
MONT$U $KOWNIKA BRAMY PRZESUWNEJ

Opis og6lny:
Napqd skNada sie z elektrornechanicznego
silownika wywolujqcego ruch skzydla bramy
dzialajqc na llstwq zqbat4 (paymocowan4
do bramy) za po$rednictwem kola zgbatego
spzqgnigtego z brarn4. J'est on mechanicznie
blokowany kiedy silnik nie dziafa, stqd teZ
nie ma koniecznoGci instalowania zamka.
Konstrukcja napqdu umoil iwia obsNugq
recznq skrzydla brarny w ptq/padku zaniku
napi gcia zas ilaj 4cego.

Schemat standardowej
instalacji elektrycznej
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Kontrola wstepna:
Dla zabezpieczen ia prawidlowej pracy napqd u na I e2y sprawdzi 6:
tc;zy konstrukcja bramy jest ptzygotowana do zainstalowania napqdu
(np, czy posiada kraficowe odbojniki ruchu);

o}zy ciqzar bramy nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego
dla wybranego modelu silownika;

t9zy skrzydto bramy j*st wystarczaj4co mocne i sztywne;
:Czy powienachnia czolowa skrcydta jest plaska,bez2adnych wystaj4cych czQ5ci;

r$zy ruch bramy przesuwanej jest spokojny i r6wny na calym odcinku;
.Czy nie ma *adnych wahafi bocznych skzydla bramy;
rCzy gdrny i dolny system pruesuwania i prowadzenia sqw doskonalym stanie;
:Czy nie ma zainstalowanych Zadnych zamkdw i blokad mechanicznych;

Jeieli zachodzi potmeba jakiegokolwiek spawania czynno5d tq nale2y vrrykonad
pzed zainstalowaniem systemu automatycznego. Stan bramy ma bezpo5redniwplyr
na niezawodno$f i bezpieczefistwo systemu automatycznego.

Monta* sllownika:
Ustawid podstawq montaiowqw pozycji r$wnoleglej do ruchu bramy.

Wywiercid otwory mocuj4ce w podstawie oraz betonie.

Nastqpnie przykrqcig podstawq do podto2a zachowujqc r6wnolegle poto2enie wzglqdem bramy.

Ustawid silownik na podstawie montaZowej i pt.zymocowa6.

Wyregulowa* wysoko$d zainstalowania napqdu tak aby listwa zqbata

plynnie przesuwala siq prr kole zqbatym.
Dokrq*i* $ruby mocuj4ce siiownik.

yWAGA: Fodsfawg mantaiow4 naleiy pnymocowaf w adpowiedniei odleglo$cl od bramy tak aby
po osfafecz nym zmantowaniu 

-snawniia 
i podstaw4l<ota zgbate prowadzilo listwq zqbatq

f nie ocierata o hramg,

{JWAGA: Naleiy pnewidzie| podczas montaiu mieJsce na doprowadzenie pnewodSw

fzasftal4ceg o, fotokam' rek, I am py sygn alizacyi nei,tp.) do silowni ka.



Montai listwy zgbatej spawanej:
Zamontowad trzy gwintowane tulejki dystansowe na elemencie listwy ustawiaj4c je w gornej
czqsci ctvr,oru. Powstaty luz pozwoli na ewentualne regulacje. Nastqpnie ustawii rgcznie
skaydto bramy w poloZeniu zamkniqtym. Oprzed na kole zqbatym pierwszy element listwy
iodnajdujAc poprawne polo2enie przy pomocy poziomnicy przyspawai delikatnie pierwsz4tulejq.
Przesuwajqc rqcznie bramq przyspawad pozostale tulejki sprawdzajqc czy listwa opiera siq
na kole zqbatym. Pnytotyl nastqpny element listwy do pierwszego i przymocowad pierwszq
tulejg sprawdzaj4c poziom. Poruszajqc rqcznie bramq spawac kolejne tuleje i postqpowad tak
z kolejnymi elementami listwy zqbatej.

Uwagi do montaiu listwy zgbatej:
rBezwzglqdnie przestrzegai zasady aby nie spawad tulejek do listwy ani elernentow listwy ze sob4
rPo zakoficzeniu monta2u listwy zqbatej, dla zapewnienia prawidlowej pracy element6w
zgbatych nalezy obni2yd polo2enie silownika o okolo 1,Smm;

rsprawdzi6 rgcznie, czy brama osiqga skrajne odboje mechaniczne i czy brama porusza siq
bez zatari na calej drodze ruchu;

rZabrania siq u2ywad dodatkowego smaru pomiqdzy zqbatkq a listw4 zqbat4

Praca w trybie recznym:
W przypadku, gdy potrzebne jest rqczne poruszanie skrzydlem bramy naleZy wprowadzid
odpowiedni klucz do zamka blokady i przekrqcid w kierunku zgodnym z ruchem wskaz6wek
zegara i usunqi klucz z zamka. Mo2na wowczas rqcznie porusza6 skrzydNem bramy.

Przywrfcenie norrnalnego trybu pracy:
przed zablokowaniem nalezy wytqczyi zasilanie elektryczne silownikdw dla unikniqcia ryzyka
p1-2ypadkowego uruchomienia w trakcie przeprowadzania tej operacji. Nalety wtedy wprowadzii
klucz do zamka mechanizmu odblokowujqcego i przekrqcid w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdwek zegara. Nastqpnie usunqd klucz i w spos6b powolny i kontrolowany poruszyd

rqcznie skr:eydlem bramy at do zablokowania skrzydta (skrzydlo unieruchomi siq).

;WAGA: Zabrania siq innego nit opirun^ powyiej procedurasposobu przywracania

sysfemr do pracy automatycznej z uwagi na motliwo66 uszkodzenia napgdu

i skrficenie iego iywatno$ci.

Konserwacja:
Konsewa cja powi n n a byd przeprowadza na nalrzadziei co sze$i m ies i q cy.
r Dokonywaf okresowej kontroli konstrukcji bramy a w szczeg6lno$ci w6zk6w jezdnych;

r Sprawdzi 6 prawidlowoSi dzi alani a u rzqdze fi ste ruj qcych;
r Okresowo sprawdzac prawldlowosd dzialania urzqdzefi zabezpieczajqcych (fotokom6rek);
r W czasie zimy dbac aby w Swietle jezdnym bramy nie powstawaly Sniezne zmarzliny

utrudniajqce ruch bramY;

Naprawy:
W celu jakichkolwiek napraw naleiy,skontaktowa6 sig z odpowiednio prueszkolonym

personelem serwisovUym posiadajqcym wszelkie uprawnienia do dokonywania napraw.


