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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”!  Varování! Přečtěte si pozorně kapitolu “Upozornění”! Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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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.

- Tylko bramy rolowane
 1) Ruchome części silnika należy zainstalować na wysokości ponad 2,5 m od 
chodnika lub od poziomu, z którego można uzyskać do nich dostęp.

 2) Motoreduktor należy zainstalować w oddzielnym, zabezpieczonym miejscu, 
tak aby dostęp do niego możliwy był tylko z użyciem narzędzi.

- 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 
H05RN-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.

DEKLARACJE ZGODNOŚCI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ 
http://www.bft-automation.com/CE 
INSTRUKCJE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SĄ DOSTĘPNE W SEKCJI DOWNLOAD.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве,  не 
разрешено. Исправная работа исполнительного механизма 
гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в 
данном руководстве. Компания не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в 
данном руководстве.
Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, 
Компания оставляет за собой право в любой момент по собственному 
усмотрению и без предварительного уведомления вносить в 
изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, 
конструктивные и коммерческие свойства.

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности. Прочитайте и 
внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопрово-
ждающие изделие, поскольку неправильная установка может причинить вред 
людям, животным или имуществу. В рекомендациях и инструкциях приведены 
важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации 
и технического обслуживания. Храните инструкции в папке с технической до-
кументацией, чтобы можно было проконсультироваться с ними в будущем.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Данное изделие было спроектировано и изготовлено исключительно для типа 
эксплуатации, указанного в данной документации. Использование изделия не по 
назначению может причинить ущерб изделию и вызвать опасную ситуацию.
- Конструктивные элементы машины и установка должны осуществляться в соответ-
ствии со следующими европейскими директивами, где они применимы: 2004/108/
CEE, 2006/95/CEE, 2006/42/CEE, 89/106/CEE и их последующими изменениями. Что 
касается стран, не входящих в ЕЭС, то, помимо действующих национальных норм, для 
обеспечения надлежащего уровня техники безопасности, также следует соблюдать 
вышеуказанные нормы.

- Компания, изготовившая данное изделие (далее «компания»), снимает с себя всякую 
ответственность, происходящую в результате использования не по назначению или 
использования, отличного от того, для которого предназначено изделие и которое 
указано в настоящем документе, а также в результате несоблюдения надлежащей 
технической практики при производстве закрывающих конструкций (дверей, ворот 
и т.д.), и деформаций, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации.

- Установка должна осуществлять квалифицированным персоналом 
(профессиональным установщиком, согласно стандарту EN12635) с соблюдением 
надлежащей технической практики и действующего законодательства.

- Перед установкой изделия провести все структурные изменения, касающиеся созда-
ния границ безопасности и защиты или изоляции всех зон, в которых есть опасность 
раздавливания, разрубания, захвата и опасных зон в целом, согласно предписаниям 
стандартов EN 12604 и 12453  или возможных местных норм по монтажу. Проверить, 
что существующая конструкция отвечает необходимым требованиям прочности и 
устойчивости.

- Перед началом установки проверьте целостность изделия.
- Компания не несет ответственность за несоблюдение надлежащей технической 
практики при создании и техобслуживании подлежащих моторизации переплетов, 
а также за деформации, которые могут произойти при эксплуатации. 

- Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, 
предназначенным для установки автоматического устройства.

- Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие 
легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности.

- Перед проведением любых работ с оборудованием отключите подачу электро-
энергии. Отсоедините также буферные батареи, если таковые имеются.

- Перед подключением электропитания убедиться, что данные на паспортной табличке 
соответствуют показателям распределительной электросети, а также что выше по 
линии электроустановки имеется дифференциальный выключатель и защита от 
токовых перегрузок подходящей мощности. В сети питания автоматики необходимо 
предусмотреть прерыватель или многополюсный термомагнитный выключатель, 
обеспечивающий полное отключение в условиях категории перенапряжения III. 

- Проверьте, чтобы до сети питания был установлен дифференциальный выключатель с 
порогом, не превышающим 0,03 А, и с иными характеристиками, предусмотренными 
действующим законодательством.

- Проверьте, чтобы заземление было сделано правильно: заземлить все металлические 
части закрывающегося устройства (двери, ворота и т.д.),  а также все компоненты 
оборудования, снабженные заземляющими зажимами.

- Установку необходимо выполнять с использованием предохранительных и управ-
ляющих устройств, соответствующих стандартам EN 12978 и EN12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- В случае, если сила импульса превышает значения, предусмотренные законода-
тельством, применяйте электрочувствительные или чувствительные к давлению 
приборы.

- Используйте все предохранительные устройства (фотоэлементы, чувствительные 
кромки и т.д.), необходимые для защиты участка от опасности удара, раздавлива-
ния, захвата, разрубания. Учитывайте действующее законодательство и директивы, 
принципы надлежащей технической практики, тип эксплуатации, помещение, в 
котором осуществляется установка, логику работы системы и силы, порождаемые 
автоматическим оборудованием.

- Установите знаки, предусмотренные действующим законодательством, чтобы обо-
значить опасные зоны (остаточные риски). Каждая установка должна быть обозначена 
заметным образом согласно предписаниям стандарта  EN13241-1.

- По окончании установки прикрепить идентификационную табличку двери/ворот.
- Это изделие не может быть установлено на створках, в которые встроены двери (за 
исключением случаев, когда двигатель приводится в действие исключительно при 
закрытой двери).

- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к ней свободного 
доступа, необходимо обеспечить надлежащую степень защиты электрических и 
механических компонентов. 

- Только для автоматики для рулонных ворот
 1) Движущиеся компоненты двигателя должны устанавливаться на высоту более 
2,5 м над уровнем пола или над другим уровнем, чтобы можно было позволить 
осуществить к нему доступ.

 2)  Редукторный двигатель должен устанавливаться в изолированном пространстве, 
оснащенном защитным ограждением для того, чтобы доступ к нему был возможен 
только при использовании инструментов.

- Установить любой стационарный привод вдали от подвижных частей в таком поло-
жении, чтобы это не могло создавать опасность.  В особенности приводы, работаю-
щие в режиме «присутствия человека», должны быть расположены так, чтобы была 
непосредственно видна управляемая часть, и, за исключением приводов, которые 
закрываются на ключ, должны быть установлены на минимальной высоте 1,5 м и так, 
чтобы посторонние лица не имели к ним доступ.

- Установить на хорошо видном месте, по крайней мере, одно световое сигнальное (мигающее) 
устройство, а также прикрепить к корпусу табличку с надписью “Внимание”.

