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AUTOMATISMOS DE PISTÃO PARA PORTÕES DE BATENTE
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΓ5ΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ
AUTOMATYKA  HYDRAULICZNA  DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
ПОРШНЕВАЯ АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
PÍSTOVÉ AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO KØÍDLOVÁ VRATA
DERECE AÇILAN BAHÇE GİRİŞ KAPILARI İÇİN PİSTONLU OTOMASYON SİSTEMLERİ
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Atenção! Ler atentamente as “Instruções “ que se encontram no interior! Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό! Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w środku! Внимание! 
Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!”  Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!

IN
ST

RU
ÇÕ

ES
 D

E 
U

SO
 E

 D
E 

IN
ST

AL
AÇ

ÃO
Ο

ΔΗ
ΓΙ

ΕΣ
 Χ

ΡΗ
ΣΗ

Σ 
ΚΑ

Ι Ε
ΓΚ

ΑΤ
ΑΣ

ΤΑ
ΣΗ

Σ
IN

ST
RU

KC
JA

 U
ŻY

TK
O

W
AN

IA
 I I

N
ST

AL
AC

JI
РУ

КО
ВО

Д
СТ

ВО
 П

О
 У

СТ
АН

О
ВК

Е 
И

 Э
КС

П
ЛУ

АТ
АЦ

И
И

 
N

ÁV
O

D
 K

 O
BS

LU
ZE

 A
 IN

ST
AL

AC
I

KU
LL

AN
IM

 V
E 

M
O

N
TA

J B
İL

G
İL

ER
İ

www.ga
łec

ki.
pl



INSTALAÇÃO RÁPIDA - ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ - SZYBKA INSTALACJA
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - RYCHLÁ INSTALACE - HIZLI KURMA
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3x1 mm2
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2x0,75 mm
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3x1,5 mm
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5x0,75 mm
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5x0,75 mm
2

2x1,5 mm2

2x0,75 mm2

3x1 mm2

kgC=710 mm (PHOBOS BT A25)aP
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PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40

C=820 mm (PHOBOS BT A40)

2 3

1

DISPOSIÇÃO DOS TUBOS, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ, 
PRPRZYGOTOWANIE ZEWODÓW RUROWYCH,

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБ, PØÍPRAVA TRUBEK,
BORULARIN HAZIRLANMASI.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. SCHEMAT INSTALACJI.
СХЕМА УСТАНОВКИ. INSTALAÈNÍ SCHÉMA. KURMA ŞEMASI.

b   a 100 110 120 130 140 150 160 170
100   114 116 108 102 97
110   112 108 103 98 95
120   111 105 99 95
130 107 105 100 95 92
140 105 100 95 92
150 105 100 95 92
160 101 95 92 89
170 101 93 91 89
180 92 90 88
190 90 87
200 87

b   a 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
130 100 104 107 110 113 116 119 121 124 123 114 109 104 101
140 100 103 106 109 112 115 118 120 122 116 110 107 102 98
150 99 102 105 108 111 114 117 119 120 112 106 102 98 95
160 98 101 105 107 110 113 115 116 114 109 103 99 96
170 97 100 104 107 109 112 114 113 109 105 100 96 93
180 97 100 103 106 108 111 113 109 105 100 97 93
190 97 100 102 105 107 109 112 106 101 96 93
200 97 99 101 104 106 106 106 100 97 93
210 96 98 101 103 106 104 103 97 92
220 96 98 101 103 105 101 97 93
230 96 98 101 103 105 97 93
240 95 97 99 99 96 92
250 95 97 97 95 91
260 95 97 95 91

S 
(mm)

PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40

 125 kg  (~ 1250 N)  250 kg  (~ 2500 N)  125 kg  (~ 1250 N)  250 kg  (~ 2500 N)

b (mm) b (mm)
20 100 ÷ 120 130 ÷ 210 130 ÷ 160 170 ÷ 260
30 100 ÷ 130 140 ÷ 210 130 ÷ 170 180 ÷ 260
40 100 ÷ 140 150 ÷ 210 130 ÷ 180 190 ÷ 260
50 100 ÷ 150 160 ÷ 210 130 ÷ 190 200 ÷ 260

2   - PHOBOS BT A25 - PHOBOS BT A40
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V1

+ 30 mm

- 30 mm

V1

2

1

9,5

3,5

3 x 1,5 mm2

Ø=7.1÷9.6

40 mm

1
2

3 MOT -
MOT +
FC

C
FIXAÇÕES DAS CONEXÕES AO PILAR. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΝΑ. KOTWICZENIE PRZYŁĄCZY DO SŁUPA.
УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СТОЛБ. UKOTVENÍ NA SLOUPKU. KOLON KENETLERİNİN ANKRAJLAMALARI.

CABO DE ALIMENTAÇÃO. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. KABEL ZASILANIA. ТОКОПОДВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ. PØÍVODNÍ ELEKTRICKÝ KABEL. BESLEME KABLOSU.

Não fornecido! Δεν διατίθεται!  Brak w wyposażeniu! Не поставляется в комплекте! Není souèástí dodávky! Tedarik dışı!  

FIXAÇÃO DO MOTOR NA ANCORAGEM AO PILAR, ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΟΤΕΡ 
ΣΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΝΑ, MOCOWANIE SILNIKA NA KOTWIC-
ZENIU DO SŁUPA, ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НА АНКЕРНОМ 
КРЕПЛЕНИИ К СТОЛБУ, PŘIPEVNĚNÍ MOTORU NA ÚCHYT NA 
SLOUPKU, KOLON ANKRAJI ÜZERİNE MOTOR SABİTLEME.

