiêci sterownika.

5. Próby odbiorcze i przekazanie automatyki u¿ytkownikowi
UWAGA!
Po zainstalowaniu sterownika oraz wszystkich urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych, zw³aszcza
zabezpieczaj¹cych, nale¿y wykonaæ próby ostateczne, w celu sprawdzenia ca³ej automatyki. Próby te powinny
zostaæ wykonane przez kompetentny personel, maj¹cy œwiadomoœæ istniej¹cych zagro¿eñ! Próby ostateczne s¹
najwa¿niejsz¹ faz¹ przy realizacji automatyki. Poszczególne komponenty, jak silnik, fotokomórki, itp. mog¹
wymagaæ specyficznej kontroli i z tego powodu zaleca siê wykonywanie procedur sprawdzaj¹cych, zawartych w
instrukcjach danych komponentów.

Próby ostateczne przewiduj¹ nastêpuj¹ce etapy
5.1. Kontrola ruchu bramy
Sprawdziæ czy automatyka fizycznie porusza siê bez zaciêæ i oporów, a ruch jest cichy i p³ynny. Kontroli
poddajemy dzia³anie wy³¹czników krañcowych i jeœli istnieje taka potrzeba dokonujemy regulacji .
5.2. Kontrola zabezpieczeñ
Kontrolujemy ustawienia si³y w napêdzie. Sprawdzamy, stawiaj¹c lekki opór bramie, czy automatyka
zatrzymuje siê przy otwieraniu, a w przypadku zamykania zatrzymuje siê i cofa o 100 mm (rys.13). Jeœli
zainstalowane s¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, np. fotokomórki, nale¿y spowodowaæ naruszenie fotokomórek i
sprawdziæ czy sterownik zareagowa³ w odpowiedni sposób. Tak samo post¹piæ w przypadku pozosta³ych
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych jeœli zosta³y zamontowane.

100mm

Rys. 13. Awaryjne zatrzymanie bramy
przy zamykaniu.

5.3. Kontrola funkcji steruj¹cych ruchem si³ownika
Sprawdziæ czy wszystkie urz¹dzenia (zw³aszcza te zabezpieczaj¹ce), przyciski i nadajniki radiowe
prawid³owo steruj¹ ruchem bramy. Jeœli tak nie jest dokonaæ niezbêdnych poprawek.
5.4. Kontrola mechanizmów awaryjnego otwierania bramy.
Dokonaæ próbnego odblokowania mechanizmu awaryjnego odblokowania przy zamkniêtej bramie w
celu sprawdzenia si³ potrzebnych do wykonania tej czynnoœci (patrz pkt.5.6). Jeœli gara¿ nie jest wyposa¿ony w
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dodatkowe drzwi wejœciowe kontrolujemy prawid³owoœæ dzia³ania ciêgna Bowdena lub innego mechanizmu
awaryjnego otwierania bramy od zewn¹trz.
5.5. Przekazanie systemu automatyki u¿ytkownikowi
Zademonstruj u¿ytkownikowi lub jego przedstawicielowi prawid³owe dzia³anie i obs³ugê
zautomatyzowanego systemu, zwracaj¹c uwagê na potencjalnie niebezpieczne strefy jego dzia³ania.
5.6. Odblokowanie - obs³uga rêczna napêdu / blokowanie napêdu
Mechanizm napêdowy mo¿na odblokowaæ. Brama mo¿e byæ nastêpnie obs³ugiwana rêcznie (w
przypadku zaniku zasilania lub awarii automatyki). Procedura odblokowania / blokowania : Od³¹cz obwody
automatyki bramy od zasilania (równie¿ w przypadku awarii zasilania). Jednorazowo poci¹gnij za ciêgno
odblokowuj¹ce. Mechanizm odczepi napêd od wózka jezdnego i pozwoli na rêczny ruch bramy (rys.14).

2
1

Rys. 14. Awaryjne odblokowanie napêdu.

Przywrócenie normalnego dzia³ania automatyki - ponownie poci¹gn¹æ za ciêgno odblokowuj¹ce
(rys.15). Po zablokowaniu napêdu, przed pierwszym uruchomieniem si³owników, nale¿y rêcznie wykonaæ
ruch bram¹ do momentu, kiedy za³¹czy siê mechanizmu sprzêg³a (ruch do zatrzymania skrzyd³a). Czynnoœæ
ta znacznie zwiêksza ¿ywotnoœæ elementów sprzêg³a i co za tym idzie znacz¹co wp³ywa na bezawaryjnoœæ
systemu automatyki.

UWAGA!
NALE¯Y TAK DOKONAÆ REGULACJI SI£Y W STEROWNIKU ABY PO CA£KOWITYM ZAMKNIÊCIU BRAMY
MO¯LIWE BY£O JEJ AWARYJNE ODBLOKOWANIE!
5.7. Serwis i konserwacja
Szynê jezdn¹ z ³añcuchem trzeba corocznie kontrolowaæ i jeœli zabrudzenia s¹ du¿e nale¿y oczyœciæ je
such¹ szmatk¹, a sam ³añcuch nasmarowaæ smarem umo¿liwiaj¹cym przep³yw pr¹du, np WD40. Kontroli
poddajemy równie¿ pozosta³e elementy systemu automatyki, sprawdzamy czy dzia³a poprawnie. Ma to
decyduj¹ce znaczenie dla zapewnienia d³ugotrwa³ego, bezpiecznego dzia³ania systemu.
Kontrolujemy zw³aszcza mechanizmy zabezpieczaj¹ce. Nale¿y równie¿ odblokowaæ napêd (zgodnie z
pkt.5.6) i sprawdziæ, czy brama dzia³a w³aœciwie. Jeœli brama tego wymaga przeprowadzamy jej konserwacje.
Napêd nie mo¿e wyeliminowaæ problemów powodowanych przez Ÿle dzia³aj¹c¹ bramê.
Wszystkie zabiegi serwisowe i kontrolne musi wykonaæ wykwalifikowany personel.
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Próby odbiorcze / Przekazanie systemu automatyki
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Notatki

Przedstawiony symbol informuje, ýe danego urzàdzenia elektrycznego lub elektronicznego, po
zakoñczeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucaã razem z odpadami gospodarczymi. Urzàdzenie naleýy
przekazaã do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegóùowe informacje o najbliýszym punkcie zbiórki
moýna uzyskaã u wùadz lokalnych. Ponadto produkt moýna oddaã lokalnemu dystrybutorowi podczas
zakupu innego urzàdzenia o podobnych wùaúciwoúciach. Odpowiednia utylizacja urzàdzenia pozwala
zachowaã cenne zasoby naturalne i uniknàã negatywnego wpùywu na zdrowie i úrodowisko, które moýe byã
zagroýone w przypadku niewùaúciwego postæpowania z odpadami.
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