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[A000001] 1. INFORMACJE OGÓLNE  
Montażu oraz regulacji bramy może dokonać co najmniej osoba  
KOMPETENTNA.
[B000001] Brama jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do zabudowy 
wewnątrz pomieszczenia.
[B000092] Przestrzeń potrzebna do zamontowania bramy musi być wolna od 
wszelkiego rodzaju rur, przewodów itp.
[A000002] Niniejsza Instrukcja Instalowania jest dokumentacją przeznaczoną 
dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera ona nie-
zbędne informacje gwarantujące bezpieczne instalowanie bramy.
Bramę i jej oddzielne elementy składowe należy instalować zgodnie z  Instrukcją 
Instalowania i Obsługi dostarczoną przez WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. 
Do instalowania bramy należy stosować tylko oryginalne elementy mocujące 
dostarczone wraz z bramą.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z całą in-
strukcją. Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej 
zaleceń. Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od 
poprawnego jej zainstalowania.
Instrukcja obejmuje montaż bramy z wyposażeniem standardo-
wym oraz elementami wyposażenia opcjonalnego. Zakres wy-
posażenia standardowego i opcjonalnego opisany jest w ofercie 
handlowej.
[B000024] Opakowanie bramy przeznaczone jest wyłącznie do zabezpiecze-
nia podczas transportu. 
Zapakowane bramy nie mogą być wystawione na niekorzystne oddziaływanie 
warunków atmosferycznych. Należy je przechowywać na utwardzonej, suchej 
powierzchni powierzchnia płaska, pozioma, nie zmieniająca swoich właściwo-
ści pod wpływem czynników wewnętrznych), w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, w miejscu gdzie nie będą one narażone na działanie 
wszelakich innych czynników zewnętrznych, mogących powodować pogorszenie 
stanu przechowywanych bram, podzespołów oraz opakowań. Niedopuszczalne 
jest magazynowanie i przechowywanie bram w pomieszczeniach zawilgoco-
nych, zawierających opary szkodliwe dla powłok lakierniczych i cynkowych.
[B000025] Na okres składowania szczelne opakowanie foliowe musi być 
rozszczelnione, aby uniknąć niekorzystnych zmian mikroklimatu wewnątrz opa-
kowania, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia powłoki lakier-
niczej i cynkowej.
[B000002] Rodzaj i struktura materiału budowlanego, do którego będą mo-
cowane bramy w sposób zasadniczy decyduje o wyborze elementów mocują-

cych. Dostarczane standardowo w komplecie wraz z bramą kołki rozporowe 
są przeznaczone do zamocowania w materiałach pełnych o zbitej strukturze 
(np. beton, cegła pełna). W przypadku montażu bram do innych materiałów 
konieczna jest zamiana elementów mocujących na inne, odpowiednie do mo-
cowania w materiałach z jakich wykonane są ściany i strop. W tym celu monta-
żysta musi posłużyć się wytycznymi doboru elementów mocujących dostarczo-
nymi przez ich producenta.
[B000029] Do czyszczenie szyb w przeszkleniach (okienka, profile aluminiowe 
przeszklone) należy używać suchych, czystych i  bardzo miękkich, najlepiej ba-
wełnianych tkanin. Można stosować nie szorujące środki czyszczące np. płynu 
do mycia naczyń o neutralnym odczynie pH, ale zaleca się wcześniejsze przepro-
wadzenie próby na malej powierzchni przeszklenia. Przed czyszczeniem, szybę 
należy dokładnie spłukać wodą (nie zaleca się stosować urządzeń czyszczących 
wysokociśnieniowych) w celu usunięcia drobinek zanieczyszczeń i kurzu, które 
mogą spowodować porysowanie powierzchni szyby. Nie zaleca się używania 
środków czyszczących zawierających alkohol lub rozpuszczalniki (powodują 
trwałe matowienie powierzchni szyby). 
[C000094] Profile aluminiowe stosowane w bramach wykonane są z profili 
bez przegrody termicznej. Roszenie się profili aluminiowych jest zjawiskiem na-
turalnym i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym. 
[A000003] Instrukcja dotyczy montażu kilku typów bram. Rysunki poglądowe 
mogą różnić się co do szczegółów wykonania. W niezbędnych przypadkach 
szczegóły te są pokazane na oddzielnych rysunkach.
Instrukcja zawiera niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczny montaż  
i użytkowanie, a także właściwą konserwację bramy.
Przy montażu należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac: monta-
żowych, ślusarskich, prowadzonych elektronarzędziami w zależności od zasto-
sowanej technologii montażu, oraz należy uwzględnić obowiązujące normy, 
przepisy i odnośną dokumentację budowy. 
Podczas prac remontowych bramę należy zabezpieczyć przed odpryskami 
tynku, cementu, gipsu, które to mogą pozostawić plamy.
Instrukcja Instalowania i Obsługi jest dokumentacją przeznaczoną dla właści-
ciela bramy. Po  zakończeniu montażu należy ją przekazać właścicielowi. In-
strukcję należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i starannie przechowywać.
Gdy do montażu bramy zostaną wykorzystane elementy dostarczone przez 
różnych producentów lub dostawców, instalujący bramę uważany jest za jej 
producenta, zgodnie z normą europejską EN 13241-1.
Nie można przerabiać lub usuwać żadnych elementów bramy. Może to spo-
wodować uszkodzenie części, zapewniających jej bezpieczne użytkowanie. 
Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów bramy.
[A000042] Przy montowaniu napędu postępować zgodnie z zaleceniami  
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., producenta napędu i dodatkowego wyposa-
żenia. Do podłączenia napędu używać wyłącznie oryginalnych podzespołów 
producenta.
[A000051] Niedopuszczalne jest dokonywanie przeróbek (np. skracanie) 
uszczelek stosowanych w bramie.
[B000003] Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Brama otwiera się pionowo 
do góry. Dlatego też na drodze otwierającej lub zamykającej się bramy nie 
mogą znajdować się żadne przeszkody. Należy się upewnić, że w trakcie ru-
chu bramy na jej drodze nie znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub 
też przedmioty.

[A000037] 2. TERMINY I DEFINICJE WG NORMY
Objaśnienia znaków ostrzegawczych stosowanych w instrukcji:

Uwaga! - znak oznaczający zwrócenie uwagi.

Informacja - znak oznaczający ważną informację.

Odnośnik - znak odsyłający do określonego punktu w niniejszej  
instrukcji instalowania.