MÁXIMA INCLINAÇÃO, ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ,
MAKSYMALNE POCHYLENIE, МАКСИМАЛЬНЫЙ УКЛОН, 
MAXIMÁLNÍ SKLON, MAKSİMUM EĞİM.
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PHOBOS BT A25 PHOBOS BT A40

1

I J

K2 3

1

J

3

A

B

FC1 (OPEN)

*

~5 mm

1 2

A

FC2 (CLOSE)

~5 mm

 INSTALAÇÃO CORRECTA, ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, PRAWIDŁOWA INSTALACJA, ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, SPRÁVNÁ INSTALACE, DOĞRU KURMA.

FIXAÇÕES DAS CONEXÕES À FOLHA, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ, KOTWICZENIE POŁĄCZEŃ DO SKRZYDŁA, УСТАНОВКА 
КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СТВОРКУ, UCHYCENÍ NA KŘÍDLECH VRAT, KANAT KENETLERİNİN ANKRAJLAMALARI.

FECHAR
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ZAMKNIJ
ЗАКРЫТЬ
ZAVŘÍT
KAPAT

ABRIR
ΑΝΟΙΓΜΑ
OTWÓRZ
ОТКРЫТЬ
OTEVŘÍT
AÇ

Não fornecido! Δεν διατίθεται!
Brak w wyposażeniu!
Не поставляется в комплекте!
Není souèástí dodávky! Tedarik dışı!  

FIXAÇÃO DO OPERADOR NA FOLHA, 
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ,
MOCOWANIE URZĄDZENIA OPERACYJNEGO,
КРЕПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА К СТВОРКЕ,
PŘIPEVNĚNÍ POHONU NA KŘÍDLO VRAT, 
İŞLETME MEKANİZMASININ KANAT 
ÜZERİNE SABİTLENMESİ.

REGULAÇÃO FIM DE CURSO DE FECHAMENTO, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ,
REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH ZAMYKANIA, РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ЗАКРЫТИЯ, SEŘÍZENÍ KONCOVÉHO SPÍNAČE ZAVÍRÁNÍ, KAPANMA LİMİT SVİCİNİN AYARLANMASI.

REGULAÇÃO FIM DE CURSO DE ABERTURA, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH OTWIE-
RANIA, РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТКРЫТИЯ,  
SEŘÍZENÍ KONCOVÉHO SPÍNAČE ZAVÍRÁNÍ, AÇMA LİMİT SVİCİNİN 
AYARLANMASI.

FECHAR
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ZAMKNIJ
ЗАКРЫТЬ
ZAVŘÍT
KAPAT

ABRIR
ΑΝΟΙΓΜΑ
OTWÓRZ
ОТКРЫТЬ
OTEVŘÍT
AÇ
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72,5 mm PHOBOS BT A25
108 mm PHOBOS BT A40 

Cu MAX 290 mm PHOBOS BT A25
Cu MAX 400 mm Phobos BT A40
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80

850 PHOBOS BT A25
960 PHOBOS BT A40

110 

Esquerda
Αριστερά/Lewe
Справа/Vlevo
Sol

Direita/ Δεξιά
Prawe/ Слева

Vpravo/ Sağ
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OSTRZEŻENIA DLA MONTERA

Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie przedstawione w 
instrukcji montażu należy uznać za niedozwolone. Prawidłową pracę 
urządzenia zapewnia wyłącznie przestrzeganie przedstawionych 
danych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprze-
strzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym mo-
mencie modyfikacji, dzięki którym poprawią się parametry techniczne, 
konstrukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając niezmienione jego 
cechy podstawowe, bez konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.

UWAGA! Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przeczytać 
i dokładnie stosować się do zaleceń oraz do instrukcji dołączonych do pro-
duktu, ponieważ nieprawidłowa eksploatacja może spowodować obrażenia 
osób, zwierząt oraz uszkodzenie przedmiotów. Dostarczają one ważnych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, montażu, eksploatacji oraz kon-
serwacji. Instrukcje należy zachować w celu ich dołączenia do dokumentacji 
technicznej oraz do wglądu w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie w celach użyt-
kowych przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Sposoby eksploatacji 
inne, niż omówione mogą być przyczyną uszkodzenia produktu oraz zagrażać 
bezpieczeństwu.
- Elementy konstrukcyjne urządzenia oraz instalacja muszą spełniać wymogi po-
niższych Dyrektyw Europejskich (jeżeli znajdują one zastosowanie): 2004/108/
WE, 2006/95/WE, 2006/42/WE, 89/106/WE, 99/05/WE z późniejszymi zmianami. 
W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosowanie wy-
mienionych norm, oprócz obowiązujących przepisów krajowych, jest zalecane 
również we wszystkich krajach nie należących do EWG.

- Producent niniejszego produktu (dalej „Producent”) uchyla się od wszelkiej 
odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania opisanego w niniejszej dokumentacji, jak również w 
przypadku niestosowania się do Zasad Technicznych podczas wykonywania 
zamknięć (drzwi, bramy, itp.) oraz w przypadku deformacji, które mogą pojawić 
się podczas eksploatacji.

- Montaż należy powierzyć osobom o odpowiednich umiejętnościach (zawodo-
wy monter, zgodnie z wymogami normy EN12635), które stosują się do Zasad 
Technicznych oraz do obowiązujących przepisów.

