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[C000239] DZIENNIK BRAMY

I. Brama przesuwna z napędem

[A000070]  Zamontowana dla: ................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres właściciela

przez: ............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres firmy montującej

Data zamontowania: ................................................

Producent: Pieczęć firmy montującej: 

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
NIP 734-35-13-091  REGON 122453276

....................................................................................................
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za montaż)

II. Dane bramy

Firma: ............................................................................................................................................................................................................
inwestor/zleceniodawca kod poczt. miejscowość

Adres montażu bramy: .............................................................................................................................................................................................................
ulica, nr (kod, miejscowość, jeśli są inne)

Miejsce pracy: .............................................................................................................................................................................................................................
miejsce montażu/pracy na terenie/w budynku

Typ bramy: ....................................................................................................................................................................................................................................
jeśli występują również wersje

Rok produkcji: .......................   Numer seryjny: ....................................................................................................................................................................
dane z tabliczki znamionowej

[C000240] Wymiary bramy (szer. x wys.): .....................................................................................................................................................................

Typ napędu: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................................................

Napięcie pracy (zasilania): .......................................... Napięcie sterowania: ...................................................................................

Rodzaj napędu: Urządzenia zabezpieczające:

BFT Icaro PROX  Fotokomórka

BFT Ares 1500 PROX  BFT Cellula 
BFT Deimos  Somfy 
BFT SP4000  .............................................................
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CAME BK1800  Lampka ostrzegawcza

CAME BK4000  CAME 
CAME BK2200T  BFT 
AWso2000  AW 
AWso2000 - 230V  .............................................................

................................................................... Listwy rezystancyjne ASO

................................................................... Na czole skrzydła bramy 

................................................................... Na końcu skrzydła bramy 

................................................................... Na słupach bramowych 

................................................................... .............................................................

....................................................................................................
(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za montaż)

[A000071] III. Protokół odbioru/przekazania bramy do użytku

Wymieniona brama odpowiada pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa normom i dyrektywom wymienionym  
w dokumentacji technicznej bramy.

Uwaga: Próby odbiorcze całej bramy muszą być przeprowadzone przez doświadczony i wykwalifikowany personel. Musi on 
wziąć na siebie obowiązek wykonania wymaganych prób. 
W zależności od istniejących zagrożeń skontrolować zastosowanie się do wymogów obowiązującego prawa, norm oraz in-
nych uregulowań, a w szczególności wszystkich wymogów norm EN 12445 oraz EN 13241-1.

IIIa. Rozruch i zatrzymanie zostanie zorganizowany przez ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

IIIb. Rozruch i zatrzymanie odbył się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami ........................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona
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[C000242] IIIc. Rozruch i zatrzymanie odbyły się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami:

• Przy kompletnej gotowej instalacji i prawidłowo wyregulowanych wszystkich podzespołach elektro-
technicznych 

• przy prowizorycznym zasilaniu, ale przy odpowiednio wyregulowanych wszystkich podzespołach 
elektrotechnicznych  

IIId. Rozruch i zatrzymanie  nie mogły odbyć się przy odbiorze instalacji:

• ponieważ brak było napięcia sieciowego instalacja nastąpi później 

• ponieważ występują usterki i błędy 
• z innego powodu ...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

• a zatem nastąpi powtórzenie     • z osobnym wezwaniem    

[A000077] IIIe. Rozruch i zatrzymanie zostaną zorganizowane przez ..............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

IIIf. Rozruch i zatrzymanie odbyły się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami .......................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ 
miejscowość data

Podpisy
........................................................................................................................................................................................................................ 

zleceniodawca montażysta / osoba upoważniona

[C000253] IIIg. Rozruch i zatrzymanie odbyło się bez zakłóceń i zgodnie z wymogami:

• Przy kompletnej gotowej instalacji i prawidłowo wyregulowanych wszystkich podzespołach elektrotech-
nicznych 

• przy prowizorycznym zasilaniu, ale przy odpowiednio wyregulowanych wszystkich podzespołach elek-
trotechnicznych  

[C000241] Stosując przewidziane urządzenia sterujące lub zatrzymujące (przełączniki kluczowe, przy-
ciski sterujące lub nadajniki radiowe), wykonać próby otwierania, zamykania i zatrzymywania bramy  
i sprawdzić, czy jej zachowanie odpowiada przewidywanemu. 



