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Przewodnik dla montażu bram segmentowych 
zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/CE  

i standardami norm EN 12453, EN 12445, EN 12604 oraz EN 12605 
 

W tym opracowaniu FPHU WIŚNIOWSKI pragnie dostarczyć wskazówek i pomocy instalatorom w 
zastosowywaniu specyfikacji Dyrektywy Maszynowej i standardów europejskich dotyczących montażu 
zapewniającego bezpieczne użytkowanie automatycznych bram segmentowych MakroPro, MakroPro ALU, 
MakroPro 100, MakroPro ALU 100 i UniPro. Niniejszy przewodnik dotyczy zarówno montażu bram 
fabrycznie wyposażonych w napęd elektryczny jak również modyfikacji bram polegającej na dołożeniu 
napędu. 
1. Sprawdzenia wstępne bramy, które należy wykonać przed zainstalowaniem napędu 

1.1.  Czy brama do której ma być zainstalowany napęd jest prawidłowo zamontowana, 
1.2.  Czy brama jest w dobrym stanie technicznym, 
1.3.  Czy brama jest odpowiednio wyważona, 
1.4.  Czy brama poprawnie otwiera się i zamyka, 
1.5.   Czy drzwi przejściowe zamontowane w bramie wyposażone są w czujnik nie pozwalający  

na uruchomienie napędu gdy nie są one zamknięte.  
2.    Wymagania podstawowe wynikające z norm EN 13241-1 oraz EN 12635 
2.1.  Należy pamiętać, że w myśl normy EN 12635 dokonujący modyfikacji bramy ręcznej, polegającej  

na dołożeniu napędu jest uważany za wprowadzającego bramę na rynek (staje się producentem 
bramy z napędem).  

2.2.  Wszelkie modyfikacje bram powinny być przeprowadzone w taki sposób aby po ich wykonaniu 
bramy spełniały wymagania normy EN 13241-1, a w szczególności EN 12453 oraz EN 12604. 

2.3.  Deklaracja zgodności oraz wszelkie inne dokumenty dopuszczające bramę do obrotu i 
stosowania tracą ważność w przypadku dokonania nie uzgodnionej z firmą FPHU WIŚNIOWSKI 
w formie pisemnej modyfikacji (przeróbki) bramy lub jej nieprawidłowego montażu. 

2.4. W przypadku modyfikacji bram obsługiwanych ręcznie polegających na wyposażeniu ich w napęd, lub 
dokonaniu modyfikacji znacząco zmieniających ryzyko użytkownika firma dokonująca modyfikacji jest 
zobowiązana do skompletowania oraz przechowywania dokumentacji, która powinna zawierać: 
a) jednoznaczny numer seryjny przydzielony tej modyfikacji bramy. 
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 schemat obwodu sterowniczego; 
e) kopię stosownej deklaracji wbudowania/deklaracji producenta dotyczącej jednostki napędowej  

i sterowania; 
f) kopię stosownej deklaracji wbudowania/deklaracji producenta dla istniejącej bramy (jeżeli jest 

osiągalna); 
g) kopię stosownych sprawozdań z badań i certyfikatów (jeżeli są osiągalne); 
h) opis metod zastosowanych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych istniejących zagrożeń; 
i) kopię opracowanej analizy ryzyka wraz z wykazem, mających zastosowanie wymagań 

podstawowych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa; 
j) ogólną instrukcję obsługi; 
k) ogólną instrukcję konserwacji; 
l) kopię wszelkich specjalnych instrukcji obsługi, właściwych dla określonej bramy z napędem, jeżeli 

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

jeżeli różni się od ogólnej instrukcji konserwacji; 
n) wykaz odnośnych norm zharmonizowanych; 
o) kopię protokołu z prób przekazania do użytku. 

 
 
 

Do napędu bram segmentowych: Można stosować napędy: 

MakroPro i MakroPro ALU SACS TOTMANN, SACS AUTOMATIK, SAS 
TOTMANN. SAS AUTOMATIK. 

MakroPro 100 oraz MakroPro ALU 100 ELEKTROMAT TOTMANN oraz ELEKTROMAT 
AUTOMATIK. 