- Przed zainstalowaniem urządzenia należy wdrożyć wszystkie modyfikacje kon-
strukcyjne związane z wykonaniem zabezpieczeń oraz z ochroną lub oddziele-
niem wszystkich stref zagrażających zmiażdżeniem, przecięciem, wciągnięciem 
i zagrożeniami ogólnymi, w myśl norm EN 12604 i 12453 lub ewentualnych, 
miejscowych norm montażowych. Sprawdzić, czy istniejąca struktura spełnia 
wymogi z zakresu wytrzymałości i stabilności.

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie Zasad Techniki 
podczas wykonywania i konserwacji napędzanych silnikowo zawiasów, ani za 
odkształcenia, które mogą się pojawić podczas eksploatacji. 

- Sprawdzić, czy zadeklarowany przedział temperatur jest zgodny z warunkami 
panującymi w miejscu przeznaczonym do montażu automatyki.

- Nie instalować w środowisku wybuchowym: obecność gazu lub łatwopalnych 
oparów stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności na urządzeniu 
należy odłączyć zasilanie elektryczne. Wyjąć również ewentualne baterie zapa-
sowe, jeżeli są.

-Przed podłączeniem zasilania elektrycznego sprawdzić, czy dane z tabliczki 
znamionowej są zgodne z danymi sieci elektrycznej, oraz czy przed wejściem do 
instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy oraz odpowied-
nie zabezpieczenie przed przetężeniami. Sieć zasilająca automat powinna być 
wyposażona w przełącznik lub wyłącznik instalacyjny umożliwiający całkowite 
odłączenie w przypadku przepięcia kategorii III. 

- Sprawdzić, czy przed wejściem do sieci zasilania znajduje się wyłącznik różnicowo-
-prądowy o progu zadziałania nie wyższym niż 0,03A oraz spełniający wymogi 
obowiązujących przepisów.

- Sprawdzić, czy uziemienie jest wykonane w prawidłowy sposób: połączyć wszyst-
kie metalowe części zamknięcia (drzwi, bramy, itp.) oraz wszystkie komponenty 
instalacji wyposażone w zacisk uziemiający.

- Podczas instalacji należy wykorzystać zabezpieczenia i sterowniki spełniające 
wymogi norm EN 12978 i EN12453.

- Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek.
- Jeżeli siła uderzenia przekracza wartości przewidziane w przepisach, należy 
zastosować elektroczułe lub wykrywające nacisk urządzenia.

- Zastosować wszystkie zabezpieczenia (fotokomórki, czułe listwy, itp.) niezbędne 
do ochrony danego obszaru przed uderzeniem, przygnieceniem, wciągnięciem, 
przecięciem. Należy uwzględnić obowiązujące przepisy i dyrektywy, zasady tech-
niczne, sposób eksploatacji, otoczenie montażowe, zasadę działania urządzenia 
oraz siły wytwarzane przez automatykę.

- Zainstalować przewidziane obowiązującym prawem oznakowania wyznaczające 
strefy niebezpieczne (oraz ryzyko resztkowe). Każde urządzenie należy oznakować 
w sposób widoczny, zgodny z zaleceniami normy EN13241-1.

- Po zakończeniu montażu należy zawiesić tabliczkę identyfikacyjną bramy.
- Tego produktu nie można instalować na skrzydłach, w których są wbudowane 
przejścia (chyba że silnik jest uruchamiany wyłącznie przy zamkniętym przejściu).

- Jeżeli automatyczne urządzenie jest zainstalowane niżej niż 2,5 m, lub jeżeli 
pozostaje dostępne, należy zapewnić odpowiedni stopień ochrony części elek-
trycznych i mechanicznych.

- Wszystkie nieruchome sterowniki należy zainstalować w takim miejscu, aby nie 
stwarzać zagrożenia oraz z dala od ruchomych mechanizmów. W szczególności 
sterowniki uruchamiane wyłącznie przez człowieka należy umieścić w miejscu 
widocznym z miejsca obsługi i, z wyjątkiem sytuacji gdy są one wyposażone w 
klucz, należy je zainstalować na wysokości co najmniej 1,5 m oraz tak, aby nie 
były dostępne dla osób postronnych.

- W widocznym miejscu należy zainstalować co najmniej jeden sygnalizator świetlny 
(migający), a ponadto przymocować do struktury tabliczkę z napisem Uwaga.

- Po zakończeniu instalacji upewnić się, iż ustawienia pracy silnika są wykonane 
prawidłowo, oraz iż systemy ochronne i odblokowujące działają prawidłowo.

- Podczas konserwacji i napraw należy stosować wyłącznie oryginalne części 
zamienne. W przypadku zastosowania części innych producentów, Producent 
uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności z zakresu bezpieczeństwa i prawidło-
wego działania automatyki.

- Nie wykonywać żadnych modyfikacji części automatyki, jeżeli Producent nie 
wyraził na to zgody.

- Przeszkolić użytkownika urządzenia w zakresie zastosowanych systemów ste-
rowania oraz z ręcznego otwierania awaryjnego. Przekazać instrukcję obsługi 
użytkownikowi ostatecznemu.

- Materiały opakowaniowe (plastik, karton, styropian, itp.) należy utylizować zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Nie zostawiać foliowych toreb ani styropianu 
w miejscach dostępnych dla dzieci.

