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1 INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA

Dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten pro-
dukt. Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed dokonaniem 
monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z ostrze¿eniami, w celu zapewnienia 
bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi. Ten produkt 
jest zgodny z odpowiednimi standadmi i regulacjami technicznymi. Deklarujemy 
równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi Normami i Dyrektywami Euro- 
pejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i podleg³ymi zaleceniami).

1) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Si³owniki elektromechaniczne DEIMOS/DEIMOS 700 s¹ bardzo ³atwe do zainsta-
lowania. Dziêki obni¿onej pozycji ko³a zêbatego, ma³ym wymiarom, kompaktowej 
konstrukcji oraz mo¿liwoœæ regulacji po³o¿enia, oferuj¹ tak¿e du¿¹ uniwersalnoœæ. 
Regulowane sprzêg³o mechaniczne zapewnia bezpieczeñstwo u¿ytkowania i 
umo¿liwia uzyskanie efektu ³agodnego startu. Obs³uga rêczna jest mo¿liwa dziêki 
umieszczonej na zewn¹trz si³ownika ga³ce i specjalnemu kluczowi. Na ¿yczenie 
mo¿na zastosowaæ klucz spersonalizowany. Po³o¿enia krañcowe ustawia siê za 
pomoc¹ mechanicznych odbojów na listwie zêbatej, a zatrzymanie w po³o¿eniach 
krañcowych realizowane jest za poœrednictwem wy³¹czników elektromechanicz-
nych. W sytuacji gdy dana instalacja jest wykonywana w miejcach nara¿onych na 
dzia³anie lodu lub sniegu mo¿na zastosowaæ opcjonalne wy³¹czniki zbli¿eniowe. 
Zintegrowana centrala steruj¹ca mo¿e zostaæ zamontowana równie¿ w osobnej 
skrzynce.

2) BEZPIECZEÑSTWO
Prawid³owo zainstalowane i u¿ytkowane si³owniki spe³niaj¹ stosowne normy 
bezpieczeñstwa. Wskazane jest jednak aby przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad 
bezpiecznego u¿ytkowania: 
• Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y starannie zapoznaæ siê z niniejsz¹ 

instrukcj¹ i zachowaæ j¹ do póŸniejszego wgl¹du.
• Podczas dzia³ania systemu nie nale¿y siê zbli¿aæ do strefy pracy systemu. W 

szczególnoœci nale¿y dopilnowaæ aby w tej strefie nie znalaz³y siê dzieci. 
•  Piloty lub inne urzadzenia steruj¹ce nale¿y trzymaæ w miejscu niedostepnym 

dla dzieci w celu unikniêcia niezamie¿onej aktywacji systemu.
• Nie nale¿y opieraæ siê o skrzyd³a bramy.
• Nie nale¿y samodzielnie modyfikowaæ elementów systemu. 
• W przypadku niepoprawnego dzia³ania któregoœ z elementów lub awarii systemu 

nale¿y niezw³ocznie od³¹czyæ zasilanie i skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym 
personelem (instalatorem) w celu usuniêcia usterek. W przypadku awarii nale¿y 
wysprzêgliæ si³ownik i rêcznie obs³ugiwaæ bramê. 

• Przed przyst¹pieniem do mycia lub czyszczenia bramy lub si³owników nale¿y 
od³¹czyæ zasilanie. 

• Fotokomórki, lampy sygnalizacyjne i inne elementy optyczne nale¿y utrzymywaæ 
w czystoœci.   

• Nale¿y sprawdzaæ czy urz¹dzenia bezpieczeñstwa (np. fotokomórki) nie s¹ 
zas³oniête przez krzaki, trawê lub inne przeszkody.

• Nie nale¿y samodzielnie zmieniaæ ustawieñ parametrów i w³¹czaæ lub wy³¹czaæ 
funkcji.

• Wykwalifikowany personel, po roku uzytkowania, powinien dokonaæ przegl¹du 
technicznego. 

3) OBS£UGA RÊCZNA
Wszystkie si³owniki wyposa¿one s¹ w system wysprzêglania. W celu wysprzêglenia 
si³ownika nale¿y umieœciæ, dostarczony z si³ownikami, klucz i obróciæ go przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara o k¹t 90°. Nastêpnie nale¿y przekrêciæ ga³kê o k¹t 
180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Rysunek Fig. 1)
Nastêpnie rêcznie otwórz lub zamknij skrzyd³o bramy. 
Aby ponownie zasprzêgliæ si³ownik nale¿y ga³kê przekrêciæ w kierunku odwrot-
nym do ruchu wskazówek zegara i przekrêciæ klucz. Si³ownik zasprzêgli siê 
samoczynnie po podaniu sygna³u z pilota lub po delikatnym popchnieciu bramy. 
(Rysunek Fig.2)

4) OBS£UGA TECHNICZNA I UTYLIZACJA
Jakakolwiek obs³uga techniczna powinna byæ wykonywana tylko i wy³¹cznie 
przez wykwalifikowany personel.  
Je¿eli jest uszkodzony przewód zasilaj¹cy niezw³ocznie nale¿y wezwaæ produ-
centa, instalaotora lub ich przedstawiciela do wykonania niezbêdnej naprawy. W 
utylizacji systemu nale¿y stosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w danym 
kraju. Akumulatory powinny byæ utylizowane w szczególny sposób. W celu prze-
prowadzenia utylizacji najlepiej zatrudniæ specjalistyczn¹ firmê. 

OSTRZE¯ENIA
Zapewniamy prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ tylko wtedy gdy 
zalecenia poni¿szej instrukcji zosta³y zachowane. Firma BFT nie 
ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek nie 
przestrzegania zaleceñ niniejszej instrukcji. 

Firma BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniej-
szej instrukcji bez wczeœniejszego poinformowania o tym fakcie. 
Wszelkie informacje i/lub rysunki mog¹ ulec zmianie.  

POLSKI
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Dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten pro-
dukt. Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed dokonaniem 
monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z ostrze¿eniami, w celu zapewnienia 
bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi. Ten produkt 
jest zgodny z odpowiednimi standadmi i regulacjami technicznymi. Deklarujemy 
równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi Normami i Dyrektywami Euro- 
pejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i podleg³ymi zaleceniami).

1) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Si³owniki elektromechaniczne DEIMOS/DEIMOS 700 s¹ bardzo ³atwe do zainsta-
lowania. Dziêki obni¿onej pozycji ko³a zêbatego, ma³ym wymiarom, kompaktowej 
konstrukcji oraz mo¿liwoœæ regulacji po³o¿enia, oferuj¹ tak¿e du¿¹ uniwersalnoœæ. 
Regulowane sprzêg³o mechaniczne zapewnia bezpieczeñstwo u¿ytkowania i 
umo¿liwia uzyskanie efektu ³agodnego startu. Obs³uga rêczna jest mo¿liwa dziêki 
umieszczonej na zewn¹trz si³ownika ga³ce i specjalnemu kluczowi. Na ¿yczenie 
mo¿na zastosowaæ klucz spersonalizowany. Po³o¿enia krañcowe ustawia siê za 
pomoc¹ mechanicznych odbojów na listwie zêbatej, a zatrzymanie w po³o¿eniach 
krañcowych realizowane jest za poœrednictwem wy³¹czników elektromechanicz-
nych. W sytuacji gdy dana instalacja jest wykonywana w miejcach nara¿onych na 
dzia³anie lodu lub sniegu mo¿na zastosowaæ opcjonalne wy³¹czniki zbli¿eniowe. 
Zintegrowana centrala steruj¹ca mo¿e zostaæ zamontowana równie¿ w osobnej 
skrzynce.

