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INSTRUKCJA INSTALACJI POLSKI
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Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktu BFT. Jesteœmy pewni, ¿e bêd¹ Pañstwo wiêcej ni¿ zadowoleni z u¿ytkowania naszego napêdu
do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest dostarczany z instrukcj¹ „u¿ytkowania” i broszur¹ dotycz¹c¹ „Instalacji”.
Obydwie czêœci powinny zostaæ przeczytane uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o bezpieczeñstwie i prawid³owym
uruchomieniu napêdu. Oœwiadczamy, ¿e ten produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi europejskimi Dyrektywami: 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz 98/37/EWG (z póŸniejszymi zmianami).

1) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
OSTRZE¯ENIE! Niepoprawna instalacja albo niew³aœciwe u¿ycie
produktu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie osób, zwierz¹t lub
rzeczy. Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami
dotycz¹cymi zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.

2) OPIS

2) KONSTRUKCJASILOWNIKA

3) SPECYFIKACJATECHNICZNA

Rozdzia³ „ZASADY BEZPIECZEÑSTWA” oraz ca³a instrukcja instalacji
i u¿ytkownika dostarczone z tym produktem powinny byæ przeczytane
uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacj i o
bezpieczeñstwie, instalacji i u¿ytkowaniu.

Odpady i materia³y z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.)
wykonane s¹ zgodnie z warunkami okreœlonymi przez aktualne
europejskie standardy. Trzymaj torby z nylonu lub polistyrenu poza
zasiêgiem dzieci.

Przechowuj niniejsz¹ instrukcjê razem z opisem technicznym dla
przysz³ych przegl¹dów oraz napraw.

Ten produkt by³ zaprojektowany i wyprodukowany do
u¿ycia wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne
u¿ycie nie wyszczególnione w tej dokumentacji mog³oby uszkodziæ
produkt i mo¿e byæ niebezpieczne.

Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ycia produktu, albo
u¿ytkowania które nie jest wyszczególnione w obecnej dokumentacji.

Nie instaluj produktu w obszarze zagro¿enia wybuchem.
wynikaj¹cej z

nieprzestrzegania “Zasad bezpieczeñstwa” oraz nie dochowania
nale¿ytej starannoœci podczas instalacji urz¹dzeñ automatyki do
otwierania i zamykania bram, jak równie¿ od jakichkolwiek deformacji,
które mog³yby zdarzyæ siê podczas u¿ycia.

Instalacja musi byæ dostosowana do warunków wymienionych w
nastêpuj¹cych dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG,
98/37/EWG z póŸniejszymi poprawkami.
W krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeñstwa zapewniæ mo¿e

zachowanie wy¿ej wymienionych standardów. Nale¿y pamiêtaæ
równie¿ o aktualnych lokalnych normach i przepisach.

Wy³¹cz napiêcie zasilaj¹ce przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z
instalacj¹ elektryczn¹. Roz³¹cz te¿ jakiekolwiek baterie zasilania
awaryjnego, je¿eli takich u¿yto.

W linii zasilaj¹cej zastosuj wy³¹cznik bezpieczeñstwa, z odleg³oœci¹
styków równ¹ albo wiêksz¹ ni¿ 3,5 mm.

Linia zasilaj¹ca powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikiem
ró¿nicowo-pr¹dowym z progiem 0,03A

SprawdŸ poprawnoœæ uziemienia: po³¹cz wszystkie czêœci z metalu
(bramê i wszystkie komponenty systemu) do zacisku uziemiaj¹cego.

Zamontuj odpowiednie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki,
listwy krawêdziowe i tak dalej), które s¹ potrzebne by ochroniæ
u¿ytkowników mog¹cych znaleŸæ siê w obszarze dzia³ania bramy
przed niebezpieczeñstwem spowodowanym przez zgniecenie,
podniesienie i uderzenie krawêdzi¹ bramy itp.

Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator œwietlny w
widocznym miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.

poprawnego funkcjonowania, gdy wraz z napêdem s¹ u¿ywane
elementy dodatkowe innych producentów.
U¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych i osprzêtu.

Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, je¿eli nie jesteœ
upowa¿niony przez spó³kê.

Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich u¿ytkowników o zasadzie

dzia³ania i obs³ugi napêdu bramy gara¿owej. Poinformuj o sposobie
awaryjnego otwierania w przypadku awarii lub braku zasilania.

Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasiêgiem dzieci, w
taki sposób, aby by³o wykluczone jego niepo¿¹dane u¿ycie.

Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasiêgiem pracuj¹cej bramy.
Bramê nale¿y otwieraæ i zamykaæ tylko kiedy jest widoczny ca³y
zakres dzia³ania bramy i nie przebywaj¹ w nim ludzie.

Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wy³¹cznie
wykwalifikowanemu personelowi.

U¿ytkowanie, które nie jest wyraŸnie wymienione w niniejszej
instrukcji, nie jest dozwolone.

Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi
zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.

(fig. 1)
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wy³¹cznie

Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci

Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z

Kompaktowe i mocne si³owniki hydrauliczne, dostêpne s¹ w szerokiej gamie
modeli. Dostêpne s¹ wersje (samohamowne) z blokad¹ ruchu oraz wersje nie
samohamowne, które wymagaj¹ zastosowania dodatkowego elektrozamka.
Obs³uga rêczna bramy jest mo¿liwa po wysprzêgleniu si³owników
samohamownych lub po odblokowaniu elektrozamka, przy u¿yciu
do³¹czonych kluczy. Regulacja si³y odbywa siê poprzez regulacjê dwóch
zaworów przelewowych, które dzia³aj¹ jednoczeœnie jak zabezpieczenie przed
zgnieceniem. Czas pracy si³owników regulowany jest elektronicznie poprzez
odpowiedni¹ centralê steruj¹c¹. W gamie si³owników LUX znajduj¹ siê tak¿e
wersje specjalne wyposa¿one w zwolnienie przy zamykaniu (LUX R).

M) silnik jednofazowy z zabezpieczeniem termicznym
P) pompa hydrauliczna
D) blok pompy
C) cylinder i t³ok
Kompletacja zestawu:
- si³ownik z przewodem zasilaj¹cym
- uchwyt do s³upka i do skrzyd³a bramy
- klucz wysprzêglenia awaryjnego
- kondensator startowy
- instrukcja obs³ugi

Zasilanie: 230V~±10% - 50 Hz (*)
Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2800 min-1
Pobór mocy: 250W
Kondensator: 6.3 µF
Pobór pr¹du: 1.4A
Max. ciœnienie: 30 bar
Si³a pchaj¹ca: 3000N
Si³a ci¹gn¹ca: 2600 N
Reakcja na przeszkodê: sprzêg³o hydrauliczne
Obs³uga rêczna: po wysprzêgleniu
Zabezpieczenie termiczne: 160° C
Temperatura pracy: -10° C ÷ 60° C
Stopieñ zabezpieczenia: IP 57
Ciê¿ar: 8.7 kg
Wymiary: patrz rysunek fig. 2
Olej: idrolux
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INSTRUKCJA INSTALACJI POLSKI

4) INSTALACJASI£OWNIKÓW
4.1) Czynnoœci wstêpne

EBP

4.2) Wymiary monta¿owe

4.3) W jaki sposób odczytywaæ wymiary monta¿owe (fig- 3-4)

UWAGA! Si³owniki LUX posiadaj¹ uchwyt do skrzyd³a z
ruchomym po³¹czeniem kulowym. Umo¿liwia to skrócenie lub
wyd³u¿enie skoku o ok. 6mm. Jest to mo¿liwe tylko przed
koñcow¹ instalacja uchwytu do skrzyd³a bramy.

4.4) Instalacje nie standardowe

4.5) Instalacja uchwytów do s³upka i do skrzyd³a.

5) ODBOJE MECHANICZNE

6) MONTA¯ ELEKTROZAMKA

7) MONTA¯ PRZEPUSTU KABLOWEGO

8) INSTALACJAELEKTRYCZNA

UWAGA: Do wykonania przy³¹cza u¿ywaj przewodów
wielo¿y³owych o przekroju ¿y³y minimum 3x1,5mm2 w
odpowiedniej klasie izolacji.

8.1) G³ówne elementy systemu

WA¯NE: Przed uruchomieniem systemu nale¿y odkrêciæ œrubê
„S” (rysunek fig. 20) i zachowaæ ja do póŸniejszego u¿ycia. Œrubê
nale¿y odkrêciæ dopiero po zainstalowaniu si³owników.

