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Montażu oraz regulacji bramy może dokonać co najmniej osoba
KOMPETENTNA.

Brama garażowa segmentowa jest przeznaczona do użytku w zabudowie
jednorodzinnej.

Brama segmentowa UniPro jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do
zabudowy wewnątrz pomieszczenia.

Niniejsza jest dokumentacją przeznaczoną dla
Profesjonalnych Instalatorów lub Osób Kompetentnych. Zawiera ona
niezbędne informacje gwarantujące bezpieczne instalowanie bramy
segmentowej.

Brama i jej oddzielne elementy składowe należy instalować zgodnie
z dostarczoną przez producenta.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z całą
instrukcją. Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się
do jej zaleceń. Prawidłowe działanie bramy jest uzależnione w znacznym
stopniu od poprawnego jej zainstalowania.

Przy wszelkich pracach związanych z instalowaniem bramy
należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji,
w tym przede wszystkim przepisów BHP przy operacjach
transportowych, wiercenia i innych.

Pomieszczenie przeznaczone do montażu bramy powinno
być całkowicie wykończone (ściany otynkowane,
wykończona posadzka), ściany nie mogą wykazywać
błędów wykonania. Zarówno ściany boczne jak i ściana
czołowa i nadproże otworu montażowego bramy muszą
być pionowe oraz prostopadłe do posadzki.

Płaszczyzna górna otworu (pod nadprożem) powinna być
pozioma i równoległa do posadzki oraz wykończona.

Pomieszczenie powinno być wolne od szkodliwych dla
powłok lakierniczych substancji chemicznych. Posadzka
w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana
oraz wykonana w taki sposób, aby zapewnić swobodny
odpływ wody.

Do instalowania bramy należy stosować tylko oryginalne
elementy mocujące dostarczone wraz z bramą.

Podczas prac remontowych bramę należy zabezpieczyć
przed odpryskami tynku, cementu, gipsu, które to mogą
pozostawić plamy.

Zabrania się otwierania skrzydła bramy bez zamocowanych
prowadnic.

Instalowanie napędu elektrycznego do bramy przez
profesjonalnego instalatora lub osobę kompetentną,
należy wykonać zgodnie z .

Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów bramy bez
pisemnego uzgodnienia z producentem.

Wszelkie modyfikacje bram należy przeprowadzać w taki
sposób aby po ich wykonaniu bramy spełniały wymagania
norm.

Przed przystąpieniem do instalowania należy sprawdzić wymiary (szerokość
i wysokość) otworu montażowego. Należy starannie wykonać kolejne czynności
instalowania zobrazowane rysunkami.

Maksymalny moment dokręcania blachowkętów do panelu wynosi 7÷9 [Nm],
przekroczenie podanej wartości grozi zerwaniem połączenia.

Rys 1.1a Przykręcenie profilu tylnego łączącego do górnego mocowania rolki
przez wewnętrzne otwory w celu uzyskania “ramy montażowej”.

Rys 4 Po zamontowaniu prowadnic należy sprawdzić przekątne jak na
rysunku różnica przekątnych może wynosić max ± 3 [mm].

Rys 5.2b Pochwyt do ściągania bramy należy założyć w sposób
uniemożliwiający jego boczne przesuwanie się.

Rys 8 Podczas montażu paneli należy zachować luz między panelami
1 do 2 [mm]. W celu zapewnienia prawidłowej szczeliny pomiędzy
panelami należy podczas montażu paneli użyć kartoniki o grubości
około 2 [mm], które należy umieścić pomiędzy panelami w pobliżu
każdego zawiasu. Kartoniki należy usuwać podczas otwierania
bramy, gdy panele są załamane względem siebie.

Rys 10 Górny uchwyt rolki zamontować w ten sposób, aby rolka stykała się
z dolną częścią prowadnicy.

Rys 12.2c Do skręconego z panelem zespołu rygla dokładamy blokadę rygla
i trasujemy w ościeżnicy otwory. Otwory należy wykonać wiertłem
8,5 [mm].

Rys 13 Rurkę rygla od strony zamka należy przykręcić lekko umożliwiając
swobodny ruch. Od strony rygla wykonać sztywne połączenie.
Przelotki rurki przykleić do panela. W razie konieczności przelotki
można przykręcić.

Rys 14 Dla bram ręcznych o H >2200[mm] zamontować sznurek
ułatwiający zamykanie bramy.

Rys 15.1 Po zamontowaniu wystające części podwieszek należy obciąć,
a powstałą krawędź zabezpieczyć farbą.

Rys A W przypadku montażu napędu należy zablokować rygle bramy
w pozycji otwartej.

Po wykonaniu instalowania należy sprawdzić poprawność działania bramy
zgodnie z w razie potrzeby dokonać
niezbędnych regulacji.