The gearmotor (fig. 1) comprises : 
“M” Motor 
“R” Reduction gear with worm screw – worm wheel
“F” Mechanical clutch on motor shaft
“S”  Electromechanical limiting unit or proximity sensor 
“P”  Pinion with release mechanism
“C” Control unit and capacitor

2) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA! Nieprawid³owa instalacja lub niepoprawne u¿ytkowanie mog¹ 
byæ przyczyn¹ utraty zdrowia lub ¿ycia ludzi i zwierz¹t lub uszkodzenia 
przedmiotów.
•  Przed dokonaniem monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie 

zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z 
ostrze¿eniami, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa podczas monta¿u, co-
dziennego u¿ytkowania i obs³ugi.

•  Utylizacja opakowañ powinna zostaæ przeporowadzona zgodnie ze standarda-
mi i prawem obowi¹zuj¹cymi w Polsce. Pamiêtaj aby plastikowe torebki by³y 
przechowywane poza zasiêgiem dzieci. 

•  Instrukcjê u¿ytkowania nale¿y zachowaæ razem z kart¹ gwarancyjn¹.
•  Produkt ten zosta³ stworzony z myœl¹ o konkretnym zastosowaniu opisanym 

w poni¿szej instrukcji. Ka¿de inne wykorzystanie tego produktu, nie opisane 
w poni¿szej instrukcji, mo¿e byæ niebezpieczne.

•  Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci wynikajacej z nieprawid³owego 
zastosowania lub u¿ytkowania tego produktu. Jak równie¿ nie ponosi odpo-
wiedzialnoœci za straty powsta³e wskutek zastosowania tego produktu w sposób 
nie przewidziany w niniejszej instrukcji.

•  Tego produktu nie nale¿y instalowaæ w strefach zagro¿onych wybuchem.
•  Elementy konstrukcyjne tego produktu spe³niaj¹ nastêpuj¹ce Normamy i Dyrek-

tywy Europejskie: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC i wszystkie podleg³e.  
•  Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci wynikajacych z braku nale¿ytej 

starannoœæi podczas konstruowania bramy lub jakichkolwiek zmian w konstrukcji 
bramy powsta³ych na skutek u¿ytkowania. 

•  Instalacja elektryczna podlega równie¿ nastêpuj¹cym Normom i Dyrektywom 
Europejskim: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC i wszystkim podleg³ym.

•  Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoœci instalacyjnych nale¿y siê upewniæ, 
¿e zosta³o od³¹czone zasilanie. Nale¿y równie¿ od³¹czyæ zasilanie akumula-
torowe je¿eli takowe zosta³o dostarczone. 

•  Nale¿y pamiêtaæ, ¿e instalacja elektryczna powinna byæ pod³¹czona poprzez 
wy³¹czniki przeci¹¿eniowe zapewniaj¹ce przerwê w obwodzie równ¹ lub wiêksz¹ 
3,5 mm. 

•  Nale¿y siê upewniæ, ¿e wy³¹czniki ró¿nicowe 0,03A s¹ zamontowane przed 
pod³¹czeniem zasilania.

•  Nale¿y sprawdziæ czy uziemienie jest poprowadzone prawid³owo: po³¹cz bramê 
i inne elementy systemu do z³¹cza uziemienia.

•  Zamontuj niezbêdne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki, krawêdziowe 
listwy zabezpieczaj¹ce itp.), które s¹ niezbêdne aby zabezpieczyæ przestrzeñ 
przed niebezpieczeñstwem zgniecenia, przesuniecia lub uderzenia.

•  Nale¿y umieœciæ przynajmniej jedno œwiat³o ostrzegawcze, które ³atwo mo¿na 
zauwa¿yæ oraz na bramie nale¿y umieœciæ znak ostrzegawczy. 

•  Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci za poprawne dzia³anie systemu w 
przypadku zamontowania zabezpieczeñ innego producenta lub w przypadku 
gdy takie zabezpieczenia nie zosta³y zamontowane.

•  Nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych.
•  Nie nale¿y we w³asnym zakresie modyfikowaæ ¿adnych elementów systemu, 

chyba ¿e zosta³a wydana przez BFT stosowna zgoda na piœmie.
•  U¿ytkownika systemu nale¿y poinformowaæ o zasadch bezpiecznego 

u¿ytkowania, strefach niebezpiecznych oraz o awaryjnym rêcznym sposobie 
otwierania bramy.

•  Podczas dzia³ania systemu nie nale¿y siê zbli¿aæ do strefy pracy systemu. W 
szczególnoœci nale¿y dopilnowaæ aby w tej strefie nie znalaz³y siê dzieci. 

•  Piloty lub inne urzadzenia steruj¹ce nale¿y trzymaæ w miejscu niedostepnym 
dla dzieci w celu unikniêcia niezamierzonej aktywacji systemu. 

•  U¿ytkownik nie powinien samodzielnie dokonywaæ zmiany ustawieñ, pod³¹czeñ 
elektrycznych ani innych regulacji. Takich czynnoœci mo¿e dokonywaæ tylko 
wykwalifikowany personel. 

•  Cokolwiek, co nie jest dopuszczone przez niniejsz¹ instrukcjê, jest zabro-nio-
ne. 

•  Instalacji zabezpieczeñ i sterowania nale¿y dokonaæ w zgodzie ze standardem   
     EN 12978.

3) DANE TECHNICZNE
Zasilanie:  ........................................................... jednofazowe 230V ±10% 50Hz (*)
Motor revolutions:  ..................................................................................1400 min-1

Pobór mocy:..... . . . . . . . . . . . . . .Deimos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270W
..............................................Deimos 700.............................................290W
Max pobór pr¹du:......... Deimos: ...............1.9 A (230V)      :3.8 A (110V)
.......................................Deimos 700:............1.5 A (230V)    :3 A (110V)
Kondensator:....................Deimos......................14 µF (230V)     :55 F (110V)
..........................................Deimos 700: ............10 µF (230V)           :40 F      (110V)
Zabezpieczenie termiczne: .............. Deimos:..............................................160 °C
.............................................. ........Deimos 700:...........................................110 °C
Klasa izolacji: ........................................................................................................F
Max waga skrzyd³a:.................Deimos:..............14 zêbów......5000N (≈500kg)
............................................................................18 zêbów......3800N (≈350kg)
.................................................Deimos 700:.........14 zêbów......7000N (≈700kg)
.............................................................................18 zêbów......5500N (≈550kg)
Moment obrotowy:...............Deimos:............................................18Nm
.................................................Deimos 700:...........................................20Nm
Stopieñ redukcji:  ..............................................................................................1/30
Output revolutions: .................................................................................... 48 min-1

Modu³ zêba: ............................................................................ 4mm (14/18 zêbów)
Szybkoœæ: .......................................8,5 m/min (14 zêbów)    :11m/min (18 zêbów) 
Sprzêg³o .......................................................................................... : mechaniczne
Smarowanie: .................................................................................................. smar
Obs³uga rêczna: ......................................................................... po wysprzêgleniu
Liczba cykli na dobê: ........................................................................................ 100
Centrala steruj¹ca: ......................................................................................ALPHA
Environmental conditions: ....................................................... od -15°C do +60°C
Stopieñ zabezpieczenia: ................................................................................  IP24
Wymiary: ..................................................................................  patrz rysunek fig.2
Waga :................................Deimos: ............................................................... 11kg
............................................Deimos 700: ....................................................... 15kg 
(*) inne dostêpne na zamówienie.