Sprawdzić po kolei poprawność działania wszystkich urządzeń zabezpieczających zamontowanych wraz 
z bramą (fotokomórki, listwy krawędziowe, zatrzymania alarmowe, itp.). 

Jeżeli niebezpieczne sytuacje wywołane ruchem skrzydła zostały zlikwidowane poprzez zmniejszenie siły 
uderzenia, należy wykonać pomiar siły według tego co przewidziano w normie EN 12445. Jeśli regulacja 
prędkości lub kontrola siły silnika są użyte jako pomoc w systemie zmniejszania siły uderzenia, należy 
próbować znaleźć taką regulację, która da najlepszy wynik. 
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Data Wykonane czynności 
/ stwierdzone usterki

Usterki usunięte 
/ zalecane, konieczne środki 

zaradcze

Data 
/ podpis serwisanta 
z wyraźnym określe-

niem firmy

Profesjonalny instalator względnie osoba kompetentna powinien w celu kontroli stanu technicznego bramy uwzględnić wytycz-
ne producenta zawarte w Instrukcji Instalowania i Obsługi. 
Do potwierdzenia kontroli mogą zostać załączone dalsze dokumenty, np. powodujące uzasadnione wyłączenie z eksploatacji 
lub konieczne uzupełnienia łącznie z rysunkami/szkicami, jak również certyfikaty. Załączniki należy wyszczególnić.

[A000072] IV.  KARTA PRZEGLĄDU
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Data Wykonane czynności 
/ stwierdzone usterki

Usterki usunięte 
/ zalecane, konieczne środki 

zaradcze

Data 
/ podpis serwisanta 
z wyraźnym określe-

niem firmy
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[C000096] INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY

Nie zastawiać obszaru ruchu bramy. Na drodze otwierającej lub zamykającej się bra-
my nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Upewnić się, że w trakcie ruchu bramy 
na jej drodze nie znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub też przedmioty.

[B000033] Zabrania się przebywania osób oraz pozostawiania samochodów lub in-
nych przedmiotów w świetle otwartej bramy. Zabrania się przebywania, przecho-
dzenia, przebiegania lub przejeżdżania przed poruszającą się bramą.

Zabrania się używania skrzydła bramy do przenoszenia przedmiotów lub osób. Nie pozwalać 
dzieciom bawić się urządzeniami. Nadajniki sterujące bramą powinny być przechowywane  
z dala od dzieci. Nadajniki przechowywać w suchym miejscu, unikać zawilgocenia.
Uruchomienie zdalne można wykonać tylko gdy widoczna jest brama i przestrzeń ruchu bramy.

[B000034] Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby  
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub oso-
by o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nad-

zorem i zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu.
Zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

[C000152] Podczas eksploatacji sprawdzać wzrokowo bramę i instalację, tak aby upewnić się, że nie ma śladów 
rozregulowania mechanicznego, uszkodzeń mechanicznych, śladów zużycia oraz śladów uszkodzenia kabli i za-
montowanych części napędu.
[B000035] W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w pracy bramy porozumieć się z Profesjonalnym Instalatorem 
lub Osobą Kompetentną.

Nie zaleca się smarowania elementów ruchomych bramy ponieważ powoduje to 
przywieranie brudu i zwiększenie oporów ruchu skrzydła.

[C000097] Sterowanie
Napęd bramy umożliwia otwieranie i zamykanie bramy. 
Brama może być uruchamiana w różny sposób w zależności od wymagań i sposobu montażu:
• ręcznie (awaryjne otwieranie),
• poprzez zdalne sterowanie nadajnikiem,
• przy pomocy kart magnetycznych,
• przy pomocy wyłącznika kluczykowego,
• innych urządzeń sterowania.