Upewnij siê, ¿e:
- konstrukcja bramy jest stabilna i odpowiednio wytrzyma³a. Si³ownik
nale¿y zamocowaæ do skrzyd³a bramy w odpowiednio wzmocnionym
miejscu.
- brama obs³ugiwana rêcznie otwiera i zamyka siê bez oporów w ca³ym
zakresie ruchu
- zamontowane s¹ odboje mechaniczne przy zamykaniu i otwieraniu
- brama nie jest skorodowana, a jej elementy konstrukcyjne nie s¹
zu¿yte. W razie koniecznoœci nale¿y wymieniæ zu¿yte elementy.
Prawid³owe dzia³anie si³owników oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowania
zale¿¹ od stanu technicznego bramy.
Elektrozamek (rysunek fig. 17) sk³ada siê z rygla
elektromagnetycznego oraz odboju z blokad¹ rygla. Podczas pracy
si³ownika rygiel jest podniesiony co umo¿liwia otwarcie bramy. Rygiel
„D” pozostaje podniesiony przez ca³y czas pracy si³owników. Dziêki
temu rygiel nie bêdzie utrudnia³ lub uniemo¿liwia³ otwarcia bramy.

Wymiary monta¿owe niezbêdne do prawid³owej instalacji mo¿na
znaleŸæ w tabelach (fig. 3-4), oraz na rysunku fig. 5.
Legenda do rysunku fig. 5:
P uchwyt do s³upka
F uchwyt do skrzyd³a bramy
a-b wymiary monta¿owe uchwytu “P”
C odleg³oœæ pomiêdzy punktami monta¿owymi (patrz rysunek fig. 2)
D d³ugoœæ skrzyd³a
X odleg³oœæ od osi zawiasu do krawêdzi s³upka wewn¹trz posesji
Z (b - X) zawsze powinno byæ wiêcej ni¿ 45 mm
kg max. ciê¿ar skrzyd³a (Tabela 1)
a° k¹t otwarcia w stopniach

Z tabel na rysunkach (fig. 3-4), wybierz wymiary “a” i “b” w zale¿noœci
od k¹ta otwarcia a° który chcesz uzyskaæ. W ka¿dej tabeli wskazane
s¹ idealne wymiary „a” i „b” dla k¹ta a°= 90°. Wymiary te zapewniaj¹
p³ynn¹ pracê si³owników. W tym przypadku tak¿e suma wymiarów „a” i
„b” okreœla skok t³oka „Cu” (rysunek fig. 2)
Je¿eli ró¿nica pomiêdzy wymiarami „a” i „b” jest du¿a to skrzyd³o bramy
nie bêdzie otwierane p³ynnie, a si³y pchaj¹ca i ci¹gn¹ca bêd¹ siê
zmienia³y podczas ca³ego cyklu.
Gdy wymiary „a” i „b” s¹ najwiêksze, si³a t³oka bêdzie równie¿
najwiêksza. Umo¿liwia to obs³ugê d³ugich i ciê¿kich skrzyde³.

rysunek Fig. 6 pokazuje wymiary wnêki w przypadku gdy przy
ca³kowitym otwarciu brakuje miejsca na si³ownik;
rysunek Fig. 7 w przypadku gdy wymiar “a” jest zbyt du¿y, wiêkszy ni¿
wymiary pokazane w tabeli, nale¿y przesun¹æ zawias lub wykonaæ
wnêkê w s³upku (rysunek fig. 8).

Przyspawaj uchwyt “P” (rysunek fig. 10) do s³upka. Uchwyt “F”
powinien byæ przyspawany do skrzyd³a w odleg³oœci „C” jak pokazano
na rysunku fig. 5. Upewnij siê, ¿e si³ownik jest zamontowany poziomo.
- Je¿eli s³upek jest murowany nale¿y u¿yæ uchwytu „P” przyspawanego
do metalowej p³ytki (PLE) i umocowaæ uchwyt do s³upka za pomoc¹ np.
Ko³ków lub wmurowuj¹c uchwyt (rysunek fig. 12).
- w przypadku du¿ych bram mo¿na zamocowaæ jak pokazano na
rysunku (fig. 14).