POŁĄCZENIA
UWAGA! W celu podłączenia do sieci należy zastosować kabel wielobiegunowy 
o minimalnym przekroju 5x1,5mm2 lub 4x1,5mm2 dla zasilania trójfazowego lub 
3x1,5mm2 dla zasilania jednofazowego (przykładowo, może to być kabel typu 
H05 VV-F o przekroju 4x1.5mm2).W celu podłączenia obwodów pomocniczych 
należy zastosować przewody o minimalnym przekroju 1mm2.
- Stosować wyłącznie przyciski o parametrach nie przekraczających 10A-250V.
- Przewody należy dodatkowo zamocować w pobliżu zacisków (na przykład przy 
pomocy chomątek), aby wyraźnie rozdzielić części pod napięciem od części pod 
najniższym napięciem bezpieczeństwa.

Podczas instalacji z kabla zasilającego należy ściągnąć osłonę, aby można było 
połączyć przewód uziemiający z odpowiednim zaciskiem, a przewody robocze 
powinny być jak najkrótsze. W przypadku poluzowania mocowana kabla przewód 
uziemiający powinien naprężać się jako ostatni.
UWAGA! zabezpieczające przewody najniższego napięcia powinny być fizycznie 
odłączone od przewodów niskiego napięcia.
Dostęp do części pod napięciem mogą mieć wyłącznie osoby o odpowiednich 
uprawnieniach (zawodowy monter).

PRZEGLĄD AUTOMATYKI I KONSERWACJA
Przed ostatecznym uruchomieniem automatyki oraz podczas wykonywania 
czynności konserwacyjnych należy dokładnie wykonać poniższe czynności:
- Sprawdzić, czy wszystkie części są dokładnie umocowane.
- Sprawdzić jak przebiega uruchamianie i zatrzymywanie w przypadku obsługi ręcznej.
- Sprawdzić kolejność działania w trybie zwykłym i z zastosowaniem ustawień 
osobistych.

- Tylko w przypadku bram przesuwnych: sprawdzić, sprawdzić, czy zębatka pra-
widłowo zazębiła się z kołem zębatym, przy czym wzdłuż całej zębatki powinien 
być luz ok. 2 mm; szynę przesuwną należy utrzymywać w czystości i usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia.

- Tylko dla bram i drzwi przesuwnych: sprawdzić, czy szyna prowadząca bramy 
jest prosta, ustawiona poziomo, i czy kółka wytrzymają ciężar bramy.

- Tylko dla bram przesuwnych zawieszanych (samonośnych): sprawdzić, czy podczas 
wykonywania cyklu brama się nie obniża ani nie wykonuje ruchu wahadłowego.

- Tylko dla bram skrzydłowych: sprawdzić, czy oś obrotu skrzydeł jest idealnie 
pionowa.

- Dotyczy szlabanów: przed otwarciem drzwiczek sprężyna nie powinna być 
napięta (ramię ustawione pionowo). 

- Sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia działają prawidłowo (fotokomórki, 
czułe listwy, itp.) oraz czy zabezpieczenie chroniące przed przygnieceniem jest 
właściwie wyregulowane. W tym celu sprawdzić, czy siła uderzenia, zmierzona 
w miejscach przewidzianych normą EN 12445 nie przekracza wartości podanych 
w normie EN 12453.

- Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek.
- Sprawdzić, czy ręczne sterowanie awaryjne przebiega bez problemów (jeżeli 
takie zastosowano).

- Sprawdzić otwieranie i zamykanie przy pomocy przeznaczonych do tego pilotów 
sterujących.

- Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych oraz okablowania, w szczegól-
ności osłon izolujących oraz przepustów kablowych.

- Podczas wykonywania konserwacji wyczyścić układy optyczne fotokomórek.
- Na czas wyłączenia automatyki z użytku włączyć ręczne odblokowanie awaryjne 
(patrz podrozdział “CYKL AWARYJNY), aby część ruchoma nie była zablokowana. 
Dzięki temu bramę można będzie otwierać i zamykać ręcznie.

- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez pro-
ducenta, jego serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby 
zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.

- Jeżeli są instalowane urządzenia typu „D” (w myśl normy EN12453), połączone 
bez wykonania weryfikacji, należy zalecić ich obowiązkowe serwisowanie co 
najmniej raz na pół roku.

- Opisane powyżej czynności serwisowe należy powtarzać co najmniej raz w 
roku lub częściej, jeżeli warunki panujące na miejscu lub parametry instalacji 
tego wymagają.

UWAGA!
Należy pamiętać, iż napęd silnikowy stanowi ułatwienie eksploatacji bramy/drzwi 
i nie rozwiązuje problemów związanych z wadami i błędami montażu, ani też z 
brakiem serwisowania.

  ROZBIÓRKA
   Wszelkie materiały należy usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Zużytego urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych baterii nie należy 
wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest 
za dostarczenie wszystkich odpadów elektrycznych i elektronicznych 
do stosownych punktów zbiórki i recyklingu. 

DEMONTAŻ
W przypadku demontażu automatyki w celu jej późniejszego montażu w innym 
miejscu, należy:
- Odłączyć zasilanie i całą instalację elektryczną.
- Ściągnąć siłownik z podstawy montażowej.
- Ściągnąć wszystkie komponenty urządzenia.
- Jeżeli jakieś części nie mogą zostać ściągnięte lub są uszkodzone, należy je 
wymienić.

DEKLARACJę ZGODNOśCI MOŻNA ZNALEźć NA STRONIE: 
WWW.BfT.IT W ZAKŁADCE PRODUKTY.

AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE D811766_12
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PO
LSKI

INSTRUKCJA INSTALACYJNA

2) UWAGI OGÓLNE
Siłownik elektromechaniczny zaprojektowany do automatycznych bram 
domowych. Motoreduktor blokuje zamkniętą lub otwartą bramę bez 
konieczności zakładania zamka elektrycznego. 
Siłownik jest wyposażony w elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego. 
Należy nim sterować poprzez elektroniczny panel sterowania z możliwością 
regulacji momentu. 
Działanie z ograniczeniem ruchu jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch 
magnetycznych wyłączników krańcowych.
Siłownik jest wyposażony w system detekcji przeszkód, spełniający wymogi 
norm EN12453 oraz EN 12445.

Dostępne są następujące akcesoria opcjonalne:
- Zestaw baterii zapasowych mod. BT BAT
Umożliwia działanie automatyki w przypadku krótkotrwałej przerwy w 
zasilaniu sieciowym.

3) DANE TECHNICZNE
Zasilanie 24V  
Pobór mocy max 40 W
Pobór prądu 1,5 A
Siła pchająca i ciągnąca 2500 N (~250 kg)
Prędkość tłoczyska około 15 mm/s

Reakcja na uderzenie Ogranicznik momentu obrotowego wbu-
dowany w panel sterowania

Wyłączniki krańcowe Magnetyczne, wbudowane i regulowane
Cykl ręczny Spersonalizowany klucz odblokowania
Warunki środowiskowe - 20°C do +55°C
Rodzaj pracy srednio intensywnie

Maksymalna długość skrzydła 
bez elektrozamka

2 m PHOBOS BT A25
3 m PHOBOS BT A40

Maksymalna długość skrzydła 
z elektrozamkiem

2,5 m PHOBOS BT A25
4 m PHOBOS BT A40

Maksymalna waga skrzydła
4000 N (~400 kg) PHOBOS BT A25
5000 N (~500 kg) PHOBOS BT A40

Stopień ochrony IP X4

Waga siłownika
50N (~5kg) PHOBOS BT A25
77N (~7,7kg) PHOBOS BT A40

Wymiary Patrz Fig. L
Smarowanie smar stały

4) PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW RUROWYCH Fig. A
Przygotować instalację elektryczną w oparciu o przepisy obowiązujące dla instalacji 
elektrycznych CEI 64-8, IEC364, porozumienie HD384 oraz inne normy krajowe.

5) SCHEMAT INSTALACYJNY Fig. B
P  tylna podpórka mocowania do słupa
F  przednie widełki mocowania skrzydła
a-b wymiary niezbędne do wyznaczenia punktu mocowana podpórki “P”
C  rozstaw otworów mocowania
D  długość bramy
X  odległość od osi bramy do krawędzi słupa
S  połowa grubości skrzydła
Z  wartość zawsze większa niż 60 mm (b – X)

kg  waga max skrzydła
α°    kąt otwarcia skrzydła

6) WYMIARY INSTALACYJNE MOCOWAŃ DO SŁUPA Fig. B ad. 2 - 3 
6.1) Jak korzystać z tabeli wymiarów instalacyjnych
W tabeli można wybrać wartości “a” i “b”, w zależności od kąta otwarcia, który 
chcemy uzyskać. Tabela zawiera wartości “a” i “b”, optymalne dla uzyskania 
kąta otwarcia równego 92° przy stałej prędkości.
Jeżeli zastosowane wartości “a” i “b” bardzo się od siebie różnią, skrzydło 
porusza się w sposób niejednostajny a siła ciągnięcia lub pchania zmienia 
się podczas ruchu.
Aby uzyskać stałą prędkość otwierania oraz prawidłową pracę urządzenia, 
wartości “a” i “b” nie powinny się od siebie bardzo różnić.
Tabela została opracowana dla bramy średniej wielkości, o grubości 40 mm 
(PHOBOS BT A40), 20 mm (PHOBOS BT A25). Należy się zawsze upewnić, czy 
brama i siłownik nie zderzają się ze sobą.
7) MOCOWANIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH DO SŁUPA Fig. C 

8) KABEL ZASILANIA Fig. D
Kabel zasilania karty powinien być kablem typu H05 RN-F lub równoważnym. 
Równoważny kabel powinien zapewniać:
- ciągłość użytkowania na zewnątrz
- maksymalną temperaturę powierzchni kabla +50° C
- temperaturę minimalną -25° C
Jeżeli silnik wibruje ale się nie obraca, to przyczyną może być:
- Nieprawidłowe podłączenie przewodów (sprawdzić schemat podłączenia).
- Jeżeli ruch skrzydła jest odwrotny do przewidzianego, należy odwrócić 

podłączenia silnika w centralce.
 Pierwszym poleceniem po przerwie w dostawie prądu musi być otwarcie 

BLOKAD SKRZYDEŁ.

9) MOCOWANIE SILNIKA NA ELEMENCIE MOCUJĄCYM DO SŁUPA Fig. E

10) NACHYLENIE MAKSYMALNE Fig. F

11) PRAWIDŁOWA INSTALACJA Fig. G
Prawidłowa instalacja wymaga zachowania dla posuwu tłoczyska mar-
ginesu o długości ok. 5-10 mm; umożliwia to uniknięcie ewentualnych 
nieprawidłowości w pracy urządzenia.
WAŻNE:  PRZEDNI UCHWYT NALEŻY ZAMONTOWAĆ TAK, ABY 
PODŁUŻNE OTWORY BYŁY SKIEROWANE DO GÓRY (FIG.G AD. 1)

12) MOCOWANIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH DO SKRZYDŁA Fig. H
WAŻNE: przedni uchwyt należy zamontować tak, aby podłużne otwory były 
skierowane do góry (Fig. G ad. 1). Uchwyt przedni i tylny wyrównać tak, jak 
pokazano na rysunku (Fig. H ad. J).