[C000098] Użytkowanie bramy
Otwieranie i zamykanie
Otwieranie i zamykanie bramy z napędem jest możliwe przez naciśnięcie przycisku na nadajniku zdalnego stero-
wania. Przycisk trzymać wciśnięty przez około 1-2 sekund. 
Istnieje możliwość otwierania i zamykania bramy poprzez naciśnięcie przycisku włącznika (włącznik naścienny; 
przycisk na panelu domofonu) lub przekręcenie kluczyka (wyłącznik kluczykowy).
[C000099] W bramie uruchamianej za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, wszystkie urządzenia zabez-
pieczające muszą być sprawne i regularnie sprawdzane by zapewnić ich doskonałą sprawność. W przypadku 
jakiegokolwiek błędu bezzwłocznie zwrócić się o pomoc Profesjonalnego Instalatora lub Osobę Kompetentną. 
Osoby, a w szczególności dzieci muszą przebywać poza obszarem działania bramy. 

Uruchomienie zdalne można wykonać tylko, gdy widoczna jest brama i przestrzeń 
ruchu bramy.
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[C000100] Otwieranie awaryjne
Otwieranie awaryjne przewidziane jest w sytuacji, gdy zachodzi konieczność otwierania bramy ręcznie (zakłóce-
nia w działaniu napędu lub brak prądu).

[C000101] Napęd AWso2000 - rozblokowanie napędu:
• wstawić klucz indywidualny do zamka i przekręcić go o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara,
• odchylić pokrętło blokady;
• pokrętło blokady przekręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do oporu. Koło zębate zostanie zwolnione 

i brama jest gotowa do obsługi ręcznej,
• skrzydło bramy przesunąć ręcznie prowadząc je na całej długości. Cały czas należy mieć kontrolę nad przesu-

wanym skrzydłem bramy. Zabrania się rozpędzenia skrzydła bramy i pozostawienie bez kontroli. Rozpędzone 
skrzydło może spowodować zagrożenie dla osób lub rzeczy, jak również spowodować uszkodzenie bramy. 
Skrzydło musi być łagodnie wyhamowane i zatrzymane,

• przestawiając napęd na pracę automatyczną pamiętać, aby pokrętło przekręcić całkowicie w pozycję wyjścio-
wą (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). W przypadku wystąpienia oporu należy delikatnie 
przesunąć skrzydłem bramy, aby koło zębate poprawnie współpracowało z listwą zębatą.

W przypadku pojawienia się oporu przekręcenie pokrętła blokady bez przesunięcia 
skrzydła bramy może uszkodzić napęd (cięgna lub pokrętło blokady).

• klucz przekręcić do pozycji „zamknięte”, wyjąć go i przechowywać w dostępnym dla użytkowników miejscu.

[C000102] Napęd CAME BK1800; BK2200T (wg Instrukcji Obsługi Producenta) - rozblokowanie napędu:
• aby otworzyć drzwiczki, należy włożyć klucz A, wcisnąć go i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-

wek zegara. 
• następnie odblokować napęd wkładając na sworzeń o przekroju trójkątnym klucz B i obracać go we wskaza-

nym kierunku.
• aby napęd ponownie zablokować, klucz B należy obracać w pokazanym kierunku aż do zatrzymania i bez 

forsowania: sworzeń o przekroju trójkątnym powróci do położenia spoczynkowego przy pierwszym manewrze 
bramą.

Otworzenie drzwiczek odblokowania uniemożliwia pracę silnika.

[C000103] Napęd BFT ICARO MA; BFT ARES 1500 PROX (wg Instrukcji Obsługi Producenta) - rozblokowanie 
napędu:
• wykorzystując dostarczony w komplecie klucz, przekręcić klucz o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara,
• następnie ustawić blokadę w pozycji „OPEN”,
• po włączeniu zasilania, normalne użytkowanie bramy będzie możliwe po wykonaniu czynności w odwrotnej 

kolejności.