Profesjonalny Instalator - kompetentna osoba lub jednostka, oferująca 
stronom trzecim usługi w zakresie instalowania bram, łącznie z ich ulepszeniem 
(wg EN 12635).
Osoba Kompetentna - osoba odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach 
wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia, i zaopatrzona w nie-
zbędne instrukcje, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie 
wymaganego instalowania (wg EN 12635).
Właściciel - osoba fizyczna lub prawna, która ma tytuł prawny do dyspo-
nowania bramą i ponosi odpowiedzialność za jej działanie i użytkowanie  
(wg EN 12635).  
Książka raportowa - książka, która zawiera główne dane dotyczące okre-
ślonej bramy, i w której przewidziano miejsca, gdzie mogą być umieszczane 
zapisy z kontroli, prób, konserwacji i wszelkich napraw lub modyfikacji bramy 
(wg EN 12635).

www.ga
łec

ki.
pl



Instrukcja Instalowania i Obsługi – Brama przemysłowa roletowa BR-100

3

PL

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa  IIiO/BR/BR-100/06/2016/ID-90735

[C000227] 3. OBJAŚNIENIE SYMBOLI
Numery podane na rys. 1 odnoszą się bezpośrednio do numerów rysunków 
w niniejszej instrukcji.
W1 - Przestrzeń boczna lewa, 
W2 - Przestrzeń boczna prawa,
Sz - Szerokość zamówieniowa
So - Szerokość otworu, 
Ho - Wysokość otworu,
N - Nadproże, 
E - głębokość garażu
Ls - Długość uszczelnienia szczotkowego 
Lp - Długość prowadnicy  
Pb - Przewód brązowy,
Pg - Przewód zielony, 
Pw - Przewód biały,
Py - Przewód żółty
A1 - zespół konsoli L    
A2 - zespół prowadnicy pionowej L   
A3 - profil przeszklony AW100P
A4 - profil AW100
A5 - profil końcowy z uszczelką
A6 - wieszak
A7 - pierścień ochronny
A8 - wał  nawojowy
A9 - siłownik
A10 - korba awaryjnego otwierania
A11 - rolka wprowadzająca pancerz
A12 - zespół konsoli P
A13 - zespół prowadnicy pionowej P

[A000052]

 - opcja    - ręczna    - automatyczna

[A000080]

wnętrze pomieszczenia lub strona wewnętrzna bramy

otoczenie zewnętrzne lub strona zewnętrzna bramy

prawidłowe położenie lub czynność

nieprawidłowe położenie lub czynność

kontrola

ustawienia fabryczne

[C000383] Zabrania się przebywania, przecho-
dzenia, przebiegania lub przejeżdżania pod poru-
szającą się bramą. Przed zamknięciem i otwarciem 
należy upewnić się, że w obszarze ruchu bramy nie 
znajdują się osoby, przedmioty, a w szczególności 
dzieci. W świetle otwartej bramy zabrania się prze-
bywania osób oraz pozostawiania samochodów 
lub innych przedmiotów.

[C000384] Zabrania się używania bramy do uno-
szenia przedmiotów lub osób.

[C000385] Zabrania się używania niesprawnej 
bramy.

[C000393] Zapakowane bramy nie mogą być 
wystawione na niekorzystne oddziaływanie wa-
runków atmosferycznych.

[D000317] 4. OPIS KONSTRUKCJI I DANE TECHNICZNE
Bramy BR-100 standardowo wykonywane są jako bramy przemysłowe. Bra-
my nie mogą być wyposażone w drzwi przejściowe, dlatego wymagane jest 
dodatkowe wejście do pomieszczenia. Szczegółowy zakres wymiarowy oraz 
dane techniczne podane są w cenniku. Kurtyna bramy wykonana jest z pro-
fili aluminiowych AW100 wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową. 
Prowadnice bramy są aluminiowe, bez przegrody termicznej. Dodatkowo 
w bramie można zastosować profile przeszklone AW100P (bez przegrody 
termicznej). Kurtyna bramy przesuwa się w pionowych prowadnicach bocz-
nych, wyposażonych w ślizgi i szczotki z tworzywa sztucznego. Kurtyna bramy 
nawijana jest na wał napędowy łożyskowany w dwóch konsolach bocznych. 
Brama roletowa napędzana jest kompaktowym siłownikiem trójfazowym. Siłow-
nik dobierany jest w zależności od ciężaru kurtyny. Każdy zespół napędowy 
wyposażony jest standardowo w korbę awaryjnego otwierania, która jest do-
stępna wyłącznie z poziomu zamontowanego napędu. 

[D000318] 4.1. ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE
Bramy roletowe przemysłowe BR-100 są zewnętrzną przegrodą budowlaną do 
zamykania pomieszczeń garażowych i technicznych, obiektów przemysłowych, 
w halach i magazynach. Stanowią one w stanie zamkniętym szczelną przegro-
dę pionową pomieszczeń, a w stanie otwartym umożliwiają wprowadzenie 
i wyprowadzenie pojazdów lub urządzeń przemysłowych. Brama standardo-
wo montowana jest od wewnątrz pomieszczenia.
Bramy nie mogą być stosowane w garażach zbiorczych oraz innych obiek-
tach, w których przewidywana jest intensywna ich eksploatacja. Ze względu 
na zastosowane zabezpieczenie antykorozyjne bramy mogą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, 
C3 według PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713.

[B000004] 4.2. ZALECENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Minimalne poziomy zabezpieczeń krawędzi zamykającej wyma-
gane przez PN-EN 13241-1

Sposób 
uruchamiania bramy

Sposoby użytkowania

Przeszkolone osoby 
obsługujące bramę 
(teren niepubliczny)

Przeszkolone osoby 
obsługujące 

(teren publiczny)

Nie przeszkolone 
osoby obsługujące 
(teren publiczny)

Sterowanie czuwakowe  
w obecności człowieka  
z widokiem na bramę  

(wersja Totmann)

Sterowanie przyciskiem 
bez samopodtrzymania 

elektrycznego

Sterowanie przełączni-
kiem kluczykowym 

bez samopodtrzyma-
nia elektrycznego

Niedopuszczalne

Sterowanie impulsowe  
z widokiem na bramę  

(wersja Automatik)

Sterowanie impulsowe  
bez widoczności bramy 

(wersja Automatik)

Sterowanie automatyczne 
(wersja Automatik - 

automatyczne zamykanie)

 
– krawędziowa listwa bezpieczeństwa - wymagana

    – bariera fotokomórek - wymagana

 
– bariera fotokomórek - opcja dodatkowa

[A000005] 5. ZALECENIA MONTAŻOWE
Przed montażem i uruchomieniem bramy należy dokładnie zapoznać się  
z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Należy przestrzegać zaleceń 
montażu i użytkowania bramy co pozwoli na jej prawidłowy montaż i zapewni 
długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności związane z mon-
tażem bramy należy wykonać w opisanej kolejności.

[A000006] 6. WYMAGANE WARUNKI MONTAŻU
Brama powinna być zastosowana i użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
Dobór i stosowanie bram w budownictwie powinno odbywać się na podsta-
wie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i normami.
[B000005] Bramy mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych 
z cegły lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montażu bram po-
winno być całkowicie wykończone (ściany otynkowane, wykończona posadzka), 
ściany nie mogą wykazywać błędów wykonania. Pomieszczenie powinno być 
suche i wolne od szkodliwych dla powłok lakierniczych substancji chemicznych.
Zarówno ściany boczne jak i ściana czołowa i nadproże otworu montażowego 
bramy muszą być pionowe oraz prostopadłe do posadzki oraz wykończone.