Centrala steruj¹ca ALPHA do obs³ugi jednego silnika:
Zasilanie:  ............................................................................. 230V ±10%, 50Hz(*)
Odseparowanie elektryczne:  ................................................... > 2MOhm, 500Vdc
Temperatura pracy: .............................................................................  -10 / +55°C
Wytrzyma³oœæ dielektryczna:….  ........... mains/low voltage 3750Vac per 1 minute
Œwiat³o stanu bramy:  ................................................................... 24V , 3W max
Zasilanie dodatkowe (pobór pr¹du):  ...............................................24V , (0.2A)
Zintegrowany radioodbiornik:  ........................................czêstotliwoœæ 433.92MHz
Kodowanie: .........................kod dynamicznie zmienny z algorytmem klonowania
Liczba kombinacji kodu: ........................................................................  4  miliardy
Impedancja anteny (przewód): ...................................................... 50Ohm (RG58)
Pamiêæ radioodbiornika:..................................................................................... 63
Wymiary:  .....................................................................................patrz rysunek 19
(* inne dostêpne na zamówienie)

4) POD£¥CZENIE CENTRALI STERUJ¥CEJ (rysunek Fig.16)
UWAGA – Podczas dokonywania jakichkolwiek pod³¹czeñ elektrycznych nale¿y 
postêpowaæ zgodnie z przyjêtymi standardami oraz dobr¹ praktyk¹ elekltryczn¹. 
Pod³¹czenie najlepiej zleciæ osobie z uprawnieniami elektrycznymi. 
Przewody przenosz¹ce ró¿ne nomina³y napiêcia powinny byæ fizycznie odseparo-
wane lub odizolowane przynajmniej 1mm warstw¹ dielektryka. Wszystkich po³¹czeñ 
nale¿y dokonywaæ w odpowiednich puszkach elektrycznych.

UWAGA! W celu pod³¹czenia zasilania g³ównego nale¿y zastosowaæ przewód 
minimum 3x1.5mm2 zgodnego ze stosownymi przepisami w odpowiedniej 
klasie izolacji.
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JP1
1-2 Zasilanie 230V +/- 10% 50/60 Hz (przewód neutralny do z³¹cza 1).
3-4-5 Silnik M (z³¹cze 4 wspólne, z³¹cza 3-5 bieguny silnika i kondensator).
1-4 Lampa sygnalizacyjna i elektrozamek 230V EBP.
JP2
7-8 START przycisk lub prze³¹cznik kluczykowy (N.O.).
7-9 STOP przycisk (N.C.). Je¿eli nie u¿ywany zostawiæ zmostkowany. 
7-10 Fotokomórki lub listawa pneumatyczna (N.C.). Je¿eli nie u¿ywany zostawiæ 

zmostkowany.
7-11 Wy³¹cznik krañcowy OTWARCIE (N.C.). Je¿eli nie u¿ywany zostawiæ 

zmostkowany.
7-12 Wy³¹cznik krañcowy ZAMKNIÊCIE (N.C.). Je¿eli nie u¿ywany zostawiæ 

zmostkowany.
13-14 Wyjœcie 24Va.c. zasilanie do fotokomórek lub innych urz¹dzeñ.
15-16 Wyjœcie œwiat³a stanu bramy lub drugiego kana³u radia.
17-18 Wejœcie anteny (20 ekran – 19 sygna³).
JP3
19-20 Wejœcie furtki  (N.O.)

JP4 Z³¹cze radioodbiornika.

5) Diody sygnalizacyjne LED (Fig.21)        
Centrala steruj¹ca ALPHA BOM wyposa¿ona jest w diody LED, które syganlizuj¹ 
stan si³ownika oraz urz¹dzeñ dodatkowych.
DL1: Dioda wbudowanego radioodbiornika
DL2: START - w³¹cza siê po komendzie start.
DL3: STOP - wy³¹cza siê po komendzie start.
DL4: PHOT - Photocell - wy³¹cza siê gdy w linii foto znajduje siê przeszkoda lub 

gdy fotokomórki nie s¹ w linii.
DL5: SWO - wy³¹cza siê po zadzia³aniu wy³¹cznika krañcowego OTWARCIE.
DL6: SWC - wy³¹cza siê po zadzia³aniu wy³¹cznika krañcowego ZAMKNIÊCIE.

6) Prze³¹czniki funkcji DIP-SWITCH (Fig.21)
DIP1)
TCA [ON] - Automatyczne zamykanie TCA.
ON  W³¹czone
OFF Wy³¹czone
DIP2)
FCH [ON] - Fotokomórki
ON:  Fotokomórki dzia³aj¹ tylko podczas zamykania. 
OFF:  Fotokomórki dzia³aj¹ podczas zamykania i otwierania. 
DIP3)
BLI - Funkcja zespo³u mieszkalnego.
ON: komenda START jest ignorowana podczas fazy otwierania.
OFF:  komenda START jest akceptowana fazy podczas otwierania. 
DIP4)
3P/4P - Logika 3 lub 4 krokowa 
ON: Logika 3 krokowa w³¹czona.
OFF: Logika 4 krokowa w³¹czona.
DIP5)
CODE FIX – Kod sta³y.
ON: Zintegrowany radioodbiornik prze³¹czony na kod sta³y. 
OFF: Zintegrowany radioodbiornik prze³¹czony na kod dynamicznie zmienny.
DIP6)
RADIO LEARN - Tryb programowania radioodbiornika
ON: W³¹czona funkcja uczenia:
 1 – Przyciœnij ukryty przycisk (P1) nastêpnie wybrany przycisk pilota (T1, 

T2, T3 lub T4) pilota wczeœniej wczytanego do pamiêci za poœrednictwem 
menu RADIO. 

 2 – Przez 10s przyciskaj ukryty przycisk (P1) a nastêpnie wybrany przycisk 
pilota (T1, T2, T3 or T4), który ma byæ zapamiêtany. 

 Radioodbiornik wyjdzie z trybu programowania po 10 sek. Przed up³ywem 
tego czasu mozna dodaæ kolejnego pilota do pamiêci. 

 Ta metoda nie wymaga dostêpu do centrali steruj¹cej ale bêdzie tylko 
dzia³a³a w zasiêgu radioodbiornika. 