[C000142] Napęd SP 4000 (wg Instrukcji Obsługi Producenta):
• używając załączonego klucza otworzyć drzwiczki napędu. W momencie otwarcia drzwiczek zadziała wyłącz-

nik bezpieczeństwa i zatrzyma napęd.
• użyć klucza wysprzęglania, umieszczonego wewnątrz obudowy siłownika i umieścić go w śrubie odblokowu-

jącej
• obracać klucz “C” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do momentu gdy koło zębate 

będzie się swobodnie obracało,
• po włączeniu zasilania, normalne użytkowanie bramy będzie możliwe po obróceniu klucza “C” w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego dokręcenia śruby.
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[C000104] INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI

Prace kontrolne i konserwacyjne przeprowadzać przynajmniej co 6 miesięcy, stosując się przy tym do niniejszych 
wskazówek!
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, że brama nie będzie działać prawidłowo.
Zalecamy dokonywanie  corocznych przeglądów okresowych  przez autoryzowany serwis. Przegląd ten powinien 
być potwierdzony wpisem w Książce Raportowej.
[C000113] Przed przystąpieniem do jakiekolwiek operacji serwisowej odłączyć zasilanie od bramy !!!
Sprawdzić stan wszystkich zamocowań dokonanych podczas montażu bramy i w razie konieczności poprawić.
Nie zaleca się smarowania ruchomych elementów bramy ponieważ powoduje to przywieranie kurzu i brudu po-
wodując przyśpieszone zużycie elementów.
Wyczyścić obudowy fotokomórek używając wilgotnej szmatki, nie używać rozpuszczalników ani innych środków 
chemicznych, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

[C000105] Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po dokładnym zapoznaniu się 
z dołączoną instrukcją.
Bramę chronić przed działaniem środków żrących takich jak: ługi, kwasy itp.
Przestrzegać prawidłowej konserwacji wyrobów. Elementy malowane proszkowo czyścić przynajmniej jeden raz 
w roku, a przy mocno zanieczyszczonym środowisku częściej.
[B000046] Przy czyszczeniu przestrzegać następujących zasad:
• Do mycia używać czystą wodę z niewielkimi dodatkami obojętnego lub słabo alkalicznego środka myjącego 

przy użyciu miękkich nie rysujących ścierek lub szmatek.
• Powierzchnie malowane muszą być podczas czyszczenia w stanie zimnym - max. temperatura 25°C.
• Środki czyszczące wolno używać tylko w stanie zimnym - max. temperatura 25°C.
• Nie wolno używać żadnych środków kwaśnych lub mocno alkalicznych ścierających i czyszczących, które 

mogą atakować podłoże stalowe.
• Nie wolno używać żadnych środków ścierających i czyszczących powodujących ubytki materiałowe farby i rysy.
• Nie wolno używać żadnych organicznych rozpuszczalników, które zawierają estry, ketony, alkohole, aromaty, 

eter glikolowy lub chlorowane materiały węglowodorowe itp.
• Nie wolno używać żadnych środków czyszczących o nieznanym składzie chemicznym.
• Nie wolno używać materiałów czyszczących, które pozostawiają resztki na powierzchni czyszczonej.
• Usuwanie tłustych, olejowych lub sadzowych substancji można wykonywać przy pomocy bezaromatowych 

węglowodorów benzynowych.
• Pozostałości klejów, kauczuków silikonowych lub taśm samoprzylepnych itp. mogą być usuwane przy pomocy 

bezaromatowych węglowodorów benzynowych.
Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać 1 godziny. W razie potrzeby 
czyszczenie można powtórzyć co najmniej po 24 godzinach.
Kleje, zaprawy, masy do szpachlowania, kity, taśmy pokryciowe i klejące mogą zawierać agresywne substancje  
i przed użyciem musi być sprawdzone ich oddziaływanie na powłoki malarskie i na podłoże.
Nigdy nie czyścić strumieniem wody,  myjką ciśnieniową, odkurzaczem wodnym. 
[C000114] Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć od napędu zasilanie elektryczne.
Miejsce, w którym jest zainstalowana brama musi być utrzymywane w czystości, aby uniknąć wadliwego działania 
i uszkodzeń.
Utrzymywać w czystości okolice przesuwu szyny jezdnej usuwając nagromadzone kamienie, żwir, błoto, piasek itp.
Czyścić okolice napędu (słupka bramy) tak aby żwir, kamienie, błoto, suche liście, igły drzew, itp. nie gromadziły 
się w pobliżu koła zębatego i wyłączników krańcowych.