13) MOCOWANIE URZĄDZENIA OPERACYJNEGO Fig. I

14) REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH ZAMYKANIA Fig. J
UWAGA! Aby nie dopuścić do uszkodzenia kabla wyłącznika krańcowego, 
śrubę A należy wkręcać trzymając przewód B naciągnięty (tak jak to przeds-
tawiono na Fig. J ad. 3).

15) REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH OTWIERANIA Fig. K

16) WYMIARY Fig. L

17) WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE INSTALACJE SPECJALNEGO RODZAJU 
Fig. M, N, O.
Przy całkowicie otwartym skrzydle wykonać wnękę w celu umieszczenia tam 
urządzenia operacyjnego.  Na Fig. M przedstawione są minimalne wymiary 
wnęki dla różnych modeli PHOBOS BT A25 - PHOBOS BT A40. 
Jeżeli długość odcinka “b” przekracza wartości przedstawione w tabeli 
instalacyjnej:
- wykonać wnękę w słupie Fig. N.
- przysunąć skrzydło do słupa Fig. O.

18) ODBOJNIKI NAZIEMNE WYZNACZAJĄCE POZYCJĘ ZAMKNIĘCIA 
SKRZYDŁA
Aby siłownik działał prawidłowo, zalecamy zastosowanie odbojników 
zatrzymujących “Fig. P ad. 1” wyznaczających zarówno pozycję otwartą, jak 
i zamkniętą, tak jak przedstawiono na Fig. P.
Odbojniki zatrzymujące skrzydło nie powinny dopuszczać do tego, by 
tłoczysko siłownika osiągało pozycję krańcową.

19) OTWARCIE RĘCZNE (Patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI -Fig.Y-).

20) ZAMEK ELEKTRYCZNY
UWAGA: w przypadku, gdy długość skrzydła przekracza 3 m należy 
zainstalować zamek elektryczny (rygiel). Do podłączenia zamka 

elektrycznego niezbędna jest opcjonalna karta (należy zapoznać się z 
odpowiednią instrukcją).

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ / WAGA SKRZYDŁA

Phobos BT A25Phobos BT A40 
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FIG. Y
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OFF
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max.180°

max.180°

Sem fechadura eléctrica, Χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά, Bez elektrozamka, без электрозамка, Bez elektrického 
zámku, Elektrikli kilitsiz.

Com fechadura eléctrica, Με ηλεκτρική κλειδαριά, Z elektrozamkiem, С электрозамком, S elektrickým zámkem, 
Elektrikli kilit ile.

MANUAL DE USO-MANOBRA DE EMERGÊNCIA / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
PODRĘCZNIK OBSŁUGI-MANEWR AWARYJNY / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ–УПРАВЛЕНИЕ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

NÁVOD K OBSLUZE - NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ / KULLANIM KILAVUZU-ACİL DURUM HAREKETİ  
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nieprawidłowa eksploatacja może spowodować 
obrażenia osób, zwierząt oraz uszkodzenie 
przedmiotów. Instrukcję należy przechować 
w celu umożliwienia skorzystania z niej w 
przyszłości oraz przekazać ją ewentualnym 
nowym użytkownikom urządzenia.
Produkt ten należy eksploatować wyłącznie w 
sposób, do jakiego jest on przeznaczony. Każdy 
inny sposób użytkowania jest uznawany za 
nieprawidłowy, a zatem stwarzający zagrożenie. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewen-
tualne szkody spowodowane nieprawidłową, 
błędną lub nieracjonalną eksploatacją.
BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. 
Jesteśmy przekonani, że sprosta on Państwa ocze-
kiwaniom.
Jeżeli produkt ten jest prawidłowo zainstalowany 
przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i 
kwalifikacjach (zawodowy monter), spełnia wy-
mogi norm technicznych oraz przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa.
Prawidłowo zainstalowana i użytkowana automa-
tyka spełnia standardy bezpiecznej eksploatacji. 
Niemniej jednak należy przestrzegać pewnych zasad 
postępowania, aby uniknąć przypadkowych zdarzeń.
- Dzieci, osoby i przedmioty powinny się znajdować 

poza zasięgiem działania automatyki, szczególnie 
podczas jej pracy.

- Nie pozwalać dzieciom na zabawy lub przebywanie 
w zasięgu działania automatyki.

- Automat ten nie jest przeznaczony do użytku przez 
dzieci ani przez osoby o ograniczonych zdolnościach 
umysłowych, fizycznych lub dotykowych, ani też 
przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, 
chyba że działają one pod opieką osoby odpowie-
dzialnej za ich bezpieczeństwo, która je nadzo-
ruje lub przekazuje informacje na temat obsługi 
urządzenia.

- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się 
urządzeniem. Nie pozwalać dzieciom na zabawę 
nieruchomymi urządzeniami sterowniczymi. Piloty 
przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Nie wykonywać żadnych czynności w pobliżu 
zawiasów ani poruszających się mechanizmów.