Zabrania się montażu bramy w pomieszczeniu w któ-
rym będą wykonywane prace wykończeniowe (tynko-
wanie, gipsowanie, szlifowanie, malowanie, itp.).

Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana i wykona-
na w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ wody. Należy zapewnić 
odpowiednią wentylację (schnięcie) garażu. 
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Instalowanie napędu elektrycznego do bramy przez 
profesjonalnego instalatora lub osobę kompetentną, 
należy wykonać zgodnie z Instrukcją Instalowania i Ob-
sługi napędu.

[C000004] Bramy standardowo mogą być zamontowana wyłącznie w po-
mieszczeniu posiadającym dodatkowe wejście. Niedopuszczalne jest zamonto-
wanie bramy w pomieszczeniu, w którym ściany i posadzka nie są całkowicie 
wyschnięte. Ze względu na możliwość roszenia się kurtyny, co w konsekwencji 
(szczególnie w okresie zimowym ze względu na możliwość zamarzania) może 
doprowadzić do jej zniszczenia.

[B000009] Warunki bezpieczeństwa
• Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia 

przed porażeniem elektrycznym są określone przez obowiązujące normy 
i przepisy prawne.

• Obwód zasilający napędu powinien być wyposażony w urządzenie odci-
nające napięcie, zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz zabezpieczenie 
przed prądem przeciążeniowym.

• Instalacja zasilająca bramę powinna być wykonana jako oddzielny obwód 
elektryczny.

• Obowiązkowe uziemienie napędu powinno być wykonywane w pierwszej 
kolejności.

• Do montażu napędu należy używać przewodów dostarczonych przez  
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. wraz z napędem.

• Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z przepisami obowiązu-
jącymi w danym kraju.

• Wszelkie prace elektryczne może wykonywać jedynie uprawniony instalator.

[D000001] 7. INSTRUKCJA INSTALOWANIA
Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym stopniu od popraw-
nego jej zamontowania. WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. poleca autoryzowane 
firmy montażowe. Tylko prawidłowe zainstalowanie i konserwacja prowadzone 
zgodnie z instrukcją, przez kompetentne jednostki lub osoby mogą zapewnić 
bezpieczne i zgodne z zamierzonym działanie bramy.
Należy zachować kartę części (kompletności) bramy.

[D000320] 7.1. KOLEJNOŚĆ INSTALACJI
Rys.50.  Trasować i wiercić otwory montażowe w prowadnicach piono-

wych. Ilość otworów montażowych jest uzależniona od wysoko-
ści prowadnic. 

Rys.55.  Przed przystąpieniem do montażu uszczelnienia szczotkowego 
należy sprawdzić (porównać) wymiary okucia z wymiarami 
otworu. Trasować i wiercić otwory montażowe w uszczelnieniu 
szczotkowym. Ilość otworów montażowych jest uzależniona od 
szerokości otworu. 

Rys.60.  Ustawić uszczelnieni szczotkowe do nadproża.
Rys.65.  Trasować otwory montażowe w nadprożu.
Rys.70-75.  Wiercić otwory montażowe w nadprożu i osadzić w nich wkładki 

kołków montażowych.
Rys. 80.  Montować uszczelnienie szczotkowe do nadproża.
Rys.85-105.  Ustawić prowadnice pionowe do nadproża i zlicować z otwo-

rem. Trasować otwory montażowe w ścianie.
Rys.110-115.  Odsunąć prowadnice na bok.
Rys.120-125  Wiercić otwory montażowe w ścianie i osadzić w nich wkładki 

kołków montażowych.
Rys.130-140. Dosunąć prowadnice do ściany i zlicować z otworem
Rys.145.  Tymczasowo zamontować prowadnice do ściany.
Rys.155.  Zdemontować konsole górną. 
Rys.160.  Zamontować konsole dolną do prowadnicy, za pomocą uchwytu 

konsoli. 
Rys.165-170. Trasować otwory montażowe w nadprożu. Odsunąć konsole 

na bok.
Rys.175-180. Wiercić przelotowo otwory, przez nadproże. Zamontować kon-

sole w prowadnicy.
Rys.185-190. W przelotowo wywierconych otworach  osadzamy pręty gwin-

towane M12. Dla bram o powierzchni kurtyny poniżej 25m2 do-
puszcza się zastosowanie śrub M10.

• Od strony zewnętrznej należy zamontować podkładki 
montażowe zapewniające stabilność zamocowania. 

• W celu zabezpieczenia śrub mocujących przed poluzo-
waniem zaleca się stosować klej LOCTITE 243.

Rys.195.  Montować rolkę wprowadzającą kurtynę bramy. Rolka po zamonto-
waniu powinna swobodnie obracać się bez jakichkolwiek oporów. 

Rys.200.  Montować ślizgi do nadproża. Po zamontowaniu aretka profila 
powinna opierać się o ślizg.

Rys.205.  Montować łożysko na wał napędowy (od strony napędu). Na-
smarować łożyska smarem np. półstały HWS-Wurth. Po zamon-
towaniu łożysko powinno się swobodnie obracać, bez jakichkol-
wiek oporów.

 
 W celu zablokowania łożyska montujemy pierścienie 

osadcze.

Rys.210.  Montować łożysko na wał łożyskujący (od strony wolnej). Monto-
wać 1 pierścień osadczy oraz łożysko. Po zamontowaniu 2 pier-
ścienia w skrajnym zewnętrznym rowku, uzyskujemy możliwość 
regulacji położenia łożyska. Pozwoli to na dokładne dopasowa-
nie rozstawu łożyska do rozstawu konsol. Nasmarować łożyska 
smarem np. półstały HWS-Wurth. Po zamontowaniu łożysko po-
winno się swobodnie obracać, bez jakichkolwiek oporów.

 W celu zablokowania łożyska montujemy pierścienie 
osadcze.

Rys.215.  Unieść kurtynę bramy wraz z wałem nawojowym nad konsole. 
Zaleca się użycie wciągarek łańcuchowych, wózków widłowych 
lub urządzeń dźwigowych. Po uniesieniu, ustalić rozstaw i zablo-
kować łożysko na wale łożyskującym (rys.210). Po wykonaniu tej 
czynności można wolno opuszczać wał na konsole.

• Zabezpieczyć kurtynę bramy oraz wał nawojowy 
przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi 
mogącymi powstać podczas podnoszenia całości na 
odpowiednią wysokość.

•  Kurtyna bramy jest w całości nawinięta na wał nawo-
jowy. Musi być zabezpieczona przed niekontrolowa-
nym rozwinięciem. Kurtyna owinięta jest folią termo-
izolacyjną i zabezpieczona taśmą klejącą.