- Прикрепить постоянную этикетку с информацией о работе ручного разблокирования 
автоматической установки, поместив ее вблизи привода.

- Убедиться, что во время операции не будет механических рисков или что была предусмо-
трена защита от них, в особенности таких, как опасность удара, раздавливания, захвата и 
разрубания между ведомой частью и окружающими частями.

- После осуществления установки убедитесь, что двигатель автоматики настроен надлежащим 
образом и что системы защиты и разблокирования правильно работают.

- При проведении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту ис-
пользуйте только фирменные запасные части. Компания снимает с себя всякую 
ответственность, связанную с безопасностью и правильным  функционированием 
автоматики, в случае использования компонентов других производителей.

- Нельзя вносить никакие изменения в компоненты автоматики, не получив явного 
разрешения от Компании.

- Проинструктируйте пользователя оборудования о возможных остаточных рисках, 
установленных системах управления и осуществлении операции открытия вруч-

ную при аварийной ситуации: передайте руководство по эксплуатации конечному 
пользователю.

- Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и т.д.) должна 
выполняться согласно действующим нормам. Не оставляйте нейлоновые и полисти-
роловые пакеты в доступном для детей месте.

СОЕДИНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети используйте: многожильный кабель с мини-
мальным сечением 5 х 1,5 мм2 или 4 х 1,5 мм2 для трехфазного питания или 3 х 1,5 
мм2 для однофазного питания (например, допускается использование кабеля типа 
H05RN-F с сечением 4 x 1,5 мм2). Для подключения вспомогательного оборудования 
следует использовать провода с минимальным сечением 0,5 мм2. 
- Необходимо использовать только кнопки с пропускной способностью не менее 10A-250В.
- Провода должны быть связаны дополнительным креплением у клемм (например, 
с помощью хомутов) для того, чтобы четко отделить части, находящиеся под на-
пряжением, от частей с безопасным сверхнизким напряжением.

- Во время установки токоподводящий кабель должен быть освобожден от оболочки 
таким образом, чтобы позволить соединить заземляющий провод с соответствующей 
клеммой, оставив при этом активные провода как можно более короткими. В случае 
ослабления крепления кабеля провод заземления следует натягивать в последнюю 
очередь.

ВНИМАНИЕ! провода с безопасным сверхнизким напряжением должны быть фи-
зически разобщены от проводов с низким напряжением.
Доступ к частям, находящимся под напряжением, должен предоставляться ис-
ключительно квалифицированному персоналу (профессиональному установщику). 

ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию и в ходе операций по 
техобслуживанию тщательно проверяйте следующие пункты:
- Проверить, чтобы все компоненты были прочно закреплены;
- Проверить операцию по запуску и остановке в случае ручного привода.
- Проверить логическую схему стандартной работы или работы в особом режиме.
- Только для раздвижных ворот: проверить правильность сцепления зубчатой рейки 
и шестерни с зазором 2 мм вдоль всей зубчатой рейки; всегда содержать ходовой 
рельс в чистоте, без детритов.

- Только для раздвижных ворот и дверей: проверить, чтобы путь скольжения ворот 
был линейным, горизонтальным, и чтобы колеса были пригодны для того, чтобы 
выдержать вес ворот.

- Только для подвешенных раздвижных ворот (Cantilever): проверить,  чтобы во время 
маневра не было провисания и вибраций.

- Только для распашных ворот: проверить, чтобы ось вращения створок была со-
вершенно вертикальной.

- Только для шлагбаумов: перед тем как открыть люк, пружина должна быть раз-
ряжена (вертикальная стрела).

- Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств 
(фотоэлементы, чувствительные кромки и т.д.)  и правильность регулировки 
устройства, предохраняющего от раздавливания, проконтролировав, чтобы сила 
импульса, измеренная в точках, предусмотренных стандартом EN 12445, была 
меньше предусмотренной стандартом EN 12453.

- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
- Проверить функциональность аварийного управления, если есть.
- Проверить операции открытия и закрытия с установленными управляющими 
устройствами.

- Проверить целостность электрических соединений и кабельных проводок, в осо-
бенности состояние изолирующих оболочек и уплотнительных кабельных вводов.

- В ходе техобслуживания очистить оптические элементы фотоэлементов.
- На период нахождения автоматики в нерабочем состоянии необходимо включить 
аварийное разблокирование (см. параграф «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») с тем, чтобы 
поставить на холостой ход ведомую часть и позволить открывать или закрывать ворота 
вручную.

- Если силовой кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя или в службе 
технической поддержки, либо силами персонала, имеющего соответствующую 
квалификацию, чтобы не допустить возникновения каких-либо рисков.

- Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта 
EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать проведение 
обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода.

- Описанное выше техобслуживание должно повторяться по крайней мере ежегодно 
или через меньшие интервалы времени в случае, если характеристики места 
установки этого требуют.

ВНИМАНИЕ!
Помнить, что механизация необходима для упрощения эксплуатации ворот/двери 
и не разрешает проблем, вызванных дефектами и неисправностями в результате 
установки или отсутствием техобслуживания.

  
УТИЛИЗАЦИЯ

   Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с 
действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, 
использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми 
отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от 
электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, 
предназначенном для их переработки.

УТИЛИЗАЦИЯ
В случае если автоматическое оборудование демонтируется для того, чтобы быть 
смонтированным в другом месте, необходимо:
- Отключить электропитание и отсоединить все электрооборудование.
- Снять исполнительный механизм с крепежного основания. 
- Снять с установки все компоненты.
- В случае, если некоторые компоненты не могут быть сняты или оказались повреж-
денными, их следует заменить.

ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ ПО 
АДРЕСУ: http://www.bft-automation.com/CE
РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ 
ЗАГРУЗКИ.
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  ADVERTÊNCIAS PARA O UTILIZADOR (P)
ATENÇÃO! Instruções importantes relativas à 
segurança. Ler e seguir com atenção todas as Ad-
vertências e as Instruções que acompanham este 
produto pois que um uso impróprio pode causar 
danos a pessoas, animais ou coisas. Guardar as 
instruções para consultas futuras e transmiti-las 
a eventuais substitutos no uso da instalação.
Este produto deverá ser destinado ao uso para 
o qual foi expressamente instalado. Qualquer 
outro uso deve ser considerado impróprio e, 
portanto, perigoso. O construtor não deve ser 
considerado responsável por eventuais danos 
causados por usos impróprios, errados e irra-
zoáveis.
SEGURANÇA GERAL
Agradecendo-lhe pela preferência dada a este pro-
duto, a Empresa tem a certeza de que do mesmo irá 
obter os desempenhos necessários para o Seu uso.
Este produto cumpre com as normas reconhecidas 
pela técnica e com as disposições relativas à segu-
rança se for correctamente instalado por pessoal 
qualificado e experiente (instalador profissional).
Se o automatismo for instalado e utilizado correc-
tamente, satisfaz os padrões de segurança no uso. 
Todavia, é oportuno observar algumas regras de 
comportamento para evitar problemas acidentais:
- Manter crianças, pessoas e coisas fora do raio de 

acção do automatismo, especialmente durante o 
movimento.