Sprawdzić prawidłowe napięcie sprężyn oraz w razie potrzeby dokonać ich
regulacji, w tym celu należy:

otworzyć bramę podnosząc skrzydło do połowy wysokości:
jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn poprzez
regulację,
jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie sprężyn
poprzez regulację.

W razie nie przeprowadzenia powyższych prac istnieje
niebezpieczeństwo, że skrzydło nagle opadnie i spowoduje
zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących
się w jej pobliżu.

Po wykonaniu instalowania należy sprawdzić czy brama jest zaopatrzona
w tabliczkę znamionową CE zgodnie z normą, a w razie stwierdzenia jej braku
zgłosić do producenta celem jej uzupełnienia.

Po wykonaniu sprawdzenia poprawności działania bramy należy przekazać
właścicielowi .

Czynności możliwe do wykonania przez po dokładnym zapoznaniu
się z dostarczoną wraz z bramą. Inne
czynności wymienione są w

Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie zerwać folię
ochronną z paneli płaszcza. Nie dotyczy bram w kolorach
niestandardowych. Niewykonanie tej czynności spowoduje
bardzo mocne sklejenie folii z blachą płaszcza pod wpływem
ciepła promieni słonecznych. Uniemożliwi to odklejenie folii
oraz może doprowadzić do zniszczenia powłoki lakierowej
paneli.

1. Otworzyć bramę zablokować skrzydło przed opadnięciem.
2. Zwolnić napięcie sprężyn w bramie.
3. Ostrożnie zamknąć skrzydło
4. Wykonać w odwrotnej kolejności czynności przewidziane w instrukcji

montażu.

Instrukcja Instalowania

Instrukcj¹ Instalowania

Instrukcja obejmuje monta¿ bramy z wyposa¿eniem standardowym
oraz elementami wyposa¿enia opcjonalnego.
Zakres wyposa¿enia standardowego i opcjonalnego opisany jest
w ofercie handlowej.

- znak oznaczaj¹cy zwrócenie uwagi.

- znak oznaczaj¹cy wa¿n¹ informacjê.

Instrukcj¹ Instalowania napêdu

Instrukcj¹ Obs³ugi i Konserwacji

Instrukcjê Obs³ugi i Konserwacji bramy

W³aœciciela
Instrukcj¹ Obs³ugi i Konserwacji

Instrukcji Obs³ugi i Konserwacji.

TERMINY I DEFINICJE WG NORMY
Objaśnienia znaków ostrzegawczych stosowanych w instrukcji:

Uwaga !

Informacja

WAŻNE INFORMACJE I UWAGI

Czynności wymagające Profesjonalnego Instalatora lub możliwe
do wykonania przez Osobę Kompetentną.

DEMONTAŻ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

Niniejsza jest dokumentacją przeznaczoną
dla właściciela bramy.

Proszę przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i stosować się do jej zaleceń.
Zawiera ona niezbędne informacje gwarantujące bezpieczne użytkowanie oraz
obsługę i konserwację bramy segmentowej.

Brama garażowa segmentowa jest przeznaczona do użytku w zabudowie
jednorodzinnej.
Brama segmentowa UniPro jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do
zabudowy wewnątrz pomieszczenia.

Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

Wszystkie czynności obsługi należy przeprowadzić zgodnie
z .

Przy wszelkich pracach związanych z przeglądami
i naprawami bramy należy przestrzegać przepisów BHP oraz
zaleceń zawartych .

Niedopuszczalna jest zmiana podzespołów lub części bramy
bez pisemnego uzgodnienia z producentem.

Przeróbki oraz modyfikacje bram należy przeprowadzać
w taki sposób aby po ich wykonaniu bramy spełniały
wymagania norm.

Przed pierwszym otwarciem bramy należy ją sprawdzić zgodnie z
.

Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy jej skrzydło porusza się płynnie
oraz jej obsługa jest łatwa.

- bramę należy otwierać ręcznie tylko za pomocą klamek lub
przeznaczonych do tego uchwytów zewnętrznych lub wewnętrznych.
Niewłaściwa obsługa może być przyczyną wypadku.

- bramę należy zamykać ręcznie przez energiczne dopchnięcie
poprzez klamkę skrzydła, powodujące samoczynne zaskoczenie rygli
zatrzaskowych za elementy współpracujące ościeżnicy.

- standardowo bramy wyposażone są w zamki,
które w przypadku, gdy brama nie posiada napędu, można zaryglować
poprzez wyjęcie klucza z zamka co umożliwi samoczynne przekręcenie się
klamki w pozycję zamkniętą.

- należy użyć klucza lub rygla blokady:
od zewnątrz - należy przekręcić klucz o około 135 zgodnie z ruchem
wskazówek zegara (uwaga nie można wtedy wyjąć klucza),
od wewnątrz - należy przesunąć w dół rygiel blokady umieszczony obok
wkładki zamka jednocześnie przekręcić klamkę.