•  Podczas montażu bramy bezwzględnie muszą być 
przestrzegane przepisy BHP. 

Rys.220.  Zamontować tymczasowo konsole górną od strony wału łożysku-
jącego.

Rys.225-230. Montaż siłownika - założyć wpust na wał, nasunąć siłownik  
(SI 17,25 - rys.225) oraz zabezpieczyć siłownik jednym pierście-
niem osadczym. Siłowniki (SI 40,55, SI75 - rys.230) zabezpie-
czyć dwoma pierścieniami osadczymi.

 Niedopuszczalne jest wbijanie wpustu w innej płasz-
czyźnie oraz wbijanie wpustu o innych wymiarach niż 
dostarczone przez producenta - możliwość uszkodze-
nia tulei wpustowej.

Rys.235.  Zamontować tymczasowo konsole górną od strony wału napę-
dowego.

Rys.240.  Usunąć zabezpieczenie przed rozwinięciem kurtyny. Wprowa-
dzić kurtynę do prowadnic bramy. Całkowicie opuścić kurtynę 
bramy używając korby do awaryjnego otwierania lub przekładni 
łańcuchowej. 

 Niedopuszczalne jest usunięcie zabezpieczenia z kur-
tyny jeżeli siłownik nie jest zamontowany na wale 
napędowym, podparty w łożyskach, zabezpieczony 
wpustem i pierścieniami osadczymi. 

Rys.245-255. Otworzyć bramę do momentu całkowitego otwarcia bramy 
używając korby do awaryjnego otwierania lub przekładni 
łańcuchowej, tak aby kurtyna nie wypadła z prowadnic. Traso-
wać otwory w górnej konsoli pod montaż odbojnika. Odboj-
nik należy montować tak aby, łożysko opierało się o odbojnik 
przy pełnym otwarciu bramy. Zamontować konsole górne, śru-
by zaleca się zabezpieczyć przed odkręceniem klejem LOC-
TITE 243.

• Po zamontowaniu bramy, wał nawojowy musi mieć 
możliwość swobodnego poruszania się w prowadni-
cach konsol.

• Zabrania się blokowania wału nawojowego w kon-
solach. 

• Niedopuszczalne jest wkładanie rąk lub innych przed-
miotów w obszar pracy wału nawojowego oraz pro-
wadnic konsol.

Rys.260.  Podłączyć przewody do krawędziowej listwy bezpieczeństwa.
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Rys.265-270. Wyłącznik krańcowy zamknięcia należy ustawić aby, kurtyna 
bramy w pozycji zamkniętej zamocowana do wału nawojowego 
za pomocą wieszaków była lekko uniesiona nad podłogą, tak 
aby nie opierała się ona całym swym ciężarem. Dopuszcza się 
aby jedynie pierwszych 4-7 profili opierało się na uszczelce. Wy-
łącznik krańcowy otwarcia należy tak ustawić aby, po otwarciu 
bramy w świetle otworu pozostały 2 profile kurtyny, tym samym 
wysokość światła wjazdu po zamontowaniu bramy, zostaje po-
mniejszona o około 200 [mm]. Po wyregulowaniu wyłączników 
krańcowych, należy otworzyć i zamknąć bramę w celu sprawdze-
nia poprawności działania bramy.

 W przypadku przekroczenia położenia krańcowego 
otwarcia, istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia 
kurtyny z prowadnic, co konsekwencji może dopro-
wadzić do uszkodzenia całej bramy. 

Po zakończeniu montażu bramy z napędem osoba kompetentna montująca 
bramę powinna wypełnić Książkę Raportową Bramy i przekazać ją właścicie-
lowi bramy.

[C000092] W przypadku prac wykończeniowych lub re-
montowych związanych ze zmianą poziomu posadzki 
lub demontażem i ponownym montażem bramy, należy 
sprawdzić i wyregulować położenie wyłączników krań-
cowych. 

[D000655] 7.2. MONTAŻ OSŁONY DO STEROWANIA W WERSJI IP-65
Sposób montażu sterowania TS-970AW, TS-971 w wersji IP-65 został pokaza-
ny na rys.285. 

[D000114] Stopień ochrony IP-65 określa tylko czasową 
ochronę przed wpływem pyłu lub wody (w formie nie 
agresywnej dla środowiska). Przy działaniu agresyw-

nych środków, wysokiej wilgotności powietrza, oparów ze środ-
ków chemicznych, rozpuszczalników, wody z wysoką zawarto-
ścią soli, pyłu cementowego, pary wodnej, itp., wymagane są 
dodatkowe zabezpieczenia. Stopień ochrony IP-65 nie zapewnia 
odporności na spryskiwanie urządzeniami np. wysokociśnienio-
wy spryskiwacz wodny. 

[D000350] 7.3. SPOSÓB PROWADZENIA PRZEWODU DO STERO-
WANIA W WERSJI IP-54
Sposób prowadzenia przewodu do sterowania TS-958, TS-959, TS-971, 
TS-970AW, TS-981 w wersji IP-54 został pokazany na rys. 290.

[D000454] 7.4. SCHEMAT PODŁĄCZENIA LAMPY SYGNALIZACYJNEJ
Podłączenie lampy sygnalizacyjnej do sterowania TS-971, TS-970AW, TS-981 
został pokazany na rys. 295.

[D000314] 7.5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA NA KLUCZYK
Podłączenie wyłącznika na kluczyk do siłownika GfA ze sterowaniem TS-958, 
TS-959, TS-971,  TS-970AW, TS-981, należy dokonać wg schematu rys.300.
Przy podłączaniu należy wykonać zworę pomiędzy dwoma zaciskami wy-
łącznika.

[D000031] 7.6. SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYGNALIZATORÓW
Schemat podłączenia sygnalizatorów do sterowania TS-981 został pokazany 
na rys. 305. Podłączenie do sterowania odłączenie do sterowania TS-971,  
TS-970AW przedstawia rys. 305.1. Lampa czerwona 1, 3, lampa zielona 2, 4.

[D000107] 7.7. SCHEMAT PODŁĄCZENIA FOTOKOMÓREK
Schemat podłączenia fotokomórek do sterowania TS-971, TS-970AW, TS-981, 
został pokazany na rys. 310. 

[C000228] 7.8. MONTAŻ UCHWYTU KABLA SPIRALNEGO
Przy zastosowaniu listwy optycznej w bramie przewód spiralny poprowadzić 
zgodnie z rys. 315, przez uchwyt mocujący kabel, przykręcony w połowie wy-
sokości prowadnicy pionowej bramy.

[C000087] 8. BŁĘDY MONTAŻU BRAM
Istnieje niebezpieczeństwo, że przy montażu bramy mogą być popełnione błę-
dy, których można uniknąć zwracając uwagę aby:
• Prowadnice kurtyny bramy, oraz rama bramy były prawidłowo zamontowa-

ne (pion, poziom, przekątne).
• Kurtyna bramy po jej zamknięciu tworzyła równą płaszczyznę, profile nie 

mogą wykazywać żadnych odkształceń.
• Prawidłowo dokonać regulacji wyłączników krańcowych.