UniPro Optimum 600, Optimum 800, Optimum 1100, 
Meritum 500, Meritum 700, Meritum 1000. 
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Powierzchnie i miejsca ryzyka przy bramie segmentowej 

1. Główna (dolna) krawędź zamykająca. 
2. Górna krawędź zamykająca. 
3. Prowadnice boczne oraz poziome (przy położeniu na wysokości poniżej 2500 mm). 
4. Kształt powierzchni skrzydła. 
5. Próg drzwi przejściowych. 
6. Zabezpieczenie przed pęknięciem linki, linka. 
7. Sprężyny. 
8. Linka. 

 
MINIMALNE POZIOMY ZABEZPIECZENIA GŁÓWNEJ KRAWĘDZI ZAMYKAJĄCEJ BRAMY 

 
Poziomy minimalnej ochrony w celu zabezpieczenia głównej krawędzi zamykającej (zgodnie z rodzajem 
użytkowania) zostały wyszczególnione w poniższej tabeli: 

Sposób uruchamiania 
bramy 

Sposoby użytkowania 

 Przeszkoleni użytkow-
nicy (teren niepubliczny) 

Przeszkoleni użytkow-
nicy (teren publiczny) 

Nie przeszkoleni  
użytkownicy 

Sterowanie czuwakowe A B niemożliwe 
Sterowanie impulsowe  
z widokiem na bramę C lub E C lub E C i D lub E 

Sterowanie impulsowe  
bez widoku na obiekt C lub E C i D lub E C i D lub E 

Automatyczne sterowanie  
z odmierzanym czasem  
do zamknięcia 

C i D lub E C i D lub E C i D lub E 

 
�  A:  sterowanie czuwakowe przyciskiem (sterowanie bez samopodtrzymania) 
� B:  sterowanie czuwakowe przełącznikiem kluczowym 
� C:  ograniczenie siły poprzez zastosowanie urządzeń ograniczających siłę lub urządzeń  

zabezpieczających (np. wyłącznik przeciążeniowy, listwa optyczna) 
� D:  urządzenie wykrywające obecność człowieka lub przeszkody, znajdujących się na podłożu po jednej 

stronie bramy (np. listwa optyczna) 
� E:  urządzenie do wykrywania obecności, tak zaprojektowane i zainstalowane, aby w żadnych warunkach 

nie mogło nastąpić zetknięcie się człowieka z poruszającym się skrzydłem bramowym (np. 
fotokomórki, detektory). 
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Ograniczenie siły 
Siły dynamiczne i statyczne działające na głównej krawędzi zamykającej ograniczane są w sposób 
wykluczający ryzyko powstania błędów i powodują tym samym, że dopuszczalne wartości oraz ustalone 
czasy działania są zachowane lub nie zostają przekroczone.  

Główny stosunek siły do czasu działania oraz wartości graniczne zostały przedstawione na rysunku poniżej. 
Wymagana redukcja siły po 5 sekundach do wartości zbliżonych do zera (≤ 25 N) oznacza w praktyce 
nawrót kierunku ruchu skrzydła. 
 

 

 
Zależność siły zamykajacej do czasu 
 

Fd: maksymalna siła w trakcie dynamicznego czasu Td wynoszącego 0,75 sekund 
Fs: maksymalna siła po dynamicznym czasie 
Td: czas, w którym zmierzona siła przekracza 150 N 
Tt: czas, w którym zmierzona siła przekracza 25 N 

 

Tabela A.1 � Dopuszczalne siły dynamiczne 
między krawędziami zamykającymi 

i przeciwległymi 
 

dopuszczalne siły 
dynamiczne szerokość 

otwarcia od 50 
do 500 mm 

szerokość 
otwarcia powyżej 

500 mm 

między powierzchniami równymi,  
z wyjątkiem sytuacji między 
krawędziami zamykającymi i 

przeciwległymi > 0,1 m2, w których 
żadna długość boczna < 100 mm 

brama otwierana po-
ziomo 400 N 1400 N 1400 N 

brama obracająca się 
pionowo do podłoża 
wokół własnej osi  

400 N 1400 N 1400 N 

brama otwierana 
pionowo  400 N 400 N 1400 N 

brama obracająca się 
równolegle do podłoża 
wokół własnej osi  
szlaban 

400 N 400 N 1400 N 
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ANALIZA RYZYKA PRZY BRAMIE SEGMENTOWEJ I SPOSOBY JEGO ELIMINACJI ZGODNIE  
Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ 98/37/EC I STANDARDAMI ZAWARYMI W NORMACH PN-EN 12453;  