Dotyczy bram z napędem - podano w

Odporność na przenikanie wody - klasa 1
Odporność na obciążenie wiatrem - klasa 2
Odporność cieplna - klasa -
Przepuszczalność powietrza - klasa 4
Temperatura - -30 do +50 C
Wilgotność względna - max. 80% nie skondensowana
Pola elektromagnetyczne - nie dotyczy

- Dotyczy bram ręcznych, w przypadku bram z napędem -
zakres warunków środowiskowych podano w

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 skrzydła
bramy,
jako struktura nośna budynku.

Dotyczy bram z napędem - podano w

Zabrania się otwierania skrzydła bramy bez zamocowanych
prowadnic.

Zabrania się zastawiania przestrzeni ruchu skrzydła bramy.
Podczas zamykania lub otwierania skrzydła bramy upewnić
się, że w strefie jego ruchu nie znajdują osoby
lub przedmioty, a w szczególności dzieci.

Zabrania się przechodzenia, przebiegania lub przejeżdżania
pod poruszającym się skrzydłem bramy.

Zabrania się używania skrzydła bramy do unoszenia
przedmiotów lub osób.

Zabrania się przerabiać lub usuwać jakichkolwiek
elementów bramy! Może to spowodować uszkodzenie
części zapewniających jej bezpieczne użytkowanie.

Zabrania się montować jakichkolwiek dodatkowych
wypełnień lub izolacji cieplnych skrzydła bez pisemnego
uzgodnienia z producentem bramy! Sprężyny są dokładnie
dostosowane do masy skrzydła bramy i wszelkie dodatkowe
elementy montowane na nim mogą spowodować ich
przeciążenie i nieprawidłowe działanie bramy.

Zabrania się użytkowania bramy w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy lub uszkodzenia
podzespołów bramy. Należy przerwać jej użytkowanie
i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Po zamontowaniu bramy należy niezwłocznie zerwać folię
ochronną z blachy poszycia skrzydła.
Niewykonanie tej czynności spowoduje bardzo mocne
sklejenie folii z blachą poszycia pod wpływem ciepła
promieni słonecznych. Uniemożliwi to odklejenie folii oraz
może doprowadzić do zniszczenia powłoki lakierowej
poszycia.

Bramy z napędem elektrycznym należy otwierać zgodnie
z

Bramę należy chronić przed czynnikami szkodliwymi dla
powłok lakierniczych oraz metali, min. środkami żrącymi
takimi jak kwasy, ługi, sole.

Instrukcja Obs³ugi i Konserwacji

Instrukcj¹ Obs³ugi i Konserwacji bramy

Instrukcji Obs³ugi i Konserwacji bramy

Instrukcj¹
Bie¿¹cych Konserwacji

Otwieranie

Zamykanie

Zaryglowanie (zamka) bramy

Odryglowanie (zamka) bramy

Instrukcji Obs³ugi
i Konserwacji napêdu

Instrukcji
Obs³ugi i Konserwacji napêdu

Instrukcji Obs³ugi i Konserwacji
napêdu

Instrukcj¹ Obs³ugi i Konserwacji napêdu.

PRZEZNACZENIE BRAMY

WAŻNE INFORMACJE I UWAGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMY

INFORMACJA O BEZPIECZNYM STOSOWANIU RĘCZNEJ OBSŁUGI
AWARYJNEJ

ZAKRES WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH, DLA KTÓRYCH JEST
PRZEZNACZONA BRAMA

OGRANICZENIA W STOSOWANIU BRAMY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ
WYKAZ I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABRONIONEGO UŻYWANIA BRAMY
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Bramę należy zabezpieczyć przed odpryskami tynku, farbami
i rozpuszczalnikami, podczas wykańczania pomieszczenia
lub jego remontu.

Powierzchnię zewnętrzną skrzydła bramy czyścić należy gąbką i czystą wodą
lub dostępnymi w handlu środkami do czyszczenia lakieru. Nie należy stosować
środków czyszczących mogących zarysować powierzchnię, ostrych narzędzi
lub środków do czyszczenia na bazie rozpuszczalnika nitro.

Co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzać bieżące przeglądy bramy
w czasie których należy:

połączenia zawiasowe oraz prowadnice smarować olejem silikonowym
przed uruchomieniem bramy oraz w trakcie eksploatacji w razie potrzeby.
Ilość wymagana do uruchomienia bramy dostarczona jest w zestawie
montażowym.
nie należy oliwić wkładki bębenkowej zamka. W razie potrzeby należy
nasmarować smarem grafitowym.
podczas przeglądów należy sprawdzić elementy mocujące bramę do ściany,
śruby (wkręty), rolki wprowadzające, w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości należy je bezwzględnie usunąć, przed ich
usunięciem eksploatacja bramy jest niedopuszczalna.
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy
lub uszkodzenia podzespołów bramy należy przerwać jej użytkowanie
i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Przegląd serwisowy bramy należy przeprowadzać co najmniej raz na
12 miesięcy.

sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę podnosząc skrzydło do
połowy wysokości:

jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn poprzez
regulację,
jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie sprężyn
poprzez regulację.