• Prawidłowo zamontowane uszczelnienie szczotkowe oraz ślizgi do nad-
proża.

• Prawidłowo wyregulowane i zamontowane odbojniki w konsolach jezd-
nych.

• Wszystkie elementy były prawidłowo dokręcone.
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych podstawowych zaleceń może powo-
dować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu bramy, uszkodzenie bramy 
lub w konsekwencji utratę gwarancji.

[A000007] 9. DODATKOWE WYMAGANIA
Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić czy brama jest zaopatrzona  
w tabliczkę znamionową CE zgodnie z normą, a w przypadku stwierdzenia jej 
braku zaopatrzyć bramę w tabliczkę znamionową. Po sprawdzeniu popraw-
ności działania bramy należy przekazać właścicielowi Instrukcję Instalowania  
i Obsługi bramy oraz książkę bramy jeżeli jest wymagana.

[A000008] 10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Opakowania
Elementy opakowań (tektury, tworzywa sztuczne itp.) są zakwalifikowane jako 
odpadki nadające się do powtórnego przetworzenia. Przed wyrzuceniem opa-
kowań zastosować się do miejscowych (lokalnych) regulacji prawnych dotyczą-
cych danego materiału.
Złomowanie wyrobu
Produkt składa się z wielu różnych materiałów. Większość z zastosowanych 
materiałów nadaje się do ponownego przetworzenia. Przed wyrzuceniem po-
segregować je, a następnie dostarczyć do punktu zbioru surowców wtórnych. 

Przed złomowaniem zastosować się do miejscowych (lo-
kalnych) regulacji prawnych dotyczących danego mate-
riału.

[A000009] Pamiętaj! Zwrot materiałów opakowaniowych 
do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza 
powstawanie odpadów.

[A000118] To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 
2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt po okresie jego użytkowania nie może 
być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbie-
ranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbiera-
nie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpo-
wiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

[C000010] 11. DEMONTAŻ BRAMY
Demontaż bramy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do montażu.
Przed rozpoczęciem demontażu odłączyć zasilanie napędu.

• [A000060] Przy wszelkich pracach konserwacyj-
nych oraz przeglądach bramy odłączyć zasilanie 
napędu.

• [B000051] Usunięcie wpustu łączącego wał z siłowni-
kiem i demontaż siłownika możliwy jest tylko przy 
całkowicie zamkniętej bramie.

[B000047] 12. UWAGI EKSPLOATACYJNE
Podstawowe warunki prawidłowej eksploatacji bramy zapewniające jej długo-
trwałą, bezawaryjną pracę:
• w obrębie uszczelki dolnej zapewnić swobodny odpływ wody,
• chronić bramę przed czynnikami szkodliwymi dla powłok lakierniczych oraz 

metali, min. środkami żrącymi takimi jak kwasy, ługi, sole,
• podczas wykańczania pomieszczenia lub jego remontu należy bramę za-

bezpieczyć przed odpryskami tynku, farbami i rozpuszczalnikami,
• bramy sterowane elektrycznie należy otwierać zgodnie z instrukcją dostar-

czoną wraz z wyposażeniem elektrycznym,
• zabrania się aktywacji w sterowaniu funkcji „samopodtrzymania w dół” jeże-

li w bramie nie zamontowano krawędziowej listwy bezpieczeństwa,
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub 

uszkodzenia podzespołów bramy należy przerwać jej użytkowanie i skon-
taktować się z autoryzowanym serwisem,

• bramę należy otwierać i zamykać zgodnie z IIiO bramy,
• do otwierania i zamykania bramy podczas normalnej eksploatacji używać 

wyłącznie sterowania elektrycznego, zaś w przypadkach awaryjnych korby 
do awaryjnego otwierania napędu lub przekładni łańcuchowej,
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• nie dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia kurtyny bramy, szczególnie 
należy chronić ją przed czynnikami mogącymi spowodować zarysowanie, 
np. piasek, kurz, itd.  

• nie dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia uszczelnienia szczotkowego, 
może to powodować uszkodzenie powierzchni kurtyny bramy,

• dopuszczalne jest ugięcie kurtyny bramy, które nie przeszkadza w prawidło-
wym działaniu bramy

• w przypadku wysunięcia kurtyny z prowadnic należy bezwzględnie wpro-
wadzić kurtynę do prowadnic przy użyciu korby ręcznej lub przekładni łań-
cuchowej do awaryjnego otwierania, 

• niedopuszczalne jest uruchomienie napędu elektrycznego w przypadku gdy 
nastąpiło wysuniecie kurtyny z prowadnic,

• po zamontowaniu i uruchomieniu bramy niedopuszczalna jest zmiana ko-
lejności faz napięcia trójfazowego, może to doprowadzić do uszkodzenia 
bramy,

• po zamontowaniu bramy należy oczyścić pierścienie ochronne zamontowa-
ne na wale i nie dopuszczać do ich nadmiernego zabrudzenia w czasie 
eksploatacji,

• niedopuszczalna jest eksploatacja bramy jeżeli nastąpiło widoczne uszkodze-
nie wieszaków mocujących kurtynę bramy do wału nawojowego, a w przy-
padku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy wieszaków, 
eksploatacji bramy powyżej 2 lat lub wykonania przez bramę 10 000 cykli, 
wieszaki należy bezwzględnie wymienić,

• gwarancją na bramę jest udzielana na wykonanie 20 000 cykli, jednak nie 
więcej niż 35 cykli dziennie, z uwzględnieniem wykonania maksymalnych 
ilości cykli na godzinę dla danego typu napędu:
• SI17, SI25 - 20 cykli na godzinę
• SI40 - 14 cykli na godzinę
• SI55 - 16 cykli na godzinę
• SI75 - 14 cykli na godzinę
• SI100 - 12 cykli na godzinę
(w przypadku pracy w temperaturze otoczenia +40°C ÷ +60°C, ilość cykli 
należy zredukować o połowę).

[B000170] 13. ZAKRES WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH, DLA 
KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONA BRAMA
• Temperatura   - (–30° C) do +50° C
• Wilgotność względna   - max. 80% nie skondensowana
• Pola elektromagnetyczne   - nie dotyczy
Podane wartości dotyczą bram ręcznych. W przypadku bram z napędem - 
zakres warunków środowiskowych podano w Instrukcji Instalowania i Obsłu-
gi napędu.

[A000010] 14. WAŻNE INFORMACJE I UWAGI 
 
• Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję.
• Wszystkie czynności obsługi należy przeprowadzić zgodnie  

z Instrukcją Instalowania i Obsługi bramy.
• Przy wszelkich pracach związanych z przeglądami i naprawami 

bramy należy przestrzegać przepisów BHP oraz zaleceń zawar-
tych Instrukcji Instalowania i Obsługi bramy.

• Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów lub części bramy.
• [C000250] W przypadku widocznego oblodzenia lub zamar-

znięcia kurtyny bramy, obowiązkowo przed otwarciem bramy 
należy zastosować rekomendowane środki odmrażające lub 
nagrzewnice. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń 
może prowadzić do uszkodzenia bramy i/lub siłownia.

• [C0000069] Ślady pozostawione na profilach podczas użytko-
wania są wynikiem naturalnego zużycia wynikającego z eksplo-
atacji i nie podlega roszczeniom reklamacyjnym.

• [C000329] Ślady dociskania i tarcia, w szczególności na gór-
nych profilach, są uwarunkowane konstrukcją bramy i nie podlega-
ją roszczeniem reklamacyjnym. Aby uniknąć zwiększonego tarcia, 
należy regularnie usuwać wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia 
np. piasek, kurz, itd.   

[C000011] 15. INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY

• Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Brama otwiera się 
pionowo do góry. Dlatego też na drodze otwierającej lub zamy-
kającej się bramy nie mogą znajdować się żadne przeszkody. 
Należy się upewnić, że w trakcie ruchu bramy na jej drodze nie 
znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub też przedmioty.
Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku.

• [C000026] Zabrania się przebywania osób oraz pozostawiania 
samochodów lub innych przedmiotów w świetle otwartej bramy. 
Zabrania się przebywania, przechodzenia, przebiegania lub 
przejeżdżania pod poruszającą się bramą.

Zabrania się używania skrzydła bramy do unoszenia przedmiotów 
lub osób. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniami. Nadaj-
niki sterujące bramą powinny być przechowywane z dala od dzieci.
Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku.

• [C000042] Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzie-
ci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych możli-
wościach fizycznych, umysłowych oraz przez osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli odbywa się to pod 
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu oraz je-
żeli zostaną przekazane i wytłumaczone zasady bezpiecznego 
użytkowania sprzętu i związane z tym zagrożenia. Czyszczenia 
i konserwacji sprzętu nie powinny wykonywać dzieci bez nadzo-
ru. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Uwaga! Niebezpieczeństwo wypadku.

• [C000213] Zabrania się używania niesprawnej bramy, w szcze-
gólności niedopuszczalna jest eksploatacja bramy jeżeli nastąpi-
ło widoczne uszkodzenie, elementów zawieszenia lub podzespo-
łów odpowiedzialnych za bezpieczną eksploatację bramy.

• [B000007] Zabrania się użytkowania bramy w przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub uszkodzenia 
podzespołów bramy. Należy przerwać jej użytkowanie i skontak-
tować się z autoryzowanym serwisem. 

• [A000062] Zabrania się dokonywania jakichkolwiek samodziel-
nych napraw bramy.

• [C000335] UWAGA! Uszkodzenie wskutek obciążenia 
wiatrem.
Nie należy uruchamiać bramy przy obciążeniu wiatrem przekra-
czającą klasę 2 odporności na obciążenie wiatrem. Siła naporu 
wiatru powoduje ugięcie kurtyny bramy. W przypadku silnego 
obciążenia wiatrem kurtyna i konstrukcja bramy mogą ulec uszko-
dzeniu.
[B000103] UWAGA! Uszkodzenie wskutek różnicy 
temperatur.
Różnica temperatury zewnętrznej (otoczenia) i wewnętrznej (po-
mieszczenia) może
prowadzić do uginania się elementów bramy (efekt bimetalu). 
W takiej sytuacji uruchomienie bramy może spowodować jej 
uszkodzenie.
[B000194] Uruchomienie bramy jest dopuszczalne tylko w przy-
padku gdy zostały zamontowane wszystkie wymagane urządze-
nia zabezpieczające oraz  pod warunkiem, że urządzenia te są 
sprawne.
[A000125] Zabrania się demontażu, zmieniania lub wyłączania 
urządzeń zabezpieczających.

[C000012] Przed pierwszym otwarciem bramy należy sprawdzić 
prawidłowość jej zamontowania, zgodnie z Instrukcją Instalowa-
nia i Obsługi.
Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzydło / kurtyna, porusza 
się płynnie oraz jej obsługa jest łatwa.
[C000224] W przypadku braku dodatkowego wejścia do pomieszczenia, zabra-
nia się zamykania bramy gdy wewnątrz znajdują się osoby. Do otwierania i za-
mykania bramy podczas normalnej eksploatacji używać wyłącznie sterowania 
elektrycznego, zaś w przypadkach awaryjnych korby do awaryjnego otwierania  
napędu lub przekładni łańcuchowej. Przy zamkniętej bramie, nie wolno kręcić 
korbą do awaryjnego otwierania napędu lub przekładnią łańcuchową w stronę 
zamykania. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia bramy.

[C000028] Brama z napędem elektrycznym:
I.  Obsługa bramy w warunkach normalnych (bez zaniku na-

pięcia zasilającego) bez samopodtrzymania (podczas zamy-
kania lub otwierania brama musi znajdować się w zasięgu 
wzroku operatora):

1.  Otwarcie: wcisnąć przycisk (góra) i trzymać do całkowitego otwarcia bramy.
2.  Zamykanie: wcisnąć przycisk (dół) trzymać do całkowitego zamknięcia 

bramy.
3.  Zatrzymanie bramy w każdym położeniu pośrednim następuje przez zwol-

nienie przycisku.

II.  Obsługa bramy w warunkach normalnych (bez zaniku na-
pięcia zasilającego) z samopodtrzymaniem (podczas zamy-
kania lub otwierania brama musi znajdować się w zasięgu 
wzroku operatora):

1.  Otwarcie: raz wcisnąć przycisk (góra) i poczekać do całkowitego otwarcia 
bramy.

2.  Zamykanie: raz wcisnąć przycisk (dół) i poczekać do całkowitego za-
mknięcia bramy.

3.  Zatrzymanie bramy w każdym położeniu pośrednim przyciskiem STOP.
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III.  Obsługa bramy w warunkach normalnych (bez zaniku na-
pięcia zasilającego) zdalnie sterowanej (podczas zamyka-
nia lub otwierania brama musi znajdować się w zasięgu 
wzroku operatora):

1.  Otwarcie: raz wcisnąć przycisk sterujący na pilocie i poczekać do całkowi-
tego otwarcia bramy.

2.  Zamykanie: raz wcisnąć przycisk sterujący na pilocie i poczekać do całko-
witego zamknięcia bramy. (W przypadku aktywnej funkcji automatyczne-
go zamykania brama zamknie się samoczynnie po upływie czasu ustalo-
nego na sterowniku).

3.  Zatrzymanie bramy w każdym położeniu przyciskiem sterującym na pilocie.

[C000092] W przypadku prac wykończeniowych lub re-
montowych związanych ze zmianą poziomu posadzki 
lub demontażem i ponownym montażem bramy, należy 

sprawdzić i wyregulować położenie wyłączników krańcowych.