OFF Wy³¹czona funkcja uczenia. Radio mo¿na zaprogramowaæ tylko za 
poœrednictwem Menu RADIO. 

DIP7)
SCA – Œwiat³o sygnalizuj¹ce stan bramy SCA lub wyjœcie drugiego kana³u radia. 

Rysunek (Fig. 24).
ON: W³¹czony tryb SCA.
OFF: W³¹czony tryb drugiego kana³u radia.

DIP8)
FAST CLOSE - Szybkie zamkniêcie
ON Brama zamyka siê natychmiast po zwolnieniu linii foto bez oczekiwania na 

odliczenie czasu do automatycznego zamkniêcia TCA. 
OFF Szybkie zamkniêcie nieaktywne.

7) REGULACJE (Fig.21)
TCA (Dip1 ON) - czas automatycznego zamkniêcia.
Regulujemy czas automatycznego zamkniêcia (od 0 do 90 sek.).
TW - czas pracy
Regulujemy czas pracy (od 0 do 90 sek.). Gdy pod³¹czone s¹ elektromechaniczne 
wy³¹czniki krañcowe czas pracy powinien byæ ustawiony o 3 do 5 sekund d³u¿szy 
ni¿ faktyczny czas zamkniêcia bramy.

8) ZINTEGROWANY RADIOODBIORNIK
Wyjœcia kana³ów: 
- wyjœcie kana³u 1, je¿eli aktywne, odpowiada za komendê START. 
- wyjœcie kana³u 2, je¿eli aktywne, impuls 1s na wyjœcie drugiego kana³u radia.

Rodzaje pilotów, których mo¿na u¿ywaæ:
wszystkie z kodem dynamicznie zmiennym i zgodne z protoko³em .

POD£¥CZENIE ANTENY
Nale¿y u¿ywaæ  anteny nastrojonej do czêstotliwoœci 433MHz.
Do po³aczenia radio-antena nale¿y u¿yæ przewodu koncentrycznego RG58.
Je¿eli w pobli¿u anteny znajduj¹ siê metalowe przedmioty, które mog¹ interferowaæ 
z sygna³em i zmniejszaæ zasiêg pilotów, nale¿y antenê zamontowaæ w innym 
miejscu. 
 
9) WCZYTYWANIE PILOTÓW
Wczytywanie pilotów do pamiêci radioodbiornika mo¿e byæ wykonane rêcznie 
lub przy uzyciu programatora UNIRADIO, który umo¿liwia wczytywanie grupowe 
i zachowanie kodów pilotów w komputerowej bazie danych EEdbase. 
10) WCZYTYWANIE RÊCZNE
W przypadku instalacji gdzie nie s¹ wymagane ¿adne zaawansowane funkcje, 
mozna zapamietaæ piloty rêcznie.
1) Aby wczytaæ dowolny przycisk pilota T na pierwszy kana³ wciœnij przycisk SW1, 

na drugi kana³ przycisk SW2 w centrali steruj¹cej. 
2) Gdy miga dioda DL1 nale¿y wcisn¹æ ukryty przycisk pilota P1, dioda DL1 zaœwieci 

siê i nie bêdzie migaæ.
3) Wciœnij teraz ¿¹dany przycisk pilota, dioda DL1 ponownie zacznie migaæ.
4) Aby wczytaæ kolejne piloty powtórz kroki 2) i 3).
5) Aby wyjœæ z trybu programowania nale¿y poczekaæ a¿ dioda DL1 zgaœnie. 
WA¯NE: OZNACZ PIERWSZEGO WCZYTANEGO PILOTA (MASTER). 
Pierwszy wczytany pilot przypisuje do radioodbiornika unikalny kod który bedzie 
potrzebny przy klonowaniu pilotów lub radioodbiorników.

11) KASOWANIE PAMIÊCI RADIOODBIORNIKA 
Aby wykasowaæ wszystkie piloty z pamiêci radioodbiornika nale¿y jednoczeœnie 
wcisn¹æ na 10 sekund przyciski SW1 i SW2. Dioda DL1 zacznie migaæ. Zakoñczenie 
procesu kasowania pamiêci zostanie potwierdzone poprzez zapalenie siê diody 
DL1 na sta³e. Aby wyjœæ z trybu programowania nale¿y poczekaæ a¿ dioda DL1 
zgaœnie.

12) KONFIGURACJA RADIOODBIORNIKA
Radioodbiorniki zintegrowane z central¹ steruj¹c¹, ³¹cz¹ ze sob¹ bezpieczeñstwo 
kodu dynamicznie zmiennego z mo¿liwoœci¹ bezpiecznego klonowania kodu pilota 
przy u¿yciu specjalnego systemu. 
Klonowanie oznacza stworzenie wiernej kopii jednego z pilotów, który bêdzie 
automatycznie rozpoznawany przez radioodbiornik lub zamianê na liscie zapa-
mietanych pilotów. 
Klonowanie przez zamianê powoduje stworzenie nowego pilota, który zajmuje 
miejsce pilota klonowanego na liœcie pilotów w pamiêci radia. Powoduje to usuniêcie 
starego pilota (np. zagubionego). 
Pozwala to na dodawanie lub zamienianie pilotów bez koniecznoœci kasowania 
ca³ej pamiêci radioodbiornika i doje¿d¿ania na miejsce instalacji.
Je¿eli bezpieczeñstwo kodu nie jest czynnikiem wa¿nym, mo¿na przestawiæ radio-
odbiornik na kod sta³y. Zapewnia on mo¿liwoœæ ustawienia du¿ej liczby kombinacji 
kodu i jednoczesnie umo¿liwia ³atwe kopiowanie pilotów. 

13) KLONOWANIE RADIOODBIORNIKÓW (Fig.20)
Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi programatora UNIRADIO oraz systemu 
radiowego CLONIX. 

14) PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE
Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi programatora UNIRADIO oraz systemu 
radiowego CLONIX. 

INSTRUKCJA INSTALACJI POLSKI
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13) AKCESORIA
SPL (Rysunek fig.22).
Opcjonalna p³yta steruj¹ca do grza³ki rezystancyjnej. Zalecana przy temepraturach 
pracy poni¿ej -10°C. (W przypadku si³owników hydraulicznych).
ME (Rysunek fig.23).
Opcjonalna p³yta steruj¹ca elektrozamkiem 12Vac.
EBP (Rysunek fig.16).
Elektrozamek EBP. Pod³¹czany bezpoœrednio do z³¹cz 1 i 4.

14) CZYNNOŒCI WSTÊPNE
Przed przyst¹pieniem do instalacji nale¿y siê upewniæ, ¿e konstrukcja bramy 
jest odpowiednio wytrzyma³a i odpowiada obowi¹zuj¹cym normom i dyrektywom 
bezpieczeñstwa. W szczególnoœci nale¿y sprawdziæ czy:
• Brama jest prosta i ustawiona w pozycji pionowej. 
• Brama otwiera siê rêcznie bez oporów na ca³ej d³ugoœci.
• Zachowany jest luz pomiêdzy rolkami prowadz¹cymi, a profilem noœnym bra-

my.
• Zamontowane s¹ odpowiednie odbojniki i wychwyty.
• Czy w miejscu przewidzianym do monta¿u si³ownika jest wystarczaj¹co du¿o 

miejsca, aby obs³uga rêcznego wysprzêglenia by³a mo¿liwa. 
 Je¿eli jest to konieczne nale¿y poprawiæ konstrukcjê bramy lub wymieniæ wadliwe 

elementy. Je¿eli brama jest na gwarancji, o naprawê lub modyfikacjê bramy 
nale¿y poprosiæ producenta.