[C000106] Czynności możliwe do wykonania przez wykwalifikowany, przeszkolony personel 
posiadający odpowiednie uprawnienia.
Co najmniej raz na sześć miesięcy przeprowadzać przeglądy bramy w czasie których należy:
• sprawdzić dokręcenie i prawidłowe zamocowanie wszystkich części złącznych, 
• sprawdzić sprawność urządzeń zabezpieczających,
• w przypadku błędów w pracy napędów elektrycznych, odłączyć napęd od zasilania elektrycznego na 2-3 min 

i ponownie załączyć,
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• sprawdzić regulację rolek, w przypadku koniecznym wyregulować,
• w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek bezwzględnie je usunąć, wszystkie czynności przeprowadzić 

zgodnie z IIiO bramy,
• sprawdzić awaryjne ręczne otwieranie bramy  zwracając uwagę czy mechanizm łatwo daje się rozblokować 

a brama otwiera się i zamyka lekko bez oporów, hałasu i dziwnych dźwięków dochodzących z wnętrza szyny 
jezdnej,

• sprawdzić stan listwy zębatej, koła zębatego i wyłączników krańcowych za pomocą oględzin wzrokowych,
• sprawdzić chwytak bramy z napędem i współpracę z skrzydłem bramy,
• sprawdzić czy w zasięgu wiązki fotokomórek nie ma żadnych przeszkód i na torze ruchu skrzydła nie znajdują 

się żadne przeszkody, 
• sprawdzić działanie wyłącznika przeciążeniowego, i dokonać ewentualnej  jego korekty zgodnie z załączoną 

instrukcją sterownika. Siła nacisku skrzydła nie może przekraczać wartości określonych w normie EN 12453.

[C000107] Czynności możliwe do wykonania wyłącznie przez autoryzowany serwis WI-
ŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Co 12 miesięcy wykonać płatny przegląd okresowy przez autoryzowany serwis. Jeżeli urządzenie jest eksploato-
wane intensywnie (brama wjazdowa osiedlowa, parkingowa itp.) to przegląd okresowy wykonać nie rzadziej niż 
6 miesięcy.
Przy przeglądzie okresowym sprawdzić:
• luzy pomiędzy listwą a kołem zębatym,
• stan mocowania wszystkich połączeń śrubowych,
• stan i mocowanie elementów jezdnych bramy,
• ciągłość przewodów elektrycznych i połączeń,
• skuteczność działania urządzeń bezpieczeństwa i sterujących,
• skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej,
• działanie urządzeń ostrzegawczych,
• skuteczność działania wyłącznika przeciążeniowego,
• ogólny stan techniczny bramy.

[C000108] Przy wszelkich pracach konserwacyjnych oraz przeglądach bramy odłą-
czyć zasilanie napędu.

[C000109] Czynności kontrolne z włączonym zasilaniem
Sprawdzić skuteczność działania fotokomórek. Przesunąć przedmiot przed fotokomórkami w trakcie zamykania 
i otwierania bramy. Jeśli brama zatrzyma się lub odwróci kierunek działania oznacza to że fotokomórki działają 
prawidłowo.
Sprawdzić skuteczność działania listew bezpieczeństwa. Przycisnąć listwę w trakcie zamykania i otwierania, jeśli 
brama zatrzyma się lub odwróci kierunek ruchu oznacza to że listwy działają prawidłowo.

[C000110] Usuwanie usterek
Jeśli skrzydło bramy stawia opór lub pojawiają się inne usterki, postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi 
w Instrukcji Bieżących Konserwacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości nawiązać kontakt z montażystą lub siecią autoryzowanego serwisu WI-
ŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

[C000182] Malowanie
W razie potrzeby uzupełnić ubytki cynku farbą podkładową antykorozyjną i farbą nawierzchniową wg zaleceń 
producenta farby lub farbą o dużej zawartości cynku.