PN-EN 12445, EN 12604 oraz EN12605 
 

Kolejność niebezpieczeństw wymienionych poniżej wynika z kolejności procesu instalacji. Niebez-
pieczeństwa są kolejno wymienione jako te, które są powszechnie obecne przy systemach bram 
segmentowych. Stosownie do różnorodnych sytuacji, muszą zostać rozważone jakiekolwiek możliwe do 
wystąpienia dodatkowe niebezpieczeństwa. Rozwiązania do zaadoptowania są sygnalizowane w ogólnie 
obowiązujących normach PN-EN 12453 oraz PN-EN 12604; w przypadku niebezpieczeństw nie 
uwzględnionych, muszą zostać zastosowane zasady scalenia bezpieczeństwa wskazane przez Dyrektywę 
Maszynową (DM). 
 

DM 
Zał. 1 Rodzaj ryzyka 

Kryteria oceny sposób kontroli oraz rozwiązania jakie 
zostały przyjęte 

(Odznaczyć w okienku wykonane czynności) 

(1.3.1) 
(1.3.2) 

[1]. Zagrożenia związane  
z użytkowaniem bram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrata stateczności  
i zerwanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwzględnić i wyeliminować zagrożenia mechaniczne: 
• uderzenie i zgniecenie na głównej krawędzi zamykającej 
• uderzenie i zgniecenie w obszarze otwierania 
• zgniecenie lub ucięcie pomiędzy powiązanymi ruchomymi 

elementami 
• niebezpieczne strefy muszą być chronione do wysokości 

2,5 m od poziomu ziemi. 
! Przed zamontowaniem napędu sprawdzić czy nie ma 

możliwości dociśnięcia skrzydłem bramy do otaczających 
elementów stałych podczas otwierania bramy. 

! Sprawdzić pewność zamontowanej konstrukcji (ościeża, 
prowadnice, zawiasy i panele skrzydła) w stosunku do sił 
wytworzonych przez napęd. Sprawdzić, czy poruszanie się 
skrzydła jest ograniczone (podczas otwierania i zamykania) przy 
pomocy mechanicznych zderzaków o odpowiedniej 
wytrzymałości oraz wyłączników krańcowych. 

! Sprawdzić, czy skrzydło nie może, pod wpływem jakichś 
okoliczności wypaść z prowadnic i spaść. 

! Sprawdzić, czy prowadnice są tak zamontowane aby nie mogły 
ulec opadnięciu lub odkształceniu. 

! Sprawdzić, stan lin podtrzymujących skrzydło bramy, nie mogą 
one wykazywać uszkodzeń, pęknięć, załamań itp.  

! Sprawdzić, stan sprężyn wyważających ciężar skrzydła bramy, 
nie mogą one wykazywać uszkodzeń, pęknięć itp. 

! Sprawdzić pewność działania zabezpieczeń na wypadek pęk-
nięcia sprężyn lub zerwania lin. 

! Usunąć lub zabezpieczyć wystające części. 
! Należy stępić lub zabezpieczyć wszystkie ostre krawędzie. 

(1.3.1) Trwałość 

Sprawdzić: 
! Czy konstrukcja jest odpowiednia do zamontowania automatu: 

sprawdzając dokumentację producenta (system zawieszenia, 
zawiasy, odbojniki, wymiar skrzydła). Jeżeli to nie jest spełnione 
muszą być zrobione określone obliczenia lub montażysta zobo-
wiązuje się do wzięcia odpowiedzialności na siebie. 

! Czy wykonane jest odpowiednie zabezpieczenie mecha-
nicznych części ruchomych i czy napęd jest prawidłowo 
zamocowany. 

(1.3.2) Ryzyko uszkodzenia 
podczas ruchu 

! Sprawdzić czy dobór elementów automatyki, napędu i bezpie-
czeństwa jest dostosowany do wymaganych właściwości i odpo-
wiednio dopasowany do użycia do jakiego są one 
przeznaczone. 

(1.3.4) 
Ryzyko spowodowane po-
wierzchniami, narożami  
i krawędziami. 

! Sprawdzić czy miejsca niebezpieczne do wysokości 2500 mm 
są zabezpieczone dodatkowymi osłonami. 