UWAGA: Nale¿y pamietaæ, ¿e si³ownik s³u¿y do otwierania i zamykania bramy. 
Je¿eli konstrukcja bramy jest nieprawid³owa lub brama jest uszkodzona to 
si³ownik mo¿e dzia³aæ nieprawid³owo lub mo¿e ulec uszkodzeniu.  

Wyjmij si³ownik oraz wszystkie komponenty z opakowania. SprawdŸ czy podczas 
transportu nie uleg³y one uszkodzeniu. Je¿eli któryœ z elementów jest uszkodzony 
zg³oœ siê do dostawcy.  Pamiêtaj, ¿e uszkodzonych elementów (nylon, polysteryn 
czy p³ytki elektroniki )pozbywaæ siê nale¿y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
dotycz¹cymi utylizacji.

15) MONTA¯ P£YTY MONTA¯OWEJ
15.1) Monta¿ w pozycji standardowej
• W pierwszej kolejnoœci nale¿y przygotowaæ wykop pod wylewkê betonow¹, 

 w której zostan¹ umieszczone kotwy wraz z p³yt¹ monta¿ow¹. Je¿eli montujemy 
si³ownik do bramy szynowej mo¿emy do szyny jezdnej przyspawaæ p³askowniki 
(rysunek Fig.3) do których nastêpnie przyspawamy kotwy. Wykop fundamentowy 
mo¿e czêœciowo znajdowaæ siê pod szyn¹ jezdn¹. 

• WyprowadŸ do wykopu rurki z przewodami elektrycznymi. 
-  Zgodnie z rysunkiem Fig. 4 umieœæ p³ytê monta¿ow¹.
• Symbol ko³a zêbatego, wyt³oczony na p³ycie, powinien byæ widoczny i skie-

rowany do bramy. Zapewnia to jednoczeœnie prawid³owe wyprowadzenie dla 
przewodów elektrycznych. 

• WyprowadŸ rurki z przewodami elektrycznymi ponad p³ytê monta¿ow¹. 
• Zalej betonem wykop fundamentowy wraz z kotwami.  
• Upewnij siê, ¿e:
 Zachowane s¹ odpowiednie odleg³oœci monta¿owe. 
 P³yta monta¿owa jest dok³adnie wypoziomowana. 
 Otwory monta¿owe i œruby do przymocowania si³ownika nie s¹ zabrudzone 

betonem. 
Pozostaw wylewkê do stwardnienia. 

15.2) Monta¿ w pozycjach niestandardowych. 
Si³ownik mo¿e byæ zamocowany równie¿ w innych pozycjach ni¿ standardowa. Jak 
np. na rysunku fig. 5. W takim przypadku nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to 
aby si³ownik by³ zamontowany w taki sposób aby nie przemieszcza³ siê podczas 
dzia³ania i zachowany by³ odstêp (1-2 mm) pomiêdzy ko³em zêbatym, a listw¹ zêbat¹. 
Nale¿y przy tym œciœle przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa dotycz¹cych ludzi, 
zwierz¹t i przedmiotów. W szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³owe 
zabezpieczenie przestrzeni pomiêdzy ko³em zêbatym i listw¹ zêbat¹.   
Wszystkie miejsca niebezpieczne musz¹ byæ zabezpieczone przez urz¹dzenia 
bezpieczeñstwa zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

16) MONTA¯ SI£OWNIKA
Gdy wylewka ju¿ wysch³a mo¿emy, pos³uguj¹c siê rysunkiem fig. 6 przyst¹piæ do 
dalszych czynnoœci:
• Umieszczamy na ka¿dej kotwie nakrêtkê M10 zachowuj¹c dystans przynajmniej 

25mm od pod³o¿a. Umo¿liwi to nam dokonanie póŸniejszych regulacji wysokoœci 
po³o¿enia si³ownika. 

• Nastêpnie na kotwach umieszczamy podstawê si³ownika “P”, która znajduje 
siê na wyposa¿eniu standardowym. Przy u¿yciu poziomicy sprawdzamy czy  
zachowany jest poziom, wzd³u¿ i w poprzek podstawy.   

• Zdejmij z si³ownika obudowê oraz os³onê œrub. Nastêpnie umieœæ si³ownik na 
p³ycie podstawy, ko³em zêbatym w kierunku bramy. 

• Za³ó¿ podk³adki na wystaj¹ce kotwy, a nastêpnie przymocuj si³ownik 

nakrêtkami.  
• W razie potrzeby opuœæ si³ownik aby ko³o zêbate umieœciæ pod listw¹ zêbat¹. 

Ko³o zêbate musi byæ ustawione dok³adnie pod listw¹ zêbat¹ i dok³adnie 
równolegle do listwy zêbatej. Patrz¹c od góry listwa zêbata powinaa byæ na 
œrodku ko³a zêbatego. W rozdziale zatytu³owanym „Monta¿ listwy zêbatej” 
wyszczególnimy najwa¿niejsze wymiary oraz metody monta¿u najczêœciej 
spotykanych rodzajów listew zêbatych. 

17) MONTA¯ LISTWY ZÊBATEJ
Do wykonania niniejszej instalacji niezbêdna jest listwa z modu³em zêba 4. Na 
ca³ej d³ugoœci bramy nale¿y listwê przymocowaæ do bramy. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿eby przewidzieæ miejsce do zamontowania odbojów do w³¹czania wy³¹czników 
krañcowych, tak aby zapewniæ pe³ne otwarcie oraz pe³ne zamkniêcie bramy. 

17.1) Listwa zêbata typu CFZ (rysunek Fig.7).
Cynkowana listwa stalowa o przekroju 22x22mm - konfekcjonowana w odcinkach 
2 metrowych - obci¹¿enie dopuszczalne do 2000kg (≈ 20000N). Listwê t¹ nale¿y 
przyspawaæ do k¹townika, a dopiero k¹townik jest spawany do bramy. U³atwia to 
zachowanie odpowiedniej odleg³oœci pomiêdzy bram¹, a listw¹ zêbat¹ oraz u³atwia 
proces monta¿u. Pomiêdzy kolejnymi odcinkami listwy zêbatej nale¿y zachowaæ 
taki odstêp aby uzyskaæ prawid³owy skok zêba. Po przyspawaniu listwy zêbatej 
do k¹townika nale¿y siê upewniæ czy pod wp³ywem temperatury katownik siê nie 
wygi¹³. W razie potrzeby nale¿y go wyprostowaæ. Aby unikn¹æ wyginania nale¿y 
spawaæ najpierw z jednego koñca k¹townika, a nastêpnie z drugiego. Spawy 
nale¿y wykonywaæ na zmianê.