[A000046] WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. nie bierze odpowiedzialności za szkody po-
wstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, 
wymagań prawnych.

www.ga
łec

ki.
pl



Książka raportowa bramy – Brama przesuwna z napędem

12

PL

KRB/BOPA/02/2016/ID-93589

[A000073] ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM OKRESOWYM BRAMY WYKONYWANYM PRZEZ AUTO-
RYZOWANY SERWIS WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

• zidentyfikować bramę - typ bramy, nr seryjny,
• sprawdzić kartę gwarancyjną oraz książkę raportową bramy - ważność, istniejące wpisy,
• sprawdzić oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich braku - uzupełnić,
• sprawdzić wypoziomowanie bramy- w przypadku koniecznym dokonać regulacji,
• [C000237] sprawdzić stan rolek tocznych - w przypadku koniecznym zalecić wymianę,
• [A000074] sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej, zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia,
• zwrócić uwagę na warunki w jakich eksploatowana jest brama, jeżeli warunki te odbiegają od wymaganych 

warunków eksploatacji poinformować klienta o możliwych konsekwencjach (np. możliwość wystąpienia awarii, 
szybsze zużycie podzespołów bramy),

• wszystkie czynności powinny być wykonane zgodnie z IIiO bramy,
• wszelkie uwagi i zalecenia zanotować w książce raportowej bramy i przekazać klientowi,
• przy wszelkich pracach konserwacyjnych oraz przeglądach bramy odłączyć zasilanie napędu.
• [C000243] sprawdzić ustawienie wyłączników krańcowych, w przypadku koniecznym przeprowadzić regulację,
• sprawdzić prawidłowość podłączenia napędu elektrycznego,
• sprawdzić prawidłowość zamontowania oraz działanie zastosowanych w bramie urządzeń odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo (fotokomórki, listwa bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe, lampkę ostrzegawczą, itd.)
• sprawdzić działanie pozostałych urządzeń elektrycznych zastosowanych w bramie,
• sprawdzić dokręcenie i prawidłowe zamocowanie wszystkich części złącznych, zwłaszcza śrub mocujących 

napęd,
• [C000238] sprawdzić regulację wózków jezdnych, w przypadku koniecznym wyregulować.

[A000075] DODATKOWE UWAGI

Bez uzgodnienia  i zgody producenta niedopuszczalna jest żadna zmiana podzespołów bramy wpływająca na 
zmianę jej ciężaru, wymiarów, bezpieczeństwa. 
Wszelkie modyfikacje bram powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby po ich wykonaniu bramy spełniały 
wymagania normy PN-EN 13 241-1, PN-EN 12453, PN-EN 12604, podmiot wykonujący zmiany staje się pro-
ducentem.
Wszystkie czynności należy przeprowadzić zgodnie z IIiO bramy, przy wszelkich pracach związanych z przeglą-
dami i naprawami bramy należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w IIiO, w tym przede wszystkim przepisów 
BHP.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12635 „Bramy Instalowanie i użytkowanie” po zakończeniu montażu 
właścicielowi bramy musi zostać przekazana co najmniej następująca dokumentacja:
a) instrukcja obsługi bramy,
b) instrukcja bieżącej konserwacji,
c) książka raportowa bramy.
Wszystkie dokumenty po wykonaniu montażu i kompletnym uzupełnieniu przez osobę odpowiedzialną za montaż 
powinny zostać przekazane właścicielowi bramy. W skład książki raportowej bramy wchodzą: Dziennik bramy, 
Instrukcja obsługi, Instrukcja bieżących konserwacji.
„Dziennik bramy” będący częścią książki raportowej bramy powinien zostać wypełniony w całości przez osobę 
odpowiedzialną za montaż. Dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia dziennika bramy należy odczytać 
z tabliczki znamionowej bramy. Prawidłowo wypełniony, kompletny dziennik bramy wraz z wypełnioną kartą 
przeglądu jest podstawą do uznawania ewentualnych roszczeń z tytułu napraw gwarancyjnych. 
Wszelkie przeglądy i ewentualne naprawy bramy każdorazowo powinny również zostać odnotowane w książce 
raportowej. W niej też powinny się znaleźć ewentualne zalecenia co do kolejnych przeglądów bramy oraz ewen-
tualnej wymiany wyeksploatowanych podzespołów.
W myśl normy PN-EN 12635 dokonujący modyfikacji (np. bramy ręcznej, polegającej na dołożeniu napędu 
jest uważany za wprowadzającego bramę na rynek (staje się producentem bramy z napędem)). Zgodnie z wy-
maganiami tej normy w przypadku modyfikacji bram obsługiwanych ręcznie polegających na wyposażeniu ich 
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w napęd, lub dokonaniu modyfikacji znacząco zmieniających ryzyko użytkownika firma dokonująca modyfikacji 
jest zobowiązana do skompletowania we własnym zakresie oraz przechowywania dokumentacji, która powinna 
zawierać:
a)  jednoznaczny numer seryjny przydzielony temu przekształceniu lub tej modyfikacji napędu;
b)  kopię wszelkich informacji, które będą umieszczone na bramie;
c)  odpowiednie rysunki konstrukcyjne i obliczenia lub - tam gdzie to niezbędne po analizie ryzyka - kopię oceny 