- Não permitir que pessoas e crianças fiquem paradas 
na área de acção do automatismo.

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com 
idade não inferior a 8 anos e por pessoas com ca-
pacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
sem experiência ou sem os conhecimentos neces-
sários, contanto que sejam monitorizados ou que 
tenham recebido previamente instruções acerca 
do uso seguro do aparelho e da compreensão dos 
perigos inerentes ao mesmo. As crianças não devem 
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção 
destinam-se a ser efetuadas pelo utilizador e não 
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

- As crianças devem ser vigiadas para se acertar de 
que não brinquem com o aparelho. Não permitir 
às crianças de brincar com os dispositivos de con-
trole fixos. Manter os telecomandos afastados das 
crianças.

- Evitar operar em proximidade de dobradiças ou 
órgãos mecânicos em movimento.

- Não impedir voluntariamente o movimento da 
folha e não tentar abrir manualmente a porta se 
o accionador não tiver sido desbloqueado com o 
manípulo específico de desbloqueio.

- Não entrar no raio de acção da porta ou do portão 
motorizados durante o relativo movimento.

- Não deixar transmissores ou outros dispositivos 
de comando ao alcance de crianças para evitar 
accionamentos involuntários.

- A activação do desbloqueio manual poderia causar 
movimentos incontroláveis da porta em presença 
de avarias mecânicas ou de condições de desequi-
líbrio.

- No caso de dispositivo de abrir estores: vigiar o es-
tore em movimento e manter afastadas as pessoas 
enquanto não estiver completamente fechada. 
Prestar atenção quando se acciona o desbloqueio, 
se presente, porque o estore aberto poderia cair 
rapidamente em presença de desgaste ou roturas.

- A rotura ou o desgaste de órgãos mecânicos da 

porta (parte guiada) tais como por exemplo, ca-
bos, molas, suportes, articulações, guias poderia 
criar perigos. Fazer controlar periodicamente a 
instalação por pessoal qualificado e experiente 
(instalador profissional) de acordo com o indicado 
pelo instalador ou pelo fabricante da porta.

- Para efectuar qualquer operação de limpeza exter-
na, deve-se interromper a alimentação de rede.

- Manter limpos os elementos ópticos das fotocélulas 
e os dispositivos de sinalização luminosa. Controlar 
que ramos e arbustos não interfiram com os dis-
positivos de segurança.

- Não utilizar o automatismo se o mesmo precisar de 
intervenções de reparação. Em caso de avaria ou 
de mau funcionamento do automatismo, cortar a 
alimentação de rede ao automatismo, não efectuar 
qualquer tentativa de reparação ou intervenção 
directa e dirigir-se apenas a pessoal qualificado e 
experiente (instalador profissional) para efectuar a 
necessária reparação ou manutenção. Para consen-
tir o acesso, activar o desbloqueio de emergência 
(se presente).

- Para efectuar qualquer intervenção directa no 
automatismo ou na instalação não prevista do 
presente manual, servir-se de pessoal qualificado 
(instalador profissional).

- Com uma frequência pelo menos anual fazer veri-
ficar a integridade e o correcto funcionamento do 
automatismo por pessoal qualificado e experiente 
(instalador profissional), em especial, de todos os 
dispositivos de segurança.

- As intervenções de instalação, manutenção e 
reparação devem ser documentadas e a relativa 
documentação deve ser conservada à disposição 
do utilizador.

- O desrespeito de indicado acima pode criar si-
tuações de perigo.

  DEMOLIÇÃO
   A eliminação dos materiais deve ser feita de 

acordo com as normas vigentes. Não deite 
o equipamento eliminado, as pilhas ou as 
baterias no lixo doméstico. Você tem a respon-
sabilidade de restituir todos os seus resíduos 
de equipamentos elétricos ou eletrónicos 
deixando-os num ponto de recolha dedicado 
à sua reciclagem.

Tudo aquilo que não é expressamente previs-
to no manual de uso, não é permitido. O bom 
funcionamento do operador é garantido só se 
forem respeitadas as prescrições indicadas neste 
manual. A empresa não se responsabiliza pelos 
danos provocados pelo incumprimento das in-
dicações contidas neste manual.
Deixando inalteradas as características essenciais 
do produto, a Empresa reserva-se o direito de 
efectuar em qualquer momento as alterações 
que ela achar necessárias para melhorar técnica, 
construtiva e comercialmente o produto, sem 
comprometer-se em actualizar esta publicação.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. 
Διαβάστε και τηρείτε σχολαστικά όλες τις 
Προειδοποιήσεις και τις Οδηγίες που συνοδεύουν 
το προϊόν, καθώς η ακατάλληλη χρήση μπορεί να 
προκαλέσει ατυχήματα ή βλάβες. Φυλάξτε τις 
οδηγίες για μελλοντική χρήση και παραδώστε 
τις σε ενδεχόμενους μελλοντικούς χρήστες της 
εγκατάστασης.
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Αυτό το προϊόν πρέπει να προορίζεται μόνο για 
τη χρήση για την οποία έχει ρητά εγκατασταθεί. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται 
ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές από 
ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε 
σε αυτό το προϊόν. Η Εταιρείας μας είναι βέβαιη ότι 
οι επιδόσεις του θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα.
Το παρόν προϊόν ανταποκρίνεται στα αναγνωρισμένα 
τεχνικά πρότυπα και στους κανονισμούς σχετικά 
με την ασφάλεια αν εγκατασταθεί σωστά από 
εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία 
εγκαταστάτη).
Ο αυτοματισμός ανταποκρίνεται στα στάνταρ 
ασφαλούς χρήσης, εάν έχει εγκατασταθεί και 
χρησιμοποιείται σωστά. Ωστόσο είναι σκόπιμο να 
τηρούνται ορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς για 
την αποφυγή ατυχημάτων:
- Άνθρωποι και αντικείμενα πρέπει να βρίσκονται 

εκτός της ακτίνας δράσης του αυτοματισμού, ιδίως 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν ή να στέκονται 
μέσα στην ακτίνα δράσης του μηχανισμού.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με 
ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες 
ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία 
ή γνώση, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και 
να εκπαιδεύονται στον ασφαλή τρόπο χρήσης της 
συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. 
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να 
εκτελείται από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται 
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια. 
Φυλάσσετε τα τηλεχειριστήρια μακριά από παιδιά.