17.2) Listwa zêbata typu CPZ (rysunek Fig.7).
Listwa nylonowa o przekroju - 22x22mm - konfekcjonowana w odcinkach 1 m 
- dopuszczalne obci¹¿enie 500kg (≈ 5000N). Listwê t¹ mo¿na przymocowaæ do 
bramy za pomoc¹ wkrêtów samogwintuj¹cych. Tak¿e ten model listwy zêbatej 
wymaga aby pomiêdzy kolejnymi odcinkami by³ zachowany odstêp dziêki, które-
mu uzyskamy prawid³owy skok zêba. Ten model listwy zêbatej jest du¿o cichszy 
podczas wspó³pracy z ko³em zêbatym oraz umo¿liwia dokonywanie regulacji 
po³o¿enia dziêki fasolkowym otworom na wkrêty mocuj¹ce. 

17.3) Listwa zêbata typu CVZ (rysunek Fig.7)
Cynkowana listwa stalowa o przekroju 30x12mm - w odcinkach 1 m - sprzedawa-
na w komplecie z tulejami dystansowymi do spawania - maksymalne obci¹¿enie 
2000kg (≈ 20000N). Tuleje dystansowe nale¿y przyspawaæ do bramy pamiêtaj¹c, 
¿e tak¿e ten model listwy zêbatej wymaga aby pomiêdzy kolejnymi odcinkami by³ 
zachowany odstêp dziêki, któremu uzyskamy prawid³owy skok zêba.  Nastêpnie 
mo¿emy przykrêciæ listwê za pomoc¹ œrub. Otwory w listwie zêbatej maj¹ kszta³t 
fasolki co umo¿liwia regulacjê po³o¿enia listwy zêbatej w pionie.  

17.4) Monta¿ (jedna z metod)
W celu zamontowania listwy zêbatej nale¿y:
• Wysprzêgliæ si³ownik (patrz punkt “Obs³uga rêczna”).
• Koniec listwy zêbatej oprzeæ na kole zêbatym, tak aby oba elementy siê zazêbi³y. 

Ustawiaj¹c listwê zêbat¹ poziomo nale¿y jej koniec przyspawaæ lub przykrêciæ 
do bramy. Nastêpnie przesuwaj¹c rêcznie bramê mocujemy grugi koniec listwy 
do bramy. (rysunek fig. 9).

-  W ten sam sposób postêpujemy z kolejnymi odcinkami listwy zêbatej.
• W przypadku gdy skrzyd³o bramy jest nieznacznie krzywe i nie mog³o to zostaæ 

naprawione wczeœniej, mo¿na w celu zachowania liniowego mota¿u pomiêdzy 
listw¹ zêbat¹, a bram¹ umieœciæ podk³adkê kasuj¹c¹ powsta³y luz. Podczas 
ca³ego procesu mocowania listwy nale¿y sprawdzaæ czy ko³o zêbate znajduje 
siê dok³adnie pod listw¹ zêbat¹ jak na rysunku fig. 10. 

UWAGA - Proces spawania powinien byæ wykonany przez osobê kompe-
tentn¹, posiadaj¹c¹ odpowiednie uprawnienia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jest to 
proces niebezpieczny i powinien byæ wykonywany przy u¿yciu niezbêdnych 
œrodków ochronnych. 

18) REGULACJA PO£O¯ENIA KO£A ZÊBATEGO
Po zamontowaniu listwy zêbatej nale¿y wyregulowaæ odstêp pomiêdzy listw¹, a 
ko³em zêbatym. Odstêp ten powinien wynosiæ oko³o 2mm (rysunek fig. 6). Regulacji 
tej mo¿na dokonaæ poprzez poluzowanie nakrêtek pod si³ownikiem i opuszczenie 
ka¿dej z nich o ¿¹dane 2 mm. Nastêpnie nale¿y dokrêciæ nakrêtki wen¹trz si³ownika. 
Ponownie nale¿y siê upewniæ czy ko³o zêbate znajduje siê dok³adnie pod listw¹ 
zêbat¹ (rysunek fig.10). 
UWAGA - Prawid³owy odstêp pomiêdzy listw¹ zêbat¹ i ko³em zêbatym 
oraz prawid³owa pozycja tych elementów wzglêdem siebie maj¹ wp³yw na 
poprawnoœæ dzia³ania oraz ¿ywotnoœæ si³ownika. 

19) ELEKTROMECHANICZNE WY£¥CZNIKI KRAÑCOWE
Ustawienia po³o¿eñ krañcowych bramy nale¿y dokonywaæ przy wysprzêglonym 
si³owniku i od³¹czonym zasilaniu. Na obydwóch koñcach zamontowanej wczeœniej 
listwy zêbatej nale¿y umieœciæ popychacze wy³¹czników krañcowych (rysunek 
fig.11).  
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fig.17 - “A”). Przy pomocy drugiego klucza obracaj nakrêtk¹ (rysunek fig.17 
- ref. “D”) w celu zwiêkszenia lub zmniejszenia si³y docisku tarczy sprzêg³a. 

• Pod³¹cz zasilanie i za pomoc¹ si³omierza sprawdŸ czy parametry s¹ ustawione 
zgodnie ze wskazaniami normy. Zabezpiecz si³ownik zak³adaj¹c pokrywê 
górn¹. 

 UWAGA - Si³ê nale¿y ustawiæ przed oddaniem instalacji w 
u¿ytkowanie. 

23)  OBS£UGA RÊCZNA
Obs³uga rêczna wykorzystywana jest w przypadku braku zasilania lub awarii 
si³ownika. Aby wysprzêgliæ si³ownik nale¿y:
• W³o¿yæ klucz do zamka (rysunek fig. 18) i obróciæ w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara o k¹t 90°, nastêpnie obróciæ do oporu ga³kê 
wysprzêglania  w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. then rotate 
the release knob clockwise along its entire stroke. W ten sposób si³ownik zo-
sta³ rozsprzêglony, ko³o zêbate mo¿e obracaæ siê swobodnie i mo¿na rêcznie 
obs³ugiwaæ bramê. 

 Uwaga: Nie nale¿y bramy popychaæ i puszczaæ swobodnie. Nale¿y j¹ 
przesuwaæ utzrymuj¹c sta³¹ kontrolê nad prêdkoœci¹ przesuwu.

• Aby ponownie zasprzêgliæ si³ownik nale¿y ga³kê wysprzêglania przekrêciæ w 
kierunku przeciwnym i zabezpieczyæ j¹ kluczem. Klucz nale¿y przechowywaæ 
w bezpiecznym miejscu. 