(1.5.15) Zagrożenie upadku ! Sprawdzić czy usunięto miejsca możliwego potknięcia i pośli-
zgnięcia się osób
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zgnięcia się osób. 
! Sprawdzić czy w przypadku występowania takich miejsc 

wynikających z cech konstrukcyjnych, które mogłyby 
powodować ww zagrożenia zostały one odpowiednio 
oznaczone. 

(1.3.7) Ryzyko spowodowane 
ruchomymi elementami 

! Sterowanie czuwakowe (typ A lub B) � z użyciem tego 
sterowania zgodnie z wymaganiami normy EN 12453 § 5.1.1.4, 
spełnione są minimalne obowiązki bezpieczeństwa. 

! Automatyczne lub półautomatyczne działanie napędu - , bezpie-
czeństwo zagwarantowane przez ograniczenie sił oraz kontak-
towe urządzenia bezpieczeństwa � badania sił na głównej 
krawędzi zamykającej przeprowadzone urządzeniami 
pomiarowymi powinny być wykonane według wymagań 
określonych w EN 12445, razem z oszacowaniem sił według 
Aneksu A normy EN 12453. 

! Automatyczne lub półautomatyczne działanie napędu, bezpie-
czeństwo zagwarantowane przez bezkontaktowe urządzenia 
bezpieczeństwa (zgodnie z EN 12978) � nie wymaga badań siły 
uderzenia. 

 Mechaniczne ryzyka wywołane przez ruch bramy. 
OSTRZEŻENIE - Jeśli brama jest uruchamiana jedynie przy pomocy sterowania ręcznego 
(czuwakowego) typu B (tj. kluczykiem) i odpowiada wymaganiom normy EN 12453 - 
§ 5.1.1.4, pomiary wymienione w pkt. 2 nie muszą zostać uwzględnione. 
Jeżeli bramy garażowe zamontowane w jednym gospodarstwie domowym są napędzane 
siłownikiem spełniającym wymagania normy EN 60335-2-95 pomiary wymienione w pkt. 2 
nie muszą zostać uwzględnione. 

 [2] Uderzenie i zgniecenie 
na głównej krawędzi 
zamykającej skrzydła 
bramy A. 

 
! Zmierzyć siły zamykania 

(za pomocą specjalnego 
przyrządu wymaganego 
przez standard EN 12445 
np. przyrządem �KMG-
2000-L� firmy GTE Indu-
strieelektronik) jak 
zilustrowano na rysunku 
obok. 

 
Przeprowadzić pomiary w 
następujących punktach: 
W odległości 200 mm od 
każdego bocznego 
ograniczenia światła 
otworu bramy, w środku 
szerokości skrzydła.  
Pomiar należy 
przeprowadzić na 
wysokości 50 mm, 300 
mm, oraz 2500 mm lub, 
jeżeli wysokość otworu 
jest <2800 mm, pomiar 
należy wykonać 300 mm 
poniżej całkowicie otwar-
tego położenia bramy. 
Pomiar powinien być 
powtórzony 3x w każdym 
punkcie. 

 
 

 

 

 ! Sprawdzić, czy wartości 
zmierzone mieszczą się w 
wartościach pokazanych  

www.ga
łec

ki.
pl



 7

na wykresie. 
Siła statyczna 
występująca na głównej 
krawędzi zamykającej nie 
powinna przekroczyć 
150N. 

 
Wykres pokazuje 
maksymalne wartości 
dynamicznych i sta-
tycznych sił działających 
w zależności do różnych 
położeń bramy. 
 

Siły nie mogą przekraczać 
wartości podanych na 
wykresie. Jeśli wartości sił 
są wyższe, należy 
zainstalować dodatkowe 
urządzenia ochronne w 
zgodzie z standardem EN 
12978 (na przykład 
dotykowe listwy 
bezpieczeństwa) i powtó-
rzyć pomiary. 

 
W przypadku kiedy 
zagrożenie uderzeniem 
jest wysokie aby 
zminimalizować ryzyko 
należy zainstalować 
dodatkowo, oprócz 
krawędziowej listwy 
bezpieczeństwa parę 
fotokomórek (po 
zainstalowaniu foto-
komórek należy 
powtórzyć pomiary). 
Fotokomórki wymagane 
są w bramach 
automatycznych oraz w 
bramach montowanych w 
miejscu ogólnie 
dostępnym. 