[C000039] IV. Awaryjne otwieranie bramy - obsługa ręczna  
(w przypadku braku napięcia zasilającego).

Przed użyciem uruchamiania awaryjnego należy odłą-
czyć zasilanie napędu.

Awaryjne uruchamianie ręczne przewidziane jest do otwierania lub zamykania 
bramy bez zasilania energią elektryczną.

Ostrzeżenie! 
Niebezpieczeństwo zranienia przy błędnej obsłudze!

Przed użyciem ręcznego uruchamiania awaryjnego należy wyłączyć wyłącz-
nik główny napędu. Ręczne uruchamianie awaryjne dozwolone jest tylko przy 
nieruchomym silniku. Przy ręcznym uruchamianiu napędu należy ustawić się 
w bezpiecznej pozycji. W przypadku siłowników z hamulcem sprężynowym, 
otwieranie i zamykanie bramy musi następować przez pokonanie oporu hamul-
ca. Z przyczyn bezpieczeństwa przy bramach bez wyrównoważenia ciężaru 
wolno zwalniać hamulec tylko w celach kontrolnych przy bramie znajdującej 
się u dołu.
Przy pomocy awaryjnego uruchamiania ręcznego nie wolno ustawiać bramy 
poza jej położeniami skrajnymi, gdyż powoduje to załączenie awaryjnych 
wyłączników krańcowych. Elektryczne uruchomienie bramy jest wtedy nie-
możliwe.

Awaryjne uruchamianie ręczne przy pomocy korby ręcznej (Rys.I):
• Wsunąć standardową korbę ręczną do otworu i obracać ją lekko przyciska-

jąc aż do zazębienia zapadki. Po wsunięciu korby do otworu, zostaje prze-
rwane zasilanie sterowania i elektryczne sterowanie bramy jest niemożliwe.

• Bramę można otworzyć lub zamknąć poprzez obracanie korbą ręczną.
• Po wyjęciu korby ręcznej możliwa jest ponowna praca elektryczna.

Awaryjne uruchamianie ręczne przy pomocy ręcznej przekładni 
łańcuchowej (Rys.II):
• Pociągnąć lekko za czerwony uchwyt łańcucha aktywującego (1)/(ręczna 

praca) aż do oporu (maksymalna siła uruchamiania 50N), napięcie sterowa-
nia jest przerwane i elektryczne poruszanie bramy jest niemożliwe.

• Brama może być otwierana lub zamykana za pomocą łańcucha zaczepo-
wego (2). Bramę należy otwierać i zamykać łagodnie, bez nagłych szarp-
nięć, które wpływają negatywnie na trwałość urządzenia i bezpieczeństwo  
użytkowania.

• Lekkie pociągnięcie za zielony uchwyt łańcucha aktywującego (3)/ (elektrycz-
na praca) aż do oporu (maksymalna siła uruchamiania 50N), napięcie stero-
wania jest ponownie załączone umożliwiając elektryczne poruszanie bramy.

Zmiana długości łańcucha zaczepowego (Rys.III):
• Łańcuch zaczepowy można otworzyć w miejscu łączenia i skrócić albo wy-

dłużyć przy pomocy dodatkowych ogniw.
• Ogniwa łańcucha należy dokładnie dogiąć. 
• Przy zmianie długości łańcucha zaczepowego należy zwrócić uwagę na to, 

aby podczas montażu nie skręcić łańcucha - rys. III.

[C000032] Korba ręczna lub przekładnia łańcuchowa, 
służy wyłącznie do napędu awaryjnego bramy i nie 
może być używana jako napęd zasadniczy.

[C000015] 16. INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI
Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po dokład-
nym zapoznaniu się z instrukcją dostarczoną wraz z bramą:
• [C000214] do czyszczenia profili bramy i pierścieni ochronnych należy 

używać środków łagodnych, bezpiecznych dla powłok lakierniczych np. 

wody z dodatkiem neutralnego, nie szorującego środka czyszczącego 
i miękkiej gąbki lub dostępnych w handlu środków do czyszczenia powłok 
lakierowanych,

• co najmniej raz na trzy miesiące a w przypadku bram przemysłowych raz 
na miesiąc należy we własnym zakresie przeprowadzać bieżące przeglądy 
bramy w czasie których należy:
• sprawdzić elementy mocujące bramę do ściany, śruby (wkręty) mocujące 

wieszaki oraz stan wieszaków, rolki wprowadzające kurtynę, położenie 
wyłączników krańcowych - w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nie-
prawidłowości należy je bezwzględnie usunąć, przed ich usunięciem eks-
ploatacja bramy jest niedopuszczalna,

• standardowo po otwarciu bramy, w prowadnicach należy pozostawić 2 
profile kurtyny. W przypadku wysunięcia się kurtyny z prowadnic należy 
bezwzględnie ręcznie wprowadzić kurtynę do prowadnic - niedopusz-
czalne jest uruchomienie napędu elektrycznego w przypadku gdy nastą-
piło wysunięcie kurtyny z prowadnic,

• sprawdzić działanie awaryjnego otwierania dostarczonego wraz z siłow-
nikiem,

• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie 
usunąć,

• sprawdzić mocowanie napędu,
• nie dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia uszczelnienia szczotkowe-

go w nadprożu oraz uszczelnień,
• nie dopuszczać do ich nadmiernego zabrudzenia pierścieni zamontowa-

nych na wale nawojowym,
• sprawdzić połączenie wpustu z wałem,

[B000029] Do czyszczenie szyb w przeszkleniach (okienka, profile aluminio-
we przeszklone) należy używać suchych, czystych i  bardzo miękkich, najlepiej 
bawełnianych tkanin. Można stosować nie szorujące środki czyszczące np. 
płynu do mycia naczyń o neutralnym odczynie pH, ale zaleca się wcześniejsze 
przeprowadzenie próby na malej powierzchni przeszklenia. Przed czyszcze-
niem, szybę należy dokładnie spłukać wodą (nie zaleca się stosować urządzeń 
czyszczących wysokociśnieniowych) w celu usunięcia drobinek zanieczysz-
czeń i kurzu, które mogą spowodować porysowanie powierzchni szyby. Nie 
zaleca się używania środków czyszczących zawierających alkohol lub roz-
puszczalniki (powodują trwałe matowienie powierzchni szyby).
• [C000215] przynajmniej raz na sześć miesięcy należy nasmarować pro-

wadnice smarem np. półtłustym HWS-100 Wurth,
• [C000216] przynajmniej raz na 12 miesięcy należy wymienić baterie zasi-

lające nadajniki,
• w bramach z napędem elektrycznym sprawdzić prawidłowość wyregulowa-

nia wyłączników krańcowych (kontroli dokonać poprzez wciśnięcie odpo-
wiedniego przycisku (góra - dół) na centrali sterującej i obserwacje miejsca 
zatrzymania bramy),

• w bramach z napędem elektrycznym raz na miesiąc sprawdzić prawidło-
wość działania zabezpieczeń elektrycznych (jeżeli są stosowane): 
• fotokomórek - poprzez zasymulowanie warunków pracy - po przecięciu 

promienia świetlnego brama powinna się zatrzymać i cofnąć,
• listwy optycznej - brama powinna zatrzymać się i cofnąć, gdy skrzydło 

dotknie przedmiot średnicy 80 [mm] na wysokości 50 [mm], umieszczo-
ny na podłodze. W razie potrzeby wyregulować i sprawdzić ponownie, 
gdyż zła regulacja może spowodować wypadek.