W przypadku gdy ga³ka wysprzêglenia wyposa¿ona jest w klucz spersonalizowany 
(rysunek fig. 18), nale¿y:
• W³o¿yæ klucz w zamek znajdujcy siê na ga³ce wysprzêglania i obróciæ go w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o k¹t 90°.
• Przekrêciæ ga³kê wysprzêglania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara (rysunek fig. 18) do oporu. 
 W ten sposób si³ownik zosta³ rozsprzêglony, ko³o zêbate mo¿e obracaæ siê 

swobodnie i mo¿na rêcznie obs³ugiwaæ bramê. 
 Klucza nie mo¿na usun¹æ z zamka do momentu ponownego zasprzêglenia 

si³ownika. 
• W celu zasprzêglenia si³ownika nale¿y dzia³aæ odwrotnie.  Po zasprzêgleniu 

si³ownika nale¿y wyj¹æ klucz z zamka i przechowywaæ go w bezpiecznym 
miejscu.  

 
24) CZYNNOŒCI KONTROLNE
Przed oddaniem instalacji w u¿ytkowanie nale¿y sprawdziæ czy: 
• Wszystkie urz¹dzenia zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo pracuj¹ poprawnie 

(wy³¹czniki krañcowe, fotokomórki, listwy zabezpieczaj¹ce itp.).
• Odleg³oœæ pomiêdzy ko³em zêbatym i listw¹ zêbat¹ wynosi oko³o 2mm na ca³ej 

d³ugoœci bramy. 
• Si³a pchaj¹ca mieœci siê w granicach okreœlonych przez stosowne normy. 
• Odboje koñcowe s¹ zamontowane prawid³owo i zabezpieczone. 
• Poprawnie dzia³aj¹ wszystkie urz¹dzenia dodatkowe pod³¹czone do syste-

mu. 
• Poprawnie dzia³aj¹ wszystkie piloty wczytane do radioodbiornika. 
• Zaprogramowane wczeœniej funkcje dzia³aj¹ poprawnie. 

25) U¯YTKOWANIE
Jako, ¿e brama mo¿e byæ zdalnie sterowana i mo¿e znajdowaæ siê poza polem 
widzenia operatora nale¿y czêsto sprawdzaæ poprawnoœæ dzia³ania urz¹dzeñ 
zabezpieczaj¹cych.
UWAGA! W przypadku zauwa¿enia niepoprawnego dzia³ania któregokolwiek 
z elementów zabezpieczaj¹cych nale¿y niezw³ocznie wezwaæ wykwalifikowany 
personel techniczny.  
Nie nale¿y przebywaæ w strefie dzia³ania szlabanu i nie dopuszczaæ do tej strefy 
dzieci. 
26) STEROWANIE
Istnieje wiele rodzajów sterowania (rêczne, zdalne, za pomoc¹ kart zbli¿eniowych, 
pêtli indukcyjnych etc.) zale¿nie od wymagañ klienta lub charakterystyki danej 
instalacji.W celu zapoznania siê z ró¿nymi trybami sterowania nale¿y zapoznaæ 
siê z odpowiednimi instrukcjami. 
Instalator jest obowi¹zany poinstruowaæ u¿ytkownika o zasadach bezpiecz-
nego u¿ytkowania i postêpowania w sytuacjach awaryjnych. 

27) CZYNNOŒCI OBS£UGOWE
UWAGA: Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci obs³ugowych 
nale¿y od³¹czyæ zasilanie.
Regularnie nale¿y sprawdzaæ:
• Stan listwy zêbatej i ko³a zêbatego przynajmniej raz w roku. 
-  Je¿eli brama jest nowa to po oko³o dwóch miesi¹cach u¿ytkowania nale¿y 

sprawdziæ czy odleg³oœæ ko³a zêbatego od listwy zêbatej nie uleg³a zmianie i 
wynosi oko³o 2mm. 

• Przy bramach szynowych nale¿y dbaæ o czystoœæ i stan szyny jezdnej.
-  Przy bramach samonoœnych przynajmniej raz w roku nale¿y siê upewniæ czy 

przy obs³udze rêcznej bramy nie powstaj¹ dodatkowe opory toczenia i czy 
mo¿na bez wysi³ku bramê przesuwaæ rêcznie. 

POLSKI

- Rêcznie ustawiæ bramê w pozycji ca³kowicie otwartej. 
 Uwaga: Nie nale¿y bramy popychaæ i puszczaæ swobodnie. Nale¿y j¹ 

przesuwaæ utrzymuj¹c sta³¹ kontrolê nad prêdkoœci¹ przesuwu. 
-  W momencie gdy us³yszymy, ¿e zadzia³a³ mikrowy³¹cznik, bramê nale¿y 

zatrzymaæ.  
• Je¿eli jest to konieczne, skorygowaæ po³o¿enie mechanicznego popychacza 

mikrowy³¹cznika, zamontowanego na listwie zêbatej, tak aby uzyskaæ pe³ne 
otwarcie bramy.

-  T¹ sam¹ czynnoœæ nale¿y wykonaæ w kierunku zamkniêcia bramy. Nale¿y 
pamiêtaæ aby brama nigdy nie uderza³a w s³upek koñcowy ani w odbój je¿eli taki 
zosta³ zamontowany. Dla bezpieczeñstwa u¿ytkowania, przy bramie zmkniêtej 
odstêp pomiêdzy skrzyd³em bramy, a s³upkiem koñcowym powinien wynosiæ 
przynajmniej 50 mm (rysunek fig. 12).

 Aby ponownie zasprzêgliæ si³ownik nale¿y obróciæ ga³kê wysprzêglania w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a nastêpnie zablokowaæ 
ga³kê kluczem. 

W przypadku gdy ga³ka wysprzêglenia wyposa¿ona jest w klucz spersonalizowany 
(rysunek fig. 18), nale¿y:
• W³o¿yæ klucz w zamek znajdujcy siê na ga³ce wysprzêglania i obróciæ go w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o k¹t 90°.
• Przekrêciæ ga³kê wysprzêglania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara (rysunek fig. 18) do oporu. 
 W ten sposób si³ownik zosta³ rozsprzêglony, ko³o zêbate mo¿e obracaæ siê 

swobodnie i mo¿na rêcznie obs³ugiwaæ bramê. 
 Klucza nie mo¿na usun¹æ z zamka do momentu ponownego zasprzêglenia 

si³ownika. 
• W celu zasprzêglenia si³ownika nale¿y dzia³aæ odwrotnie.  Po zasprzêgleniu 

si³ownika nale¿y wyj¹æ klucz z zamka i przechowywaæ go w bezpiecznym 
miejscu.  

20) ODBOJE MECHANICZNE
UWAGA - Brama powinna byæ wyposa¿ona w mechaniczne odboje koñcowe. 
Odboje te w przypadku bram szynowych zapobiegaj¹ wypadniêciu bramy z 
prowadnic (rysunek fig. 13). Odboje koñcowe musz¹ byæ dobrze przymocowa-
ne do pod³o¿a w takim miejscu aby brama by³a zatrzymana przez wy³¹czniki 
krañcowe na kilka centymtrów przed odbojem koñcowym.  

21) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rozprowadzenie przewodów (rys. 14) zgodne z normami CEI 64-8 i IEC 364, HD 
384 i innymi wytycznymi dotycz¹cymi instalacji elektrycznych. 
G³ówne wejœcia zasilaj¹ce powinny byæ odseparowane od innych zacisków 
przy³¹czeniowych (fotokomórki, listwy elektryczne, urzadzenia steruj¹ce itp.).