W razie nie przeprowadzenia powyższych prac istnieje
niebezpieczeństwo, że skrzydło nagle opadnie i spowoduje
zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących
się w jej pobliżu.

sprawdzić stan zamocowania osłon sprężyn i w razie potrzeby poprawić,
sprawdzić, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy
obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale, należy sprawdzić ich
stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczności należy
wymienić całe zespoły.

W ramach przeglądu należy sprawdzić podzespoły mechaniczne mające
wpływ na bezpieczeństwo i prawidłową pracę bramy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie usunąć, a wadliwie
działające podzespoły i części naprawić lub wymienić.
W przypadku montażu napędu należy zablokować rygle bramy w pozycji
otwartej.

Wszelkie przeróbki oraz modyfikacje bram - uzgodnione z producentem.

Zidentyfikować bramę typ bramy, nr seryjny.
Sprawdzić oznakowania bramy, naklejki ostrzegawcze, w przypadku ich
braku należy uzupełnić.
Sprawdzić części złączne zastosowane w bramie: kołki mocujące bramę do
ściany, śruby mocujące prowadnice.
Sprawdzić sprężyny oraz elementy współpracujące z nimi w przypadku
wystąpienia wyraźnych śladów zużycia należy bezwzględnie te elementy
wymienić.
W przypadku eksploatacji powyżej 12 lat lub wykonania przez bramę
powyżej 20 000 cykli (ilość cykli należy określić szacunkowo na podstawie
rozmowy z użytkownikiem bramy) - sprężyny należy bezwzględnie
wymienić.
Zwrócić uwagę na warunki w jakich eksploatowana jest brama, jeżeli
warunki te odbiegają od wymaganych warunków eksploatacji należy
poinformować właściciela o możliwych konsekwencjach (np. możliwość
wystąpienia awarii).

W ramach standardowych czynności konserwacyjnych należy:
sprawdzić napięcie sprężyn - otworzyć bramę podnosząc skrzydło do
połowy wysokości:

jeżeli skrzydło wyraźnie opadnie, zwiększyć napięcie sprężyn poprzez
regulację,
jeżeli skrzydło wyraźnie się podniesie, zmniejszyć napięcie sprężyn
poprzez regulację.

W razie nie przeprowadzenia powyższych prac istnieje
niebezpieczeństwo, że skrzydło nagle opadnie i spowoduje
zranienie osób lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących
się w jej pobliżu.

sprawdzić stan zamocowania osłon sprężyn i w razie potrzeby poprawić.
sprawdzić, czy rolki jezdne podczas otwierania i zamykania skrzydła bramy
obracają się. Jeżeli stawiają opór lub nie kręcą się wcale, należy sprawdzić
ich stan, a szczególnie powierzchnie jezdne. W razie konieczności należy
wymienić całe zespoły.
w ramach przeglądu należy sprawdzić podzespoły mechaniczne mające
wpływ na bezpieczeństwo i prawidłową pracę bramy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek usterek należy je bezwzględnie usunąć
a wadliwie działające podzespoły i części naprawić lub wymienić.

Wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z niniejszą
.

Wszelkie uwagi i zalecenia należy przekazać właścicielowi.

INSTRUKCJA BIEŻĄCYCH KONSERWACJI

Czynności możliwe do wykonania przez Właściciela po
dokładnym zapoznaniu się z instrukcją dostarczoną wraz
z bramą.

Czynności możliwe do wykonania przez Osobę Kompetentną.

W ramach standardowych czynności konserwacyjnych należy:

Czynności wymagające Profesjonalnego Instalatora:

Zakres prac objętych przeglądem okresowym bramy wykonywa-
ny przez autoryzowany serwis FPHU WIŚNIOWSKI.

Zakres prac objętych przeglądem okresowym bramy wykonywa-
ny przez Osobę Kompetentną.
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Instrukcj¹ Obs³ugi
i Konserwacji bramy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych
wynikaj¹cych z postêpu technicznego nie zmieniaj¹cych funkcjonalnoœci
wyrobu bez powiadomienia.

Dokumentacja jest w³asnoœci¹ Firmy WIŒNIOWSKI. Kopiowanie,
odwzorowywanie i wykorzystywanie w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej
zgody w³aœciciela jest zabronione.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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