- Αποφεύγετε τη λειτουργία κοντά σε μεντεσέδες ή 
μηχανικά όργανα σε κίνηση.

- Μην εμποδίζετε την κίνηση της πόρτας και μην 
επιχειρείτε να ανοίξετε με το χέρι την πόρτα εάν 
δεν έχετε ξεμπλοκάρει τον ενεργοποιητή με τoν 
ειδικό διακόπτη αποσύμπλεξης.

- Μην εισέρχεστε εντός της ακτίνας δράσης της 
μηχανοκίνητης πόρτας ή καγκελόπορτας κατά τη 
λειτουργία τους.

- Φυλάξτε τα τηλεχειριστήρια ή άλλα συστήματα 
ελέγχου μακριά από παιδιά, προκειμένου να 
αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση.

- Η ενεργοποίηση της χειροκίνητης αποσύμπλεξης 
μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη κίνηση 
της πόρτας σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή 
συνθηκών αστάθειας.

- Σε περίπτωση μηχανισμού ανοίγματος ρολών: 
παρακολουθείτε τα ρολά σε κίνηση και κρατάτε 
μακριά τα άτομα μέχρι να κλείσουν εντελώς. 
Προσέξτε όταν ενεργοποιείτε την αποσύμπλεξη, 
αν υπάρχει, επειδή τα ανοιχτά ρολά μπορεί να 
κατέβουν γρήγορα σε περίπτωση φθοράς ή 
θραύσης.

- Η θραύση ή η φθορά των μηχανικών οργάνων 
της πόρτας (κινούμενο εξάρτημα), όπως π.χ. 
συρματόσχοινα, ελατήρια, στηρίγματα, μεντεσέδες, 
οδηγοί ... μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η εγκατάσταση 
πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από εξειδικευμένο 
και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία εγκαταστάτη) 
σύμφωνα με τα όσα υποδεικνύονται από τον 
εγκαταστάτη ή από τον κατασκευαστή της πόρτας.

- Πριν από τον εξωτερικό καθαρισμό πρέπει να 

διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Διατηρείτε καθαρούς τους φακούς των 

φωτοκυττάρων και των συστημάτων φωτεινής 
σήμανσης. Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα 
ασφαλείας δεν καλύπτονται από κλαδιά και 
θάμνους.

- Μη χρησιμοποιείτε το μηχανισμό εάν απαιτεί 
επισκευή. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 
του αυτοματισμού, διακόψτε την τροφοδοσία, μην 
προσπαθήσετε να τον επισκευάσετε ή να επέμβετε 
άμεσα και απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο 
και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία εγκαταστάτη) 
για την απαραίτητη επισκευή ή συντήρηση. Για 
να επιτρέψετε την πρόσβαση, ενεργοποιήστε το 
σύστημα αποσύμπλεξης έκτακτης ανάγκης (εάν 
υπάρχει).

- Για οποιαδήποτε άμεση επέμβαση στον αυτοματισμό 
ή στην εγκατάσταση που δεν προβλέπεται από τις 
παρούσες οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία εγκαταστάτη).

- Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο η ακεραιότητα και 
η σωστή λειτουργία του αυτοματισμού πρέπει να 
ελέγχεται από εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό 
(επαγγελματία εγκαταστάτη) και ειδικά όλες οι 
διατάξεις ασφαλείας.

- Οι επεμβάσεις εγκατάστασης, συντήρησης και 
επισκευής πρέπει να καταγράφονται και τα σχετικά 
έγγραφα να είναι στη διάθεση του χρήστη.

- Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει 
καταστάσεις κινδύνου.

  ΔΙΑΛΥΣΗ
   Η διάθεση των υλικών πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Μην πετάτε τη χαλασμένη συσκευή σας 
και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα 
οικιακά απορρίμματα. Ενεργήστε υπεύθυνα 
παραδίδοντας όλα τα απορρίμματα από 
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα 
σημείο συλλογής για την ανακύκλωσή τους.

Όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά από τις οδηγίες 
χρήσης, πρέπει να θεωρούνται ως απαγορευμένα. 
Η καλή λειτουργία του ενεργοποιητή 
εξασφαλίζεται μόνον εάν τηρούνται οι οδηγίες 
που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η 
εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες 
που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του 
παρόντος εγχειριδίου.
Δ ι α τ η ρ ώ ν τα ς  α μ ε τά β λ η τα  τα  β α σ ι κά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, η εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει ανά πάσα 
στιγμή τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για 
την τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική 
βελτίωση του προϊόντος, χωρίς καμία υποχρέωση 
ενημέρωσης του παρόντος φυλλαδίου.

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA (PL)
UWAGA! Ważne informacje dot yczące 
b e z p i e c ze ń s t wa .  N a l e ż y  p r ze c z y t a ć  i 
dokładnie stosować się do Zaleceń oraz do 
Instrukcji dołączonych do produktu, ponieważ 
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 
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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.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci 
w wieku powyżej 8 roku życia oraz przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czu-
ciowych lub umysłowych, pod warunkiem że są one 
nadzorowane lub otrzymały informacje na temat 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały 
grożące niebezpieczeństwo. Dzieci nie powinny 
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwac-
ja, za które odpowiada użytkownik, nie powinny 
być wykonywane przez dzieci pozostawione bez 
nadzoru. 

- 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.
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INSTALAÇÃO RÁPIDA - ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ - SZYBKA INSTALACJA
- БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - RYCHLÁ INSTALACE - HIZLI KURMA

DISPOSIÇÃO DOS TUBOS,  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ,  PRZYGOTOWANIE PRZEWODÓW RUROWYCH,
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБ, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, BORULARIN HAZIRLANMASI.