 
! Funkcjonalne 

sprawdzenie fotokomórek 
(urządzenia typu D) w 
celu ograniczenia 
możliwości uderzenia w 
świetle skrzydła bramy. 
Zaznaczyć sprawdzane 
pozycje. Umożliwić aby 
przedmiot do testów mógł 
poruszać się wzdłuż całej 
linii działania fotokomórek. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Jeżeli brama nie jest wyposażona w krawędziową listwę bezpieczeństwa lub napęd nie 
posiada wyłącznika przeciążeniowego zapewniającego nie przekroczenie dopuszczalnych 
sił na głównej krawędzi zamykającej, do sterowania bramą nie można stosować sterownika 
z funkcją samoczynnego podtrzymania. W takim przypadku do sterowania bramą może 
być użyte wyłącznie sterowanie czuwakowe zamontowane w miejscu z którego osoba 
obsługująca ma nieograniczone niczym pole widzenia na bramę i jej otoczenie. 
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(1.2.6) 
(1.2.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
[3]. Niezamierzone i    

niekontrolowane ruchy 
bramy. 

! Skrzydło bramy powinno dać się zatrzymać w każdym 
położeniu, skrzydło bramy nie może się poruszać w sposób nie 
kontrolowany lub niebezpiecznie. W przypadku bram 
obsługiwanych mechanicznie, badanie należy przeprowadzić 
poprzez wyłączenie napędu � skrzydło powinno się zatrzymać 
za każdym razem. W przypadku bram obsługiwanych ręcznie, 
badanie należy przeprowadzić poprzez wstrzymanie ruchu 
bramy i puszczenie uchwytu � brama powinna pozostać w 
położeniu zatrzymania, w innym przypadku należy zmierzyć 
maksymalną siłę statyczną na głównej krawędzi zamykającej � 
nie powinna ona przekroczyć wartości dopuszczalnej 150 N. 

! W przypadku odłączenia napędu elektrycznego skrzydło bramy 
nie może opaść w sposób niekontrolowany. 

! W przypadku awarii jednego z elementów nośnych bramy 
(zerwanie lin lub pęknięcie sprężyny) skrzydło bramy powinno 
zatrzymać się w sposób pewny po przebyciu max. 300 mm 
i pozostać w tym położeniu. 

! Sprawdzić, czy w żadnym wypadku brama nie uruchamia się 
samoczynnie bez zamierzonego wysterowania. 

 [4]. Uruchamianie ręczne 

Należy sprawdzić siłę potrzebną do ręcznego uruchomienia bramy 
w położeniu zamkniętym, otwartym oraz w pozycji pośredniej: 
! dla bram garażowych siła potrzebna do ręcznego otwierania lub 

zamykania nie powinna przekraczać 150 N, 
! dla bram przemysłowych/handlowych siła potrzebna do 

ręcznego otwierania lub zamykania nie powinna przekroczyć 
260 N, 

! łańcuch przekładni łańcuchowej lub sznurek do otwierania 
bramy powinny być tak umieszczone, aby nie powodowały 
powstania zagrożeń. 

(1.3.8) 

[5]. Mechaniczne środki 
ochrony 
zabezpieczające przed 
zgnieceniem, przecię-
ciem, ścinaniem, 
pochwyceniem, 
wciągnięciem. Ścinanie 
pomiędzy przesuwnym 
skrzydłem i stałą 
częścią podczas ruchu 
otwarcia i zamknięcia. 

! Sprawdzić czy zamontowane są wszystkie osłony dostarczone 
wraz z bramą. 

! Na bramie powinny być naklejone naklejki ostrzegawcze 
informujące o miejscach niebezpiecznych. 

! Na bramie nie mogą być zamontowane żadne dodatkowe ele-
menty wystające, stwarzające zagrożenie pochwycenia 
podczas ruchu skrzydła bramy. 

 

 
[6]. Wymagania dotyczące 

elementów 
zastosowanych w sys-
temach zawieszenia. 

! Sprężyny powinny być dobrane odpowiednio do przewidywanej 
intensywności eksploatacji. 