Aby zapewniæ prawid³ow¹ pracê nale¿y zamontowaæ odboje
mechaniczne „F”, zarówno na otwarcie jak i zamkniêcie jak pokazano
na rysunku fig. 15. Mechaniczne ograniczniki ruchu bramy powinny
byæ tak zainstalowane aby si³owniki nie osi¹gnê³y maksymalnego
skoku t³oka. Na rysunku fig. 16 pokazano minimalne i maksymalne
wysuniêcie t³oka zapewniaj¹ce poprawn¹ instalacjê. Nale¿y zachowaæ
dodatkowy zapas skoku od 5 do 10 mm.

Monta¿ elektrozamka jest konieczny tylko gdy zainstalowane s¹ s¹
si³owniki bez blokady ruchu w pozycji zamkniêtej.
Elektrozamek EBP (rysunek fig. 17) sk³ada siê z rygla
elektromagnetycznego oraz odboju z blokad¹ rygla. Podczas pracy
si³ownika rygiel jest podniesiony co umo¿liwia otwarcie bramy. Rygiel
„D” pozostaje podniesiony przez ca³y czas pracy si³owników. Dziêki
temu rygiel nie bêdzie utrudnia³ lub uniemo¿liwia³ otwarcia bramy.

(rysunek fig. 18)
UWAGA! Zamocuj uchwyt kabla „B” do tylnej czêœci si³ownika „F” za
pomoc¹ za³¹czonych œrub „V”. Za³ó¿ gumow¹ uszczelkê „G” na
przewód i nasuñ nakrêtkê „D” i przepuœæ przewód przez uchwyt kabla
„B” jak pokazano na rysunku. Dokrêæ nakrêtkê „D”.
UWAGA! Uchwyt kabla mo¿na zamontowaæ zarówno na lew¹ jak i na
praw¹ stronê si³ownika jak pokazano na rysunku.
Mo¿liwe jest zamontowanie spiralnej os³ony elastycznej „GS” o
œrednicy Ø = 12.

Rozmieszczenie instalacji elektrycznej pokazano na rysunku fig. 19.
Podczas wykonywania instalacji nale¿y zachowaæ standardy
bezpieczeñstwa oraz standardy techniczne. Przewody zasilania
g³ównego powinny byæ odseparowane od przewodów sygna³owych i
przewodów niskiego napiêcia.

Na rysunku Fig. 19 pokazano przekroje przewodów dla po³¹czeñ do
100m. Je¿eli odleg³oœæ jest wiêksza ni¿ 100m nale¿y dobraæ
odpowiednie przekroje przewodów. W przypadku gdy d³ugoœæ
przewodów do pod³¹czenia urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
przekraczaj¹ 50m lub gdy przewody przechodz¹ przez strefy
niebezpieczne nale¿y przewody pod³¹czyæ za poœrednictwem
odpowiednich przekaŸników.

(rysunek fig. 19)
I) Wy³¹cznik bezpieczeñstwa z odleg³oœci¹ styku minimum 3mm
wyposa¿ony w bezpiecznik przeci¹¿eniowy i bezpiecznik ró¿nicowo
pr¹dowy z progiem 0.03A.
Qr) Centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem
SPL) uk³ad wstêpnego podgrzewania si³owników przy temperaturze -
5° C (opcja)
S) prze³¹cznik kluczykowy
AL) lampa sygnalizacyjna z anten¹ i przewodem antenowym RG58
M) si³ownik
Fte) fotokomórki zewnêtrzne (nadajniki)
Fre) fotokomórki zewnêtrzne (odbiorniki)
Fti) fotokomórki zewnêtrzne (nadajniki) na kolumnie CF
Fri) fotokomórki zewnêtrzne (odbiorniki) na kolumnie CF
T) pilot
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INSTRUKCJA INSTALACJI POLSKI

9) REGULACJASI£Y

10) OBS£UGARÊCZNA
10.1) Wersje si³owników z hydrauliczna blokada ruchu

10.1) Wersje si³owników bez blokady ruchu

Opisy i ilustracje zawarte w obecnym podrêczniku nie s¹
wi¹¿¹ce.
Spó³ka rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian
uwa¿anych za uzasadnione ze wzglêdów technicznych,
produkcyjnych lub handlowych. Spó³ka rezerwuje sobie prawo
do ulepszania wybranych cech produktu, kiedykolwiek i bez
wprowadzania zmian w obecnej publikacji.