Alimentação 
Τροφοδοσία

Zasilanie
Питание
Napájení

Güç kaynağı

Motor
μοτέρ
Silnik

Двигатель
Motor

Alimentação acessórios
Τροφοδοσία εξαρτημάτων

Zasilanie obwodów dodatkowych
Питание дополнительных 

устройств
Napájení příslušenství

Aksesuar beslemesi

Comandos 
Χειριστήρια 

Przyciski sterownicze  
Yправления

Ovládán
Kumandalar

Antena
Κεραία
Antena

Антенна
Anténa
Anten

Lampejante
Φαροσ

Sygnalizator Świetlny
Сигнальная Лампа

Majáček
Yanip Sönen

Conetor fim de curso 
Συνδετήρας τερματικών διαδρομής

Łącznik wyłącznika krańcowego
Разъем концевого выключателя

Konektor koncového spínače
Limit siviçi konnektörü

Disp. segurança
Ασφάλειες

Zabezpieczenia
Предохранительные устройства

Bezpečnostní zařízení
Güvenlik düzenleri

100mAT (~ 230V)
200mAT (~ 120V)

F1

F2

3,15 AF (~ 230V)
6,3 AF (~ 120V)

Conexão de 1 par de fotocélulas não verificadas,  
para fotocélulas verificadas consultar páginas seguintes.
Σύνδεση 1 ζεύγους μη ελεγμένων φωτοκυττάρων,  
για ελεγμένα φωτοκύτταρα βλέπε επόμενες σελίδες. 
Podłączenie 1 pary fotokomórek niezweryfikowanych.  
Informacje na temat fotokomórek zweryfikowanych można 
znaleźć na następnych stronach.
Подсоединение 1 пары непроверенных фотоэлементов, 
подсоединение проверенных фотоэлементов см. на 
следующих страницах. 
Připojení 1 páru fotobuněk bez funkce testu,  
pro fotobuňky s funkcí testu viz následující strany.
Test edilmemiş 1 çift fotoselin bağlanması,  
test edilmiş fotoseller için ilerideki sayfalara bakınız. 
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MEMORIZAÇÃO DO RADIOCOMANDO, ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ, WPROWADZANIE DO PAMIĘCI,
STEROWANIA RADIOWEGO, UKLÁDÁNÍ RÁDIOVÉHO DÁLKOVÉHO, RADYO KUMANDA KAYDETME.

Fixo
Σταθερά αναμμένο
Świeci
Светится ровным светом
Svítí
Sabit

Luz fixa
Συνεχής αναλαμπή
Świeci światłem ciągłym
Непрерывное мигание
Plynulé blikání
Sürekli yanıp sönme

LEGENDA - ΥΠΟΜΝΗΜΑ-LEGENDA - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ - LEGENDA - ANLAMLAR

sentido de abertura: direito
προς το άνοιγμα: δεξιά
kierunek otwierania: w prawo
направление открытия: вправо
směr otvírání: vpravo
Açılma yönü: Sağ

sentido de abertura: esquerdo
προς το άνοιγμα: αριστερά
kierunek otwierania: w lewo
направление открытия: влево
směr otvírání: vlevo
Açılma yönü: Sol

MONTAGEM DA HASTE ESQUERDA, ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΆ 
ΙΣΤΟΎ, MONTAŻ LEWY SZLABANU, МОНТАЖ ШТАНГИ СЛЕВА, 
VLEVO MONTÁŽ ZÁVORY, SOL BARIYERIN MONTAJI.

MONTAGEM DA HASTE DIREITA, ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΎ ΙΣΤΟΎ, 
MONTAŻ PRAWEGO SZLABANU, МОНТАЖ ШТАНГИ СПРАВА, 
PRAVOSTRANNÁ MONTÁŽ ZÁVORY, SAĞ BARIYERIN MONTAJI.

M B N R
CASTANHO AZUL PRETO VERMELHO

ΚΑΦΕ μΠλΕ μΑύΡΟ ΚΟΚΚΙνΟ
BRąZOWY NIEBIESKI CZARNY CZERWONY

КОРИчНЕВый СИНИй чЕРНый КРАСНый
HNěDý MODRO čERNý čERVENý

KAHVERENGI MAVI SIYAH KIRMIZI

M B N R
CASTANHO AZUL PRETO VERMELHO

ΚΑΦΕ μΠλΕ μΑύΡΟ ΚΟΚΚΙνΟ
BRąZOWY NIEBIESKI CZARNY CZERWONY

КОРИчНЕВый СИНИй чЕРНый КРАСНый
HNěDý MODRO čERNý čERVENý

KAHVERENGI MAVI SIYAH KIRMIZI

M B N
CASTANHO AZUL PRETO

ΚΑΦΕ μΠλΕ μΑύΡΟ
BRąZOWY NIEBIESKI CZARNY

КОРИчНЕВый СИНИй чЕРНый
HNěDý MODRO čERNý

KAHVERENGI MAVI SIYAH

M B N
CASTANHO AZUL PRETO

ΚΑΦΕ μΠλΕ μΑύΡΟ
BRąZOWY NIEBIESKI CZARNY

КОРИчНЕВый СИНИй чЕРНый
HNěDý MODRO čERNý

KAHVERENGI MAVI SIYAH
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G50 51 52 70 71 72 73 74 75
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4
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TX1 RX1

1
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3
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50 TX1 RX1

1
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1
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1
2

1
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TX2 RX2

1
2

1
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1
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1
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4
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TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
5

TX1 RX1

1
2

1
2
3
4
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TX2 RX2

1 PHOT / 1 PHOT CL

1 PHOT / 1 PHOT CL

2 PHOT / 2 PHOT CL

BAR 8K2

50

52
50

52
50

51
50

51
50

51
50

51
50

70

72
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72
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70

70

72

73

BAR

Bar 11
2
3
4
5
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2
3
4
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Bar 21
2
3
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2
3
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5
6

6

6

Bar 11
2
3
4
5
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2
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2
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2
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5
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6

6

1 BAR/ 1BAR CL

51

51
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51
50

51
50
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52

52
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74
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51
50

70
75

70
74 8,2Kohm 5%

SAFETY EDGE SAFETY EDGE

D
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D
IP

4 
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N

D
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2 
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N

D
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3 
O
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D
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3 

O
N

F100

195

23
7

1 BAR TEST/ 1 BAR CL TEST

2 BAR TEST/ 2 BAR CL TEST

BAR 8K2/ BAR CL 8K2
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INSTRUKCJA INSTALACYJNA 

PO
LSKI

1) UWAGI OGÓLNE
Panel sterowania SHYRA AC SL / SHYRA AC BA jest dostarczany przez producenta 
z ustawieniami standardowymi. Każdą zmianę należy wprowadzać konfigurując 
TRYMERY i przełączniki DIP SWITCH. 
Jego najważniejsze cechy to:
- Sterowanie 1 silnikiem jednofazowym 
- Wykrywanie przeszkód
- Oddzielne wejścia dla zabezpieczeń
- Wbudowany odbiornik radiowy typu rolling-code z klonowaniem nadajników.
Karta jest wyposażona w wyjmowaną listwę zaciskową, co ułatwia serwisowa-
nie oraz wymianę. Jest dostarczana z kompletem okablowanych mostków, co 
ułatwia pracę instalatora. Mostki są przygotowane pod zaciski: 70-71, 70-72, 
70-74. Jeżeli wyżej wymienione zaciski są wykorzystywane, należy ściągnąć 
odpowiednie mostki.