kompletnej konstrukcji i oceny wytrzymałości;
d)  rysunek w pomniejszonej skali lub fotografię instalacji i rysunek obwodu sterowniczego;
e)  kopię stosownej deklaracji wbudowania/deklaracji producenta dotyczącej jednostki napędowej i sterowania;
f)  kopię stosownej deklaracji wbudowania/deklaracji producenta dla istniejącej bramy; 
g)  kopię stosownych sprawozdań z badań i certyfikatów;
h)  opis metod zastosowanych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych istniejących zagrożeń;
i)  kopię opracowanej analizy ryzyka wraz z wykazem, mających zastosowanie, wymagań podstawowych do-

tyczących zdrowia i bezpieczeństwa;
j)  ogólną instrukcję obsługi;
k)  ogólną instrukcję konserwacji;
l)  kopię wszelkich specjalnych instrukcji obsługi, właściwych dla określonej instalacji z napędem, jeżeli różni się 

od ogólnej instrukcji obsługi;
m) kopię wszelkich specjalnych instrukcji konserwacji, właściwych dla określonej instalacji z napędem, jeżeli różni 

się od ogólnej instrukcji konserwacji;
n) wykaz odnośnych norm zharmonizowanych;
o) kopię protokołu z prób przekazania do użytku;
p) Deklarację Zgodności oraz wszelkie inne dokumenty dopuszczające bramę do obrotu i stosowania.
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[A000076] KARTA SZKOLENIA UŻYTKOWNIKA

W dniu ............................. r., przedstawiciele właściciela bramy:

1.
................................................................................................................. ................................................................

2.
................................................................................................................. ................................................................

3.
................................................................................................................. ................................................................

4.
................................................................................................................. ................................................................

5.
................................................................................................................. ................................................................

6.
................................................................................................................. ................................................................

7.
................................................................................................................. ................................................................

8.
................................................................................................................. ................................................................

9.
................................................................................................................. ................................................................

10.
................................................................................................................. ................................................................

(nazwisko i imię) (podpisy)

Zostali przeszkoleni w zakresie obsługi i eksploatacji bramy z napędem

PLAN SZKOLENIA

Budowa bramy 

Omówienie działania urządzeń ochronnych 
Omówienie metod konserwacji 
BHP

Zapoznanie z zasadami BHP przy obsłudze bramy 
Zapoznanie się z ryzykiem resztkowym istniejącym na bramie 
Obsługa 

Omówienie użytkowania bramy - praca normalna 
Omówienie użytkowania bramy - brak zasilania 

Szkolenie przeprowadzili:
1.

................................................................................................................. ................................................................

2.
................................................................................................................. ................................................................

3.
................................................................................................................. ................................................................

(nazwisko i imię) (podpisy)
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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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