• sprawdzić działanie awaryjnego otwierania dostarczonego wraz z siłow-
nikiem.

• [C000336] każdorazowo po ustąpienia obciążenia wiatrem przekraczają-
cego klasę 2 należy co najmniej sprawdzić:
• kurtynę bramy - profile, aretki, sprawdzić czy kurtyna nie nawija się pod 

innym kątem, sprawdzić czy aretki są kompletne i prawidłowo ułożone na 
profilach, a w przypadku uszkodzenia aretek lub profili należy wymienić 
na nowe, 

• prowadnice bramy - czy nie wykazują odkształceń, sprawdzić elementy 
mocujące,

• prawidłowe działanie bramy – przed ponownym uruchomieniem należy 
bezwzględnie wymienić  wszystkie uszkodzone elementy.

[C000217] Czynności możliwe do wykonania przez wykwalifikowa-
ny, przeszkolony personel posiadający odpowiednie uprawnienia.
• co najmniej raz na sześć miesięcy, a w przypadku bram przemysłowych 

raz na 3 miesiące należy przeprowadzać przeglądy bramy w czasie któ-
rych należy: 
• sprawdzić dokręcenie i prawidłowe zamocowanie wszystkich części złącz-

nych, zwłaszcza śrub mocujących prowadnice, wpustów, zamocowanie 
siłownika,

• sprawdzić szczotki uszczelniające,
• sprawdzić wieszaki, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy do-

konać wymiany,
• naprawa i wymiana podzespołów mechanicznych mających wpływ na 

bezpieczeństwo i prawidłową pracę bramy,
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• przegląd, regulacja i wymiana podzespołów elektrycznych,
• w przypadku błędów w pracy napędów elektrycznych należy odłączyć 

napęd od zasilania elektrycznego na 2÷3 min i ponownie załączyć,
• sprawdzić działanie elektrycznych urządzeń zabezpieczających,
• sprawdzić stan techniczny oraz aktualność naklejek ostrzegawczych  

i w razie potrzeby wymienić na nowe,
•  w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie 

usunąć,
•  wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z IIiO bramy.

[C000218] Czynności możliwe do wykonania wyłącznie przez au-
toryzowany serwis WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
• wszelkie przeróbki bram,
• naprawy podzespołów elektrycznych.
• naprawy podzespołów bram.

[A000060] Przy wszelkich pracach konserwacyjnych 
oraz przeglądach bramy odłączyć zasilanie napędu.

[C000045] 17. OGRANICZENIA W STOSOWANIU BRAMY
Brama nie jest przeznaczona do stosowania:
• w atmosferze zagrożonej wybuchem,
• jako przegroda ognioodporna,
• w pomieszczeniach wilgotnych,
• w pomieszczeniach z substancjami chemicznymi szkodliwymi dla powłok 

ochronnych i lakierniczych,
• od strony nasłonecznionej w przypadku ciemnych kolorów poszycia skrzy-

dła bramy,
• jako struktura nośna budynku,
• jako przegroda hermetyczna.

[A000011] Wszystkie czynności wykonać zgodnie z niniejszą Instrukcją Insta-
lowania i Obsługi bramy. Wszelkie uwagi i zalecenia przekazać właścicielowi 
bramy w formie pisemnej, np. zanotować w książce raportowej bramy lub kar-
cie gwarancyjnej i przekazać właścicielowi bramy.
Po wykonaniu przeglądu potwierdzić jego przeprowadzenie wpisem w książce 
raportowej lub karcie gwarancyjnej bramy.

[A000012] WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie prawo 
dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikających z postępu 
technicznego nie zmieniających funkcjonalności wyrobu bez po-
wiadomienia.

Dokumentacja jest własnością WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Ko-
piowanie, odwzorowywanie i wykorzystywanie w całości lub 
w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
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Przyczyna Rozwiązanie

Brama nie zatrzymuje się w pozycji otwartej / zamkniętej.
• Wyregulować wyłączniki krańcowe 
• Sprawdzić działanie wyłączników krańcowych. 

Brama nie zatrzymuje się po najechaniu na przeszkodę, brama posiada 
centrale sterującą.

• Sprawdzic działanie krawędziowej listwy bezpieczeństwa. 
• Sprawdzić poprawność podłączenia przewodu spiralnego oraz jego stan 

techniczny.

Sterowanie działa poprawnie, brama nie reaguje na ruch.
• Sprawdzić poprawność podłączenie siłownika do sterowania. 
• Sprawdzić stan techniczny wieszaków. 
• Sprawdzić zasilanie siłownika.

Podczas pracy bramy występują duże opory ruchu, skrzydło nie otwiera się 
płynnie, profile blokują się w prowadnicach.

• Sprawdzić czy w prowadnicach nie występują zanieczyszczenia mogące 
wpłynąć na poprawna prace bramy. 

• Sprawdzić poprawność ułożenia szczotek w prowadnicach.

Po kontakcie z posadzka brama otwiera się  automatycznie,  brama posiada 
centrale sterującą.

• Sprawdzić krawędziową listwę bezpieczeństwa. 
• Sprawdzić wypoziomowanie posadzki. 
• Sprawdzić ustawienie dodatkowego wyłącznika krańcowego dla listwy 

bezpieczeństwa.

Podczas pracy bramy występują drgania  konstrukcji mocującej.
• Należy sprawdzić stan wszystkich zamocowań w połączeniach ruchomych, 

złącznych i w razie potrzeby poprawić (śruby mocujące napęd, prowadnice 
oraz wkręty mocujące, itd).

Nie świeci dioda na nadajniku (pilocie). • Wymienić baterie, ewentualnie należy wymienić nadajnik.

Sterowanie nie reaguje na sygnał od sprawnego nadajnika (pilota).
• Sprawdzić bezpiecznik w centrali sterującej. 
• Sprawdzić zasilanie sterownika. 
• Zaprogramować nadajnik.

Listwa bezpieczeństwa nie reaguje na przeszkodę podczas zamykania. • Sprawdzić podłączenie listwy bezpieczeństwa.

[D000322] 18. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie ustąpienia pzyczyny należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
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IIiO/BR/BR-100/06/2016/ID-90735/KTM-653B210907350

Montażysta:

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111
FAX +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl
N = 49° 40’ 10”     E = 20° 41’ 12” 
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