WERYFIKACJA
Przed wykonaniem każdego cyklu otwierania i zamykania panel SHYRA AC 
SL / SHYRA AC BA wykonuje kontrolę (weryfikację) przekaźników ruchu oraz 
zabezpieczeń (fotokomórek). 
W przypadku błędów w działaniu należy sprawdzić, czy podłączone urządzenia 
pracują prawidłowo oraz sprawdzić okablowanie.

2) DANE TECHNICZNE

Zasilanie
120V 60Hz (SHYRA AC SL / SHYRA AC BA 120V)
220-230V 50/60 Hz (SHYRA AC SL / SHYRA AC BA 230V)

Wymiary panelu Fig. F
Izolacja sieci/niskiego
napięcia > 2MOhm 500V 

Temperatura pracy -20 / +55°C

Sztywność dielektryczna rete/bt 3750V~   na 1 minutę
Zasilanie obwodów
dodatkowych 24V~ (0,2A pobór max) 

AUX 0-Sygnalizator 
świetlny Styk zasilany

120V~ 40W max (SHYRA AC SL / SHYRA AC BA 120V)
230V~ 40W max (SHYRA AC SL / SHYRA AC BA 230V)

Bezpieczniki Fig. C
Wbudowany radioodbior-
nik Rolling-Code częstotliwość 433.92MHz

Ustawianie parametrów 
i logiki TRYMERY + DIP SWITCH

Il. kombinacji 4 miliardy
Max liczba poleceń ra-
diowych w pamięci

63

Czas pracy w trybie przejścia 
dla pieszych 8 s.

Moc maksymalna 500W

Maksymalny czas pracy
120s - SHYRA AC SL 
10s - SHYRA AC BA

Stosowane wersje nadajników:
Wszystkie nadajniki ROLLING CODE kompatybilne z

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

4) PODŁĄCZENIE SKRZYNKI ZACISKOWEJ Fig. C
Po przełożeniu odpowiednich kabli elektrycznych w kanałach i zamocowaniu 
poszczególnych elementów automatu w przeznaczonych do tego punktach, 
przechodzi się do ich podłączenia zgodnie ze wskazówkami i schematami pr-
zedstawionymi w relatywnych instrukcjach obsługi. 
OSTRZEŻENIE – Podczas prowadzenia okablowania oraz podczas czynności insta-
lacyjnych należy stosować się do wymogów obowiązujących norm oraz do zasad 
wiedzy technicznej.  Przewody zasilane napięciami o rożnej wartości powinny być 
fizycznie od siebie oddzielone lub odpowiednio izolowane dodatkową izolacją 
o grubości co najmniej 1 mm. 
Przewody należy dodatkowo umocować w pobliżu zacisków, na przykład za 
pomocą chomątek. Wszystkie kable połączeniowe powinny być umieszczone w 
odpowiedniej odległości od radiatora.
UWAGA! W celu wykonania podłączenia do sieci należy wykorzystać kabel 
wielodrutowy o minimalnym przekroju równym 3x1.5mm², którego typ jest 
zgodny z wymogami obowiązujących norm. 
W celu podłączenia silników należy wykorzystać kabel o minimalnym 
przekroju równym 1,5 mm², którego typ jest zgodny z wymogami 
obowiązujących norm. 
Przewód musi mieć parametry co najmniej takie, jak H05RN-F.

5) URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
Uwaga: stosować wyłącznie takie urządzenia zabezpieczające, które 
odbierają sygnał bez przeszkód.
5.1) URZĄDZENIA ZWERYFIKOWANE FIG. G
5.2) PODŁĄCZENIE 1 PARY FOTOKOMÓREK NIEZWERYFIKOWANYCH FIG. B

 OSTROŻNIE!
Wartości dla siły uderzenia ujęte w normie EN12453 są zachowane wyłącznie 
w przypadku użycia listew krawędziowych (aktywnych), podłączonych do 
płyty.

6) WPROWADZANIE DO PAMIĘCI STEROWNIKA RADIOWEGO FIG. D

RADIO
- WAŻNA UWAGA: OZNACZYĆ PIERWSZY WPROWADZONY DO PAMIĘCI 
NADAJNIK SPECJALNYM ZNACZKIEM (MASTER).

W przypadku programowania ręcznego pierwszy nadajnik przydziela KLUCZOWY 
KOD ODBIORNIKA, który jest potrzebny do następnego klonowania radionadajników.
Wbudowany odbiornik Clonix posiada ponadto kilka ważnych, zaawansowanych funkcji:
• Klonowanie nadajnika master (rolling-code lub kod stały).
• Klonowanie w celu wymiany nadajników wprowadzonych do odbiornika.
• Zarządzanie bazą danych nadajników.
• Zarządzanie wszystkimi odbiornikami.
Aby poznać sposób wykorzystywania funkcji zaawansowanych, należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi uniwersalnego programatora cyfrowego oraz z ogólnymi 
informacjami na temat programowania odbiorników.

7) ODWRÓCENIE KIERUNKU OTWIERANIA (RYS. E)

8) PROCEDURA REGULACYJNA
- Przed włączeniem należy sprawdzić połączenia elektryczne.
- Ustawić poniższe parametry: Czas Automatycznego Zamknięcia, Czas pracy 

(tylko dla SHYRA AC SL).
- Ustawić poszczególne logiki działania.
UWAGA! Nieprawidłowe ustawienie może spowodować obrażenia osób lub 
zwierząt, albo uszkodzenie przedmiotów.  