Regulacja si³y podczas otwierania i zamykania jest przeprowadzana
za pomoc¹ dwóch zaworów oznaczonych „close i „open”.
Odpowiednio zawór zamykania i zawór otwierania posiadaj¹
oznaczenie + oraz -. Przekrêcenie zaworu Close w stronê + powoduje
zwiêkszenie si³y przy zamykaniu w stronê zmniejszenie si³y podczas
zamykania.
Aby zapewniæ odpowiednie zabezpieczenie przed zgnieceniem, si³a
powinna byæ tak ustawiona aby by³a minimalnie wiêksza od si³y
niezbêdnej do otwierania i zamykania bramy. Si³a podczas otwierania i
zamykania nie mo¿e przekroczyæ si³ wskazanych w stosownych
normach.
Si³owniki nie posiadaj¹ wy³¹czników krañcowych. Czas pracy powinien
byæ ustawiony o ok. 2-3 sekundy d³u¿ej ni¿ jest potrzeba na pe³ne
otwarcie bramy.

W sytuacji awaryjnej, np. w przypadku braku zasilania, mo¿na przy
u¿yciu klucza trójk¹tnego „C” przekrêciæ bêbenek wysprzêglenia „P”
(rysunek fig. 20) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby ponownie zasprzêgliæ si³ownik nale¿y wykonaæ t¹ czynnoœæ
przekrêcaj¹c klucz w kierunku przeciwnym.

Wystarczy za pomoc¹ odpowiedniego klucza rozblokowaæ
elektrozamek, a nastêpnie rêcznie otworzyæ bramê.

11) OS£ONY T£OKA
UWAGA: W si³ownikach serii LUX G mo¿e byæ konieczne
dodanie dystansu 25mm pod uchwyt do skrzyd³a „F” (rysunek
fig. 23) aby unikn¹æ uderzenia os³ony t³oka o skrzyd³o bramy.

12) CZYNNOŒCI KONTROLNE

13) U¯YTKOWANIE

14) STEROWANIE

15) OBS£UGA

16) ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW
16.1) Nieprawid³owe dzia³anie si³ownika

ZATRZYMANIE SKRZYD£A:

16.2) Nieprawid³owe dzia³anie dodatkowych urz¹dzeñ
elektrycznych i zabezpieczaj¹cych

UWAGA:

UWAGA:

Os³ona „C” do wszystkich si³owników serii LUX mo¿e byæ
zamontowana zarówno na prawy jak i na lewy si³ownik poprzez
odwrócenie pozycji os³ony „T” (rysunek fig. 24). Aby zamocowaæ
pokrywê zaworów (rysunek fig 25), nale¿y zamocowaæ j¹ pod os³on¹
„C” t³oka.

Przed uruchomieniem si³owników nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce
czynnoœci kontrolne:
- upewnij siê ¿e wszystkie komponenty s¹ trwale zamocowane.
- sprawdŸ poprawnoœæ dzia³ania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
- sprawdŸ poprawnoœæ dzia³ania bramy podczas obs³ugi rêcznej.
- sprawdŸ poprawnoœæ dzia³ania bramy podczas pracy
automatycznej.
- sprawdŸ ustawienia parametrów i logiki centrali steruj¹cej.

Od momentu gdy mo¿na bram¹ sterowaæ zdalnie za pomoc¹ pilota
lub innych urz¹dzeñ, nale¿y regularnie dokonywaæ przegl¹dów
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych. Jakakolwiek usterka powinna byæ
usuniêta przez wykwalifikowany personel techniczny. Dzieci nie
powinny przebywaæ poza obszarem dzia³ania bramy.

Do sterowania mo¿na wykorzystaæ ró¿ne urz¹dzenia (np. piloty,
karty zbli¿eniowe, prze³¹czniki kluczykowe itp.) w zale¿noœci od
wymogów danej instalacji. Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów nale¿y
zapoznaæ siê z odpowiednimi instrukcjami. Ka¿da osoba
obs³uguj¹ca bramê automatyczn¹ powinna byæ przeszkolona z
zasad bezpiecznego u¿ytkowania i obs³ugi bramy.