! Należy stosować wyłącznie druciane liny stalowe posiadające 
odpowiednie certyfikaty. Końcówki lin powinny być tak 
wykonane aby zapewnić przeniesienie siły zrywającej o wartości 
nie mniejszej niż 90% tej siły dla całego elementu. W przypadku 
wymiany lin na nowe należy dobrać je w taki sposób aby 
zapewnić współczynnik bezpieczeństwa min. 6 (minimalna 
wytrzymałość jednej liny na rozerwanie � obciążenie statyczne). 

! W położeniu końcowym skrzydła bramy na bębnie linowym po-
winny pozostać co najmniej dwa pełne zwoje. 

! Sprawdź czy zastosowano i prawidłowo zamontowano 
zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn posiadające wy-
magane certyfikaty. Sprawdź pewność działania. 
Zabezpieczenie po wystąpieniu awarii powinno zadziałać 
samoczynnie. 

! Sprawdź czy zastosowano i prawidłowo zamontowano 
zabezpieczenie na wypadek zerwania lin podtrzymujących 
skrzydło bramy lub czy lub innymi środkami zapewniono, że 
w przypadku awarii skrzydło bramy nie opadnie więcej niż 
300 mm. Zabezpieczenie powinno posiadać wymagane 
certyfikaty. Zabezpieczenie po wystąpieniu awarii powinno 
zadziałać samoczynnie. 
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UWAGA: Hamulec roboczy zamontowany w napędzie bramy 
nie może być (jedynym) zabezpieczeniem przed opadnięciem! 

 [7]. Drzwi przejściowe 

! Upewnić się, że drzwi przejściowe nie mogą otworzyć się 
samoczynnie. 

! Próg drzwi przejściowych powinien być oznaczony taśmą 
ostrzegawczą. 

! Na drzwiach powinna być umieszczona naklejka ostrzegawcza 
informująca o konieczności zamknięcia drzwi przed uruchomie-
niem bramy. 

! Drzwi w bramie powinny być wyposażone w samozamykacz. 
! Jeżeli drzwi przejściowe są zabudowane w bramie z napędem 

to musi być zamontowany czujnik odłączający napęd 
w przypadku otwarcia drzwi. Należy sprawdzić prawidłowość 
pracy czujnika. 

(1.5.1) 

[8]. Zagrożenia elektryczne 
i elektromagnetyczne. 
Bezpieczeństwo  
i niezawodność 
jednostki napędowej  
i kontrolnej oraz 
urządzeń 
zabezpieczających. 

Bezpośredni i pośredni 
kontakt z elektrycznością. 

 

! Należy użyć komponentów i materiałów znakowanych CE. speł-
niających wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej (73/23/CEE). 
Zastosowane elektryczne jednostki napędowe oraz osprzęt po-
winny spełniać wymagania norm: EN 60335-1; EN 60204; EN 
12978; EN 60335-2-95; EN 60335-2-103. Instalacja elektryczna 
powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

! Należy wykonać połączenia elektryczne, połączenia uziemienia 
i stosowne kontrole, zgodnie z aktualnymi przepisami 
i w sposób jaki zalecono w instrukcji instalowania jednostki 
napędowej. 

(1.5.10) 
(1.5.11) 

Zagrożenia związane z 
kompatybilnością 
elektromagnetyczną. 

! Należy użyć komponentów znakowanych CE zgodnych z Dyrek-
tywą Kompatybilności Elektromagnetycznej (89/336/CEE). 
Sprawdzić czy instalacja (montaż) jest zgodna z instrukcją mon-
tażu jednostki napędowej. 

(1.5.1) Ryzyko spowodowane 
elektrycznością 

! Podłączenie do głównych sieci muszą być zgodne z 
obowiązującymi normami. Klasa izolacji (IP) musi być właściwa 
do zastosowania w środowisku w którym napęd jest 
zamontowany. 

! Użyte urządzenia sterujące i napędy muszą być właściwie do-
brane 

(1.6.3) 
Izolacja źródła zasilania. 
Wyłącznik główny 
zasilania energii. 

! Każda brama o napędzie elektrycznym powinna być 
wyposażona w urządzenie odłączające wszystkie przewody 
doprowadzające zasilanie (np. gniazdo i wtyczka). Jeżeli jest 
zainstalowane połączenie wtykowe to musi być dozwolone 
odcięcie zasilania za pomocą wyciągnięcia tej wtyczki bez 
jakichkolwiek zagrożeń. Ten wyłącznik elektryczny musi zostać 
umieszczony i chroniony od przypadkowego albo 
nieupoważnionego uruchomienia. Jeżeli urządzenie odcinające 
nie jest widoczne dla konserwatora możliwe jest odpowiednie 
sygnalizowanie lub blokowanie w celu wstrzymania 
niezamierzonego uruchomienia.  