UWAGA: Sprawdzić, czy wartość siły uderzenia, zmierzona w punktach 
przewidzianych normą EN12445, jest niższa od wartości wskazanych 

w normie EN12453.

PRZYCISKI

PRZYCISKI Opis

S1
Dodaj Przycisk Start 
przyporządkowuje wybrany przycisk do polecenia Start

S2

Dodaj Przycisk Przejście dla Pieszych (SHYRA AC SL)
przyporządkowuje wybrany przycisk do polecenia Przejście dla Pieszych

Dodaj Przycisk open (SHYRA AC BA)
przyporządkowuje wybrany przycisk do polecenia otwarcia (open).

S2
>5s

Zatwierdza modyfikacje wprowadzone do ustawień parametrów 
i logiki działania

S1+ S2
>10s

Usuń Listę
UWAGA! Usuwa całkowicie wszystkie zapisane w pamięci 
odbiornika polecenia sterownicze.

SYGNALIZATORY DIODOWE:

POWER Ciągle świeci: - Napięcie sieciowe - Zasilanie karty - Bezpieczniki sprawne

START Świeci:
- Aktywacja wejścia START

OPEN Świeci: -aktywacja wejścia przejścia OPEN

STOP Nie świeci: aktywacja wejścia STOP

PHOT Nie świeci: aktywacja wejścia fotokomórki PHOT
Miga: brak podłączonych fotokomórek.

FAULT 1 Diagnostyka wejścia sprawdza zabezpieczenia wejścia PHOT

BAR Nie świeci: aktywacja wejścia listwy BAR

FAULT 2 Diagnostyka wejścia sprawdza zabezpieczenia wejścia BAR

SWC

Nie świeci: skrzydło całkowicie zamknięte

Świeci: wyłącznik krańcowy silnika nie jest w użyciu

Sygnalizator świetlny: do końca czasu pracy zamykania 

SWO

Nie świeci: skrzydło całkowicie otwarte

Świeci: wyłącznik krańcowy silnika nie jest w użyciu

Sygnalizator świetlny: do końca czasu pracy otwierania

ERR
Nie świeci: brak błędu

ŚWIECI: patrz tabela diagnostyki błędów

RADIO
(ZIELONA)

Nie świeci: programowanie drogą radiową wyłączone

Miga tylko dioda Radio: Programowanie radiowe włączone, oczekiwanie na 
naciśnięcie przycisku ukrytego.

Miga jednocześnie z diodą Set: Trwa usuwanie poleceń radiowych

Świeci: programowanie radiowe włączone, oczekiwanie na naciśnięcie 
wymaganego przycisku.

Świeci 1 s: Aktywacja kanału odbiornika radiowego

SET
Świeci: patrz tabela diagnostyki błędów

Trzy mignięcia: Trwa automatyczne ustawianie (autoset)
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INSTRUKCJA INSTALACYJNA 

Zacisk Definicja Opis

Za
si

la
ni

e

L FAZA
Zasilanie jednofazowe 

N NEUTRALNY

Si
ln

ik

10  PRACA + KONDENSATOR

Połączenie silnik i kondensator11 WSPÓLNY ZACISK

12 PRACA + KONDENSATOR

A
ux

20 AUX 0 - STYK ZASILANY 230V (N.O.) 
(40 W MAX)

Wyjście SYGNALIZATORA ŚWIETLNEGO.
Podczas ruchu skrzydeł styk pozostaje zamknięty.21

W
ył

ąc
zn

ik
i 

kr
ań

co
w

e 41 +REF SWE Wspólny moduł wyłączników krańcowych

42 SWC Wyłącznik krańcowy zamykania SWC (N.C.)

43 SWO  Wyłącznik krańcowy otwierania SWC (N.C.)

Za
si

la
ni

e 
ob

w
od

ów
 

do
da

tk
ow

yc
h 50 0V-

Wyjście zasilania akcesoriów.
51 24V+

52 24 Vsafe+ Wyjście zasilania zabezpieczeń zweryfikowanych (fotokomórka nadawcza lub nadajnik czułej listwy). 
Wyjście aktywne tylko podczas wykonywania cyklu.

Pr
zy

ci
sk

i 
st

er
ow

ni
cz

e

60 Moduł wspólny Moduł wspólny wejść START oraz OPEN

61 START

SHYRA AC SL
Przycisk START (N.O.)
Działanie zgodne z zasadą “Działanie do użytku mieszkalnego / ogólnego”
SHYRA AC BA
Jeżeli trymer T2 jest na max:
Przycisk START (N.O.)
Działanie zgodne z zasadą “Działanie do użytku mieszkalnego / ogólnego”
Jeżeli trymer T2 jest na min.:
Przycisk CLOSE (N.O.)
Ten przycisk steruje zamknięciem. Jeżeli wejście pozostaje zamknięte, skrzydła pozostają zamknięte aż do rozwar-
cia styku.

62  OPEN
Przycisk OPEN (N.O.)
Ten przycisk otwiera bramę. Jeżeli wejście jest zamknięte, skrzydła pozostają otwarte aż do otworzenia styku. 
Jeżeli styk jest otwarty, urządzenie zamyka się po upływie Czasu Automatycznego Zamykania TCA (jeżeli ta funkcja 
została aktywowana).

Za
be

zp
ie

cz
en

ia

70 Moduł wspólny Moduł wspólny wejść STOP, PHOT i BAR

71 STOP To polecenie przerywa cykl. (N.C.) 
Jeżeli nie jest używane, zostawić mostek założony.

72 PHOT (*)
Wejście FOTOKOMÓRKA (N.C.)
Działanie zgodnie z logiką „FOTOKOMÓRKA/FOTOKOMÓRKA PODCZAS ZAMYKANIA”. W przypadku nieużywania 
zostawić mostek założony.

73 FAULT 1 Wejście weryfikacji zabezpieczeń podłączonych do PHOT.

74

BAR / 
BAR CL / 

BAR TEST / 
BAR CL TEST /

BAR 8K2 / 
BAR CL 8K2 

 (*)

Wejście listwy krawędziowej (N.C.)
W przypadku nieużywania zostawić mostek założony.
Przełącznik 
BAR/8K2

Przełącznik 
weryfikacji 
wejścia 
listwy

Przełącznik 
działania 
listwy

OFF OFF OFF Wejście NC, bez weryfikacji, zmiana kierunku ruchu podczas 
otwierania i zamykania (BAR)

OFF OFF ON Wejście NC, bez weryfikacji, zmiana kierunku ruchu tylko podczas 
zamykania, w czasie otwierania następuje zatrzymanie ruchu (BAR CL)

OFF ON OFF Wejście NC, z weryfikacją, zmiana kierunku ruchu podczas 
otwierania i zamykania (BAR TEST)

OFF ON ON Wejście NC, z weryfikacją, zmiana kierunku ruchu tylko podczas 
zamykania, w czasie otwierania następuje zatrzymanie ruchu (BAR 
CL TEST)

ON OFF OFF Wejście 8K2, zmiana kierunku ruchu podczas otwierania i zamykania 
(BAR 8K2)

ON OFF ON Wejście 8K2, zmiana kierunku ruchu tylko podczas zamykania, w 
czasie otwierania następuje zatrzymanie ruchu (BAR CL 8K2)

75 FAULT 2 Wejście weryfikacji zabezpieczeń podłączonych do BAR/BAR CL.

SPIS BŁĘDÓW

Led ERR

Led SET Świeci Powolne miganie Szybkie miganie

Nie świeci

Test Fotokomórek, Listwy lub Listwy 8k2 nie 
powiódł się

- Sprawdź połączenia fotokomórek i/lub ustawienia 
logiczne

Świeci

Błąd wewnętrzny kontroli nadzorującej system.

-Spróbować wyłączyć i ponownie włączyć kartę 
lub nacisnąć przycisk S2. Jeżeli problem się po-
wtarza, skontaktować się z serwisem technicznym.

Błąd wyłącznika krańcowego 
 
- Sprawdź połączenia wyłączników krańco-
wych

Powolne 
miganie

Błąd testu osprzętu karty

- Sprawdzić połączenia z silnikiem
- Problem z osprzętem karty (należy skontaktować się z 
serwisem technicznym)

Zabezpieczenie termiczne
- Poczekaj aż automat ostygnie

Po zmodyfikowaniu parametrów i/lub logiki 
działania nacisnąć S2 i przytrzymać 5 sek., aby 
zatwierdzić zmiany.
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INSTRUKCJA INSTALACYJNA 

PO
LSKI

TABELA “B” - LOGIKI

Przełącznik Logika Domyslny Zaznaczyć  
wykonane Opis

1 Programowanie stero-
wania drogą radiową ON

ON

Aktywuje wczytywanie pilotów radiowych droga radiową.
1- Wcisnąć kolejno ukryty przycisk oraz przycisk zwykły (T1-T2-T3-T4) pilota radiowego,  
który został już wprowadzony do pamięci w trybie zwykłym przy pomocy menu sterowania  
radiowego.
2- W ciągu 10s wcisnąć ukryty przycisk oraz przycisk zwykły (T1-T2-T3-T4) pilota, który ma zostać zapisany 
w pamięci.
Odbiornik wychodzi z trybu programowania po upływie 10 sek.; w tym czasie można wpisać następne 
piloty radiowe. Ten tryb nie wymaga dostępu do panelu sterowania.
WAŻNE: Aktywuje automatyczne dodawanie nowych pilotów radiowych, klonowanie oraz powtórne odtwarzanie.

OFF
Dezaktywuje wczytywanie pilotów drogą radiową i automatyczne wprowadzanie klonów.
Piloty radiowe są wczytywane tylko za pomocą specjalnego menu Radio lub automatycznie z użyciem 
funkcji replay.
WAŻNE: Dezaktywuje automatyczne dodawanie nowych pilotów radiowych i klonów.

2 BAR / 8K2 OFF
ON Wejście skonfigurowane jako Bar 8k2 (Fig. G). Wejście dla listwy rezystancyjnej 8K2.

To polecenie odwraca kierunek ruchu na 1 sek.

OFF Wejście skonfigurowane jako Bar, listwa krawędziowa (Fig. G).
To polecenie odwraca kierunek ruchu na 1 sek.

3 Kontrola wejścia 
fotokomórki OFF

ON Aktywacja kontroli zabezpieczeń na wejściu PHOT. (Fig. G)

OFF Kontrola zabezpieczeń na wejściu PHOT nieaktywowana. (Fig. G)

4 Kontrola wejścia 
listwy OFF

ON Aktywacja kontroli zabezpieczeń na wejściu BAR. (Fig. G)
OFF Kontrola zabezpieczeń na wejściu BAR nieaktywowana. (Fig. G)

5 Fotokomórki podczas 
zamykania OFF

ON W przypadku przecięcia linii foto, wyłącza działanie fotokomórki podczas otwierania. W fazie 
zamykania natychmiast odwraca kierunek ruchu. 

OFF W przypadku przecięcia linii foto, fotokomórki są aktywne zarówno podczas otwierania, jak i zamykania. 
Przecięcie linii foto podczas zamykania odwraca kierunek ruchu tylko po przywróceniu linii foto.

6 Działanie wejścia 
listwy OFF ON Listwa z odwróceniem aktywna tylko podczas zamykania, podczas otwierania następuje 

zatrzymanie ruchu
OFF Listwa z odwróceniem aktywna podczas ruchu w obu kierunkach

7 Szybkie zamykanie OFF
ON 

SHYRA AC SL
Zanim rozpocznie się oczekiwanie na zakończenie ustawionego czasu TCA, zamyka się po 3s po 
zwolnieniu linii foto.

SHYRA AC BA
Zanim rozpocznie się oczekiwanie na zakończenie ustawionego czasu TCA, zamyka się po 1s po 
zwolnieniu linii foto.

OFF Logika działania nieaktywna

Zacisk Definicja Opis

A
nt

en
a Y ANTENA Wejście anteny. 

Należy stosować antenę dosstrojoną do 433MHz. Do połączenia Antena-Odbiornik należy używać kabla 
współosiowego RG58. Obecność elementów metalowych w kontakcie z anteną może zakłócać odbiór fal 
radiowych. Jeżeli nadajnik ma słaby zasięg, przestawić antenę w bardziej odpowiednie miejsce.# SHIELD

(*) 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. 

(*) Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek.

TABELA “A” - PARAMETRY 

 Każda zmiana parametrów/logiki wymaga potwierdzenia. W tym celu nacisnąć S2 przez ponad 5 s.

TRYMER PARAMETR
+

min.
+

max.
+

default

Opis

T1 Czas zamknięcia
automatycznego [s] 0 120 0 Czas oczekiwania przed wykonaniem automatycznego zamknięcia.

UWAGA: Jeżeli ta funkcja nie jest używana, należy ustawić 0.

T2