Wszelkie czynnoœci obs³ugowe nale¿y wykonywaæ przy od³¹czonym
zasilaniu sieciowym.
- Regularnie nale¿y sprawdzaæ czy nie istniej¹ wycieki oleju. W celu
uzupe³nienia poziomu oleju nale¿y:

a) wkrêciæ œrubê odpowietrzaj¹c¹ „S” (rysunek fig. 20) i zdj¹æ
si³ownik z bramy.
b) wepchn¹æ t³ok si³ownika.
c) ustawiæ si³ownik w pionie (uchwytem do s³upka do góry), odkrêciæ
zatyczkê „O” (rysunek fig. 18).
d) uzupe³niæ poziom oleju, u¿ywaj¹c tego samego rodzaju oleju co
zastosowany w si³owniku. Maksymalny poziom oleju wskazuje
³o¿ysko silnika widoczne przez otwór spustowy.
e) zamontuj zatyczkê „O”, a nastêpnie zainstaluj si³ownik na bramie
f) usuñ œrubê odpowietrzaj¹c¹
g) po dwóch pe³nych cyklach otwarcia i zamkniêcia si³ownika olej
powinien dotrzeæ do ka¿dego z kana³ów i wyprzeæ powietrze z
uk³adu dystrybucji oleju.
- regularnie kontroluj urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce oraz stan
techniczny bramy.
- w przypadku zauwa¿enia usterki nale¿y od³¹czyæ zasilanie i
wezwaæ wykwalifikowany personel techniczny. Do czasu usuniêcia
usterki nale¿y bramê obs³ugiwaæ rêcznie po wczeœniejszym
wysprzêgleniu.

- za pomoc¹ miernika sprawdŸ wartoœæ napiêcia zasilania si³ownika
oraz na listwie zaciskowej i upewnij siê ¿e odpowiednie zasilanie jest
podawane w momencie pracy si³ownika.
- je¿eli silnik pracuje ale si³ownik nie dzia³a upewnij siê, ¿e:
- przewód (niebieski) wspólny silnika C jest prawid³owo pod³¹czony
- prawid³owo jest pod³¹czony kondensator startowy
- je¿eli skrzyd³o porusza siê w kierunku przeciwnym do
oczekiwanego, nale¿y zamieniæ w centrali pod³¹czenie przewodów
silnika. Pierwsze uruchomienie si³owników zawsze powoduje
otwieranie bramy.

mo¿e byæ spowodowane
nieprawid³owo ustawionym czasem pracy, aby zmieniæ czas pracy
trzeba pos³u¿yæ siê odpowiednim potencjometrem w centrali.

Je¿eli któreœ z urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych dzia³a nieprawid³owo
lub jest uszkodzone mo¿e to spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie
systemu automatyki lub nawet brak dzia³ania. Je¿eli centrala
steruj¹ca wyposa¿ona jest w uk³ad autodiagnozy nale¿y u¿yæ tego
systemu w celu wyeliminowania wadliwego urz¹dzenia. W
przeciwnym wypadku nale¿y od³¹czaæ kolejne urz¹dzenia a¿ do
uzyskania stanu prawid³owej pracy. Wadliwe urz¹dzenie nale¿y
wymieniæ lub naprawiæ, a nastêpnie pod³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia
od³¹czone wczeœniej.

Wszelkie usterki powinny byæ usuwane natychmiast po
zauwa¿eniu niepoprawnego dzia³ania przez wykwalifikowany
personel techniczny. Podczas przeprowadzania czynnoœci
obs³ugowych nale¿y zabezpieczyæ przestrzeñ w zakresie dzia³ania
bramy aby zapobiec ewentualnym wypadkom z udzia³em ludzi,
zwierz¹t lub przedmiotów.

BFT gwarantuje prawid³owe dzia³anie systemu tylko w
przypadku prawid³owego doboru si³owników, prawid³owej instalacji
oraz gdy przestrzegane by³y zalecenia zamieszczone w niniejszej
instrukcji.
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BFT Polska Sp. z o.o.
ul. Ko³aciñska 35
03-171 Warszawa
Tel. 022 814 12 22
Fax. 022 814 39 18
biuro@bft.com.pl
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