(1.2.1) 
(1.2.2) Urządzenia sterujące 

! Napęd oraz sterowanie muszą być zastosowane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez producenta, a ich 
właściwości odpowiadać wymaganiom warunków pracy. 

! Miejsce usytuowania urządzeń sterujących nie może 
zmniejszać bezpieczeństwa obsługującego i użytkowników 
bramy. 
! Urządzenia sterujące należy używać są zgodnie z przeznacze-

niem i powinny być one odpowiednio oznakowane. 
(1.2.3) 

 
Uruchamianie ! Po zatrzymaniu, automatyka może wznowić działanie tylko 

w warunkach bezpieczeństwa. 
! Sprawdzić, że po usterce albo awarii zasilania, ponowne 

uruchomienie jednostki napędowej jest bezpieczne bez 
wywołania niebezpiecznej sytuacji. 
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(1.2.5) Przełącznik funkcji 
! Sterowanie musi posiadać oznaczenie które jest jednoznaczne 

i niesprzeczne oraz nie ogranicza bezpieczeństwa używania 
automatu. 

(1.2.6) 
(1.2.7) 

Awaria obwodu zasilania 
/sterowania 

! Wystąpienie awarii nie może powodować: 
A. Uruchomienia niezsynchronizowanego z komendą; 
B. Zatrzymania wcześniej wydanego polecenia stop; 
C. Uszkodzenia ruchomych części; 
D. Niesprawności urządzeń zabezpieczających. 

(1.2) 
Wprawienie i 
uniemożliwianie ruchu 
jednostce napędowej. 

! Sprawdzić czy działa czujnik odcinający zasilanie w przypadku 
uruchomienia bramy napędem awaryjnym. Czujnik ten powinien 
zapewnić bezkolizyjną pracę napędu elektrycznego 
i awaryjnego. Napęd posiada zabezpieczenie dla urządzenia 
ręcznego uruchamiania (odcięcie zasilania w momencie 
uruchomienia obsługi ręcznej bramy) zgodne z § 5.3.1 normy 
EN 12453 

(1.2.3) 
(1.2.4) Urządzenie blokujące 

! Jeżeli brama z napędem jest wyposażona w zamek i/lub rygiel 
to konieczne jest zainstalowanie czujnika zamknięcia 
zamka/rygla lub zablokowanie uniemożliwiające ich zamknięcie 
jeżeli do napędu podłączone jest zasilanie. 

(1.2.5) 

[9]. Bezpieczeństwo i 
niezawodność jednostki 
napędowej i kontrolnej 
oraz urządzeń zabez-
pieczających. 

! Wszystkie zastosowane elementy napędu i sterowania muszą 
być kompatybilne, posiadać odpowiednie dopuszczenia i być 
oznakowane CE. 

(1.5.14) Ryzyko uwięźnięcia. 

! Sprawdzić możliwość awaryjnego otwarcia bramy. 
Zapewnij możliwość ręcznego otwarcia i zamknięcia bramy 
z siłą nie wyższą niż 225 N (dla bram garażowych) albo 390 N 
(dla bram w przemysłowych) 

(1.2.4) Wyłącznik awaryjny. 

! Odpowiednio, zainstalować awaryjny sterownik zatrzymania 
zgodnie z standardem EN 418. Sprawdzić czy awaryjne 
zatrzymanie nie wprowadza dodatkowego ryzyka. 
Ruch skrzydła powinien zostać zatrzymany i napęd wyłączony 
natychmiast po sygnale zatrzymania wywołanym przez: 
• zwolnienie czuwaka 
• wyłącznik �stop� 
• urządzenie do awaryjnego wyłączenia (listwa krawędziowa, 

fotokomórki) 
• zadziałanie wyłączników krańcowych roboczych oraz lub 

awaryjnych 
• czujnik otwarcia drzwi przejściowych 
• czujnik zamka i/lub rygla 
• zadziałania czujników napięcia linki 
• urządzenie blokujące sterowanie ręczne 

(1.7.2) 
[10]. Oznaczenie ryzyka, 

które nie może być 
wyeliminowane 
Ostrzeżenia. 