- Nie hamować ruchu skrzydła ani nie próbować 
podnosić bramy ręcznie, jeżeli siłownik nie został 
odblokowany przy pomocy odpowiedniego 
pokrętła zwalniającego.

- Nie wkraczać na obszar działania bramy napędzanej 
silnikowo podczas jej pracy.

- Nie zostawiać pilotów radiowych ani innych 
urządzeń sterowniczych w zasięgu dzieci, aby 
nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia 
urządzenia.

- Aktywacja ręcznego odblokowania w połączeniu z 
awariami mechanicznymi lub niewyważeniem ele-
mentów mogłaby spowodować niekontrolowany 
ruch bramy.

- W przypadku mechanizmu podnoszącego bramy 
roletowe: obserwować ruch bramy roletowej i nie 
pozwalać nikomu na zbliżanie się aż nie będzie 
całkowicie zamknięta. Jeżeli korzystamy z mecha-
nizmu zwalniającego, należy zachować ostrożność, 
ponieważ w przypadku zużycia części lub ich 
uszkodzenia podniesiona brama może gwałtownie 
spaść.

- Uszkodzenie lub zużycie mechanicznych części bramy 
(części przesuwne), takich jak na przykład kabli, sprężyn, 
wsporników, zawiasów, prowadnic... może być przyczyną 

zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Należy dokonywać 
okresowych przeglądów instalacji. Przeglądy należy 
zlecać osobom o odpowiednich umiejętnościach i kwali-
fikacjach (zawodowy monter), zgodnie z zaleceniami 
montera lub producenta bramy.

- Przed k ażdym cz yszczeniem elementów 
zewnętrznych należy odłączyć zasilanie.

- Utrzymywać w czystości elementy optyczne fotoko-
mórek oraz sygnalizatory świetlne. Sprawdzić czy 
gałęzie i krzewy nie zakłócają pracy zabezpieczeń 
(fotokomórek).

- Jeżeli automatyka wymaga naprawy, nie wolno jej 
używać. W przypadku awarii lub nieprawidłowej 
pracy automatyki należy odciąć zasilanie sieciowe i 
nie wykonywać samodzielnych napraw ani żadnych 
czynności bezpośrednio na urządzeniu, lecz zwrócić 
się do osób o odpowiednich umiejętnościach i 
kwalifikacjach (zawodowy monter), które wykonają 
niezbędne naprawy lub czynności konserwacyjne. 
Aby umożliwić im dostęp do urządzenia, włączyć 
odblokowanie awaryjne (jeżeli jest).

- W przypadku wykonywania jakiejkolwiek czynności 
bezpośrednio na automatyce lub na instalacji, która nie 
została przedstawiona w niniejszej instrukcji, należy 
zwrócić się do osób o odpowiednich umiejętnościach 
i kwalifikacjach (zawodowy monter).

- Co najmniej raz w roku zlecać osobom o odpowied-
nich umiejętnościach i kwalifikacjach (zawodowy 
monter) przegląd integralności i pracy automatyki, 
w szczególności wszystkich zabezpieczeń.

- Czynności montażowe, konserwacyjne oraz 
naprawy należy odnotowywać, a odpowiednią 
dokumentację przechowywać i udostępniać 
użytkownikowi.

- Nie zastosowanie się do powyższego może być 
przyczyną zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.

  ROZBIÓRKA
   Wszelkie materiały należy usuwać zgod-

nie z obowiązującymi zasadami. Zużytego 
urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych 
baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami 
domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest 
za dostarczenie wszystkich odpadów elek-
trycznych i elektronicznych do stosownych 
punktów zbiórki i recyklingu. 

Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie 
przedstawione w instrukcji obsługi, należy uznać 
za niedozwolone. Prawidłową pracę urządzenia 
zapewnia wyłącznie przestrzeganie zaleceń 
zawartych w niniejszej instrukcji. Producent nie 
odpowiada za szkody spowodowane nieprzes-
trzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej 
instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowad-
zenia w każdym momencie modyfikacji, dzięki 
którym poprawią się parametry techniczne, kons-
trukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając 
niezmienione jego cechy podstawowe, bez 
konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RYC)

ВНИМАНИЕ: для вашей безопасности, после 
активации разблокировки заблокируйте 
створку снова в до конца открытом или до 
конца закрытом положении, проверяйте, 
чтобы створка находилось в указанном 
положении перед каждой активацией 
автоматики. 
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eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte 
verilen Uyarılar ve Talimatlar dikkatle okunmalı 
ve uygulanmalıdır. Bu talimatları ileride ku-
llanmak üzere saklayın ve tesisin olası olarak 
başkalarına devredilmesi halinde, bunları yeni 
kullanıcılarına aktarın.
Bu ürün, sadece ilişkin olarak kurulmuş olduğu 
kullanım amacı çerçevesinde kullanılmalıdır. Her 
diğer kullanım uygun olmadığından tehlikeli-
dir. Üretici, uygun olmayan, hatalı ve mantıksız 
kullanımlardan kaynaklanabilecek olası zarar-
lardan sorumlu tutulamaz.
GENEL EMNİYET
Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Firmamız 
ürünün performansından ziyadesiyle memnun 
kalacağınızdan emindir.
Bu ürün, nitelikli ve uzman personel (profesyonel 
kurucu) tarafından doğru şekilde kurulması halin-
de, güvenliğe ilişkin teknik usuller ve yönetmelikler 
tarafından kabul gören standartlara uygundur.
Otomasyon sistemi, doğru şekilde kurulmuş olması 
ve kullanılması halinde, kullanımdaki güvenlik 
standartlarını karşılar. Her halükarda beklenmedik 
problemlerin önlenmesi için bazı davranış kurallarına 
uyulması gerekir:
- Çocukları, kişileri ve eşyaları, özellikle hareket 

esnasında, otomasyon sisteminin etki alanının 
dışında tutun.

- Çocukların otomasyon sisteminin etki alanında 
durmasına veya oyun oynamasına izin vermeyin.

- Bu otomasyon, çocuklar veya fiziksel, duyusal ve 
zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunanlar veya 
yanlarında güvenliklerinden sorumlu bir kişi 
aracılığı ile denetim altında tutulmadıkları veya 
aparatın kullanımıyla ilgili talimatlar aracılığı ile 
bilgilendirilmemiş oldukları takdirde, uygun bilgi 
sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmak için 
tasarlanmamıştır.

- Çocuklar, aparat ile oynamadıklarından emin olmak 
için denetim altında tutulmalıdırlar. Çocukların sabit 
kontrol aygıtları ile oynamalarına izin vermeyiniz. 
Tele kumandaları çocuklardan uzak tutunuz.

- Menteşeler veya hareket halindeki mekanik organ-
lar yakınında işlem görmekten kaçının.

- Kanadın hareketini engellemeyin ve aktüatör özel 
serbest bırakma düğmesi ile serbest bırakılmamış 
ise, kapıyı elle açmayı denemeyin.

- Motorize kapıların veya bahçe kapılarının hareketleri 
esnasında bunların etki alanına girmeyin.

- Radyo kumandaların veya diğer kumanda 
cihazlarının kazara işletilmelerini önlemek için, 
bunları çocukların ulaşabilecekleri yerlerde 
bırakmayın.

- Elle serbest bırakma sisteminin etkinleştirilmesi, 
mekanik arızalar veya dengesizlik şartları mevcu-
diyetinde kapının kontrolsüz hareketlerine neden 
olabilir.

- Kepenk açma durumunda: Hareket halindeki ke-
pengi denetleyin ve kepenk tamamen kapanana 
kadar kişileri uzak tutun. Serbest bırakma (mevcut 

ise) işletildiğinde dikkat edin; çünkü açık bir kepenk, 
aşınma veya bozulma mevcudiyetinde hızlı şekilde 
düşebilir.

- Kapının, kablolar, yaylar, mesnetler, menteşeler 
ve kılavuzlar gibi  (yönlendirilen kısım) mekanik 
organlarının kırılması veya aşınması tehlikelere 
neden olabilir. Tesisi, kurucu veya kapının üreticisi 
tarafından belirtilenler uyarınca nitelikli ve uzman 
personele (profesyonel kurucu) düzenli olarak 
kontrol ettirin.

- Her dış temizlik işlemi için, şebekeden enerji bes-
lemesini kesin.

- Fotosellerin optiklerini ve ışıklı sinyal cihazlarını 
temiz tutun. Dalların ve çalıların emniyet cihazlarını 
etkilemediklerini kontrol edin.

- Otomasyon sisteminin onarım müdahaleleri ge-
rektirmesi halinde bunu kullanmayın. Otomasyon 
sisteminin arızalanması veya kötü işlemesi duru-
munda, otomasyon sistemi üzerindeki şebeke 
beslemesini kesin, her türlü onarım denemesinden 
veya doğrudan müdahaleden kaçının ve gerekli 
onarım veya bakım için sadece nitelikli ve uzman 
personele (profesyonel kurucu) başvurun. Girişi 
sağlamak için, acil durum serbest bırakma düzenini 
(mevcut ise) etkinleştirin.

- Otomasyon sistemi veya tesis üzerinde işbu 
kılavuzda öngörülmeyen her türlü direkt müdahale 
için nitelikli ve uzman personelden (profesyonel 
kurucu) yararlanın.

- En azından yılda bir defa otomasyon sisteminin 
ve özellikle tüm güvenlik cihazlarının sağlamlığını 
ve doğru işlediklerini nitelikli ve uzman personele 
(profesyonel kurucu) kontrol ettirin.

- Kurma, bakım ve onarım müdahaleleri belgelendi-
rilmeli ve ilgili dokümantasyon ürün kullanıcısının 
emrinde olmalıdır.

- Yukarıda belirtilenlere uyulmaması tehlike 
durumları yaratabilir.

  BERTARAF ETME
   Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükte-

ki standartlara uyularak yapılmalıdır. Artık 
kullanılmayacak cihazınızı, tükenmiş pilleri 
veya aküleri ev çöpüne atmayınız. Elektrikli 
veya elektronik cihazlardan kaynaklanan 
bütün atıklarınızı, bunların geri dönüşümlerini 
gerçekleştiren özel bir toplama merkezine 
götürerek iade etme sorumluluğuna sahip-
siniz.

Bu kullanım kılavuzunda açıkça öngörülmeyen-
lerin tümü yasaktır. İşletme mekanizmasının iyi 
işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen talimat-
lara uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu 
kılavuzda belirtilen bilgilere uyulmamasından 
kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tuta-
rak, işbu yayımı güncellemek taahhüdünde 
bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari 
nitelikleri açısından iyileştirmek için uygun 
gördüğü değişiklikleri her an uygulama hakkını 
saklı tutmuştur.
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