UWAGA! W celu pod³¹czenia zasilania nale¿y zastosowaæ przewód minimum 
3x1.5mm2 w odpowiedniej klasie izolacji i zgodnego z wczeœniej okreœlonymi 
normami. 

Urz¹dzenia steruj¹ce i zabezpieczaj¹ce powinny byæ pod³¹czone zgodnie ze 
wczeœniej przytoczonymi normami dotyczacymi instalacji elektrycznych. 
Rys.14 pokazuje mo¿liwe po³¹czenia oraz przy³¹cza zasilania. Maksymalna 
d³ugoœæ przewodów zasilajacych nie powinna przekroczyæ 100m. W przypadku 
doprowadzenia zasilania przewodami d³u¿szymi ni¿ 100m nale¿y wczeœniej 
obliczyæ czy starty na przewodach nie bêd¹ uniemo¿liwia³y dostarczenia odpo-
wiedniej mocy do si³owników. W razie potrzeby mo¿na zastosowaæ przewody o 
nieco wiêkszej œrednicy.

G³owne komponenty systemu (rysunek fig.14):
I    Bezpiecznik przeci¹¿eniowy zapewniajacy przerwê w obwodzie min.  
   3,5 mm umo¿liwiaj¹cy odciêcie zasilania. Bezpiecznik ró¿nicowy 0.03A  
   powinien byæ równie¿ zamontowany przed central¹ sterujac¹. 
S    Prze³¹cznik kluczykowy.
AL      Lampa syganlizacyjna z anten¹.
M  Si³ownik 
P  Przycisk naœcienny. 
Fte, Fre  Para fotokomórek.
T  pilot

22) REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO (SPRZÊG£O) 

 UWAGA: Nale¿y siê upewniæ, ¿e si³a zmie¿ona zgodnie z normam¹ 
EN12445 nie przekracza wartoœci podanych w normie EN 12453.

Regulacji momentu obrotowego nale¿y dokonywaæ z zachowaniem standardów 
bezpieczeñstwa. Z tego powodu nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹ proce-
dur¹:
• Od³¹cz zasilanie g³ówne.
• Usuñ pokrywê si³ownika. 
• Za pomoc¹ odpowiedniego klucza zablokuj wa³ g³ówny si³ownika (rysunek 
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• Od czasu do czasu nale¿y oczyœciæ szybkê fotokomórek. 
• Wykwalifikowany personel powinien sprawdziæ czy ustawienie si³y jest 

prawid³owe. 
 W przypadku nieprawid³owego dzia³ania systemu nale¿y niezw³ocznie wezwaæ 

instalatora w celu dokonania naprawy usterki. Do czasu przybycia instalatora 
nale¿y obs³ugiwaæ szlaban rêcznie (patrz rozdzia³ „Obsuga rêczna” wczeœniej 
od³¹czaj¹c zasilanie. 

28) HA£AS
Ha³as wytworzony przez si³ownik pracuj¹cy w normalnych warunkach jest sta³y i 
nie powinien przekroczyæ 70dB (A).

29) UTYLIZACJA
Wszystkie elementy sk³adowe systemu automatyzacji bramy w przypadku utylizacji 
podlegaj¹ obowi¹zuj¹cym w Polsce stosownym przepisom. 
Utylizacja ww. elementów nie poci¹ga za sob¹ ¿adnego ryzyka. Nale¿y pamietaæ 
aby posegregowaæ elementy w zale¿noœci od materia³u, z którego s¹ wykonane 
lub zleciæ utylizacjê profesjonalnej firmie.

30) DEMONTA¯
W przypadku demonta¿u systemu, w celu zainstalowania go w innym miejscu 
nale¿y postepowaæ wg. poni¿szej procedury: 
• Od³¹cz zasilanie, a nastêpnie zdemontuj wszystkie po³¹czenia elektryczne.  
• Zdejmij si³owniki z uchwytów monta¿owych. 
• Zdemontuj centralê sterujac¹ je¿eli jest zamontowana osobno oraz wszystkie 

po³¹czenia elektryczne w jej obrêbie. 
• W przypadku gdy któryœ z elementów nie mo¿e zostaæ zdemontowany lub jest 
uszkodzony, nale¿y go usun¹æ i zast¹piæ nowym.

31) USTERKI i ROZWI¥ZANIA
31.1) Brama siê nie otwiera. Silnik nie dzia³a.
1) SprawdŸ czy fotokomórki lub listwy krawêdziowe nie s¹ przes³oniête lub uru-

chomione. 
2) SprawdŸ bezpieczniki.
3) SprawdŸ poprawnoœæ dzia³nia funkcji sprawdzaj¹c diody dignostyczne. W celu 

identyfikacji diód nale¿y zapoznaæ siê z odpowiedni¹ instrukcj¹. 
 W razie potrzeby sprawdŸ urz¹dzenia steruj¹ce (prze³¹czniki kluczykowe, 

przyciski itp) czy nie s¹ w stanie zwarcia.  
4)  Je¿eli centrala steruj¹ca nie dzia³a, a bezpieczniki elektroniczne s ca³e to 

centralê nale¿y wymieniæ lub odes³aæ do serwisu centralnego. 
 Je¿eli po wymianie centrali steruj¹cej si³ownik nadal nie dzia³a nale¿y go 

zdemontowaæ i odes³aæ do serwisu centralnego. 

31.2) Brama siê nie otwiera. Silnik dzia³a ale moc nie jest przenoszona na 
ko³o zêbate. 
1)  Si³ownik jest wysprzêglony. Nale¿y zasprzêgliæ si³ownik. 
2)  Nale¿y sprawdziæ czy brama nie zaklinowa³a siê w którejœ z pozycji krañcowych. 

W tym celu nale¿y wysprzêgliæ si³ownik, przesun¹æ bramê rêcznie, zasprzêgliæ 
go ponownie w œrodku ruchu i ponownie sprawdziæ. W razie potzreby przesun¹æ 
ramiê popychacza wy³¹cznika krañcowego. 

3)  SprawdŸ czy któryœ z elementów mechanicznych (rolki, wózki, prowadnice itp.) 
nie blokuje bramy. 

4)  SprawdŸ czy tarcza sprzêg³a dobrze przenosi si³ê. Dokrêcaj¹c i luzuj¹c sprzêg³o. 
Regulacja sprzêg³a jest opisana w osobnym rozdziale. Je¿eli problem nie zosta³ 
usuniêty nale¿y zdemontowaæ si³ownik i zg³osiæ siê do serwisu.

OSTRZE¯ENIA
Zapewniamy prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ tylko wtedy gdy zalecenia 
poni¿szej instrukcji zosta³y zachowane. Firma BFT nie ponosi ¿adnej 
odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek nie przestrzegania zaleceñ 
niniejszej instrukcji. 

Firma BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji 
bez wczeœniejszego poinformowania o tym fakcie. Wszelkie informacje i/lub 
rysunki mog¹ ulec zmianie.  

INSTRUKCJA INSTALACJIPOLSKI
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Fig. 13 Fig. 16

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 17
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Fig. 18

Fig. 19
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