Ryzyko, które nie może być całkowicie wyeliminowane musi 
zostać oznakowane przez stosowne znaki, np.: 
! Niebezpieczne elementy. Uwaga: elementy niebezpieczne. 
! Niebezpieczeństwo. Uwaga: ogólne niebezpieczeństwo (znaki 

ogólnego niebezpieczeństwa uzupełnione napisami 
określającymi rodzaj niebezpieczeństwa). 

! Znaki określające obecność napięcia � na elementach 
elektrycznych, przyciskach, silnikach elektrycznych i na 
jakichkolwiek innych elementach, w których obecny jest prąd 
elektryczny. 

! Zagrożenie cięciem lub odcięciem. Uwaga: zagrożenie cięciem 
lub odcięciem przez elementy z ostrymi krawędziami. 

! Zagrożenie zmiażdżenia rąk. Uwaga: niebezpieczeństwo zmiaż-
dżenia rąk przez poruszające się elementy mechaniczne. 

! Zagrożenie potknięciem lub upadkiem. Uwaga zagrożenie po-
tknięciem lub upadkiem z powodu wystających części lub usytu-
owanych na innym poziomie niż poziom przeznaczony do cho-
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dzenia. 
! Ogólne zakazy. Znaki ogólnego zakazu (uzupełnione napisami 

określającymi rodzaj zakazu). 
! Zakaz dokonywania zmian. Zabronione jest dokonywanie 

zmian, dezaktywowanie, zmienianie ustawień urządzeń i/lub 
części dostarczonych przez producenta. 
! Zakaz usuwania zabezpieczeń. Zabronione jest usuwanie osłon 

bezpieczeństwa podczas pracy maszyny. 
! Zakaz pracy z urządzeniami w ruchu. Zabronione jest 

dokonywanie napraw, serwisowanie i regulowanie urządzeń 
podczas gdy elementy, części i podzespoły są w ruchu. 

 

(1.7.1) 
[11]. Wyposażenie 

sygnalizacyjne. 
Urządzenia 
informujące 

! Urządzenie sygnalizacyjne świetlne błyskowe powinno być zain-
stalowane w widocznym miejscu aby wskazywać że skrzydło 
jest w ruchu. Odblaski mogą być również dodane do bramy. 

(1.5.4) 
[12]. Ryzyko 

spowodowane 
błędami montażu. 

! Aby zagwarantować niezawodność bramy, na zakończenie 
montażu należy sporządzić protokół odbioru. Sprawdzenie 
bramy oraz niezbędne badania (próby ruchowe) należy 
przeprowadzić w obecności nabywcy-klienta. 

! W przypadku ryzyka spowodowanego przez błędy (jeżeli nie 
mogą być wyeliminowane), należy na piśmie (np. w książce 
raportowej) wyszczególnić dodatkowe zalecenia dla klienta. 

(1.7.3) [13]. Znakowanie. 

! Przymocować etykietę lub tabliczkę z oznakowaniem CE 
i zawierającą co najmniej te informacje które pokazano na 
ilustracji. 

 

 

(1.7.4) [14]. Instrukcja 
użytkowania. 

! Przekazać użytkownikowi wszystkie wymagane dokumenty, 
w tym instrukcję obsługi i konserwacji bramy, książkę raportową 
bramy oraz deklarację zgodności CE. Przekazać użytkownikowi 
niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania 
bramy. Poinformować użytkownika o dostępnych funkcjach 
sterowania. 

(1.6.1) [15] Konserwacja. 

! Poinformować użytkownika o konieczności wykonywania 
przeglądów i remontów bramy. 
Sprawdzeniom podlegają na prawidłowe działanie min. urządze-
nia zabezpieczające przynajmniej co 6 miesięcy. 
Zapisy z prac wykonanych należy dokonać w książce 
raportowej zgodnie ze standardem EN 12635. 

(1.1.2) [16] Niezabezpieczone 
pozostałe ryzyka. 

! Poinformować użytkownika (na piśmie w książce raportowej 
i/lub w instrukcji obsługi) o występujących jakichkolwiek nieza-
bezpieczonych niebezpieczeństwach i przewidywalnych 
skutkach niewłaściwego zastosowania lub użytkowania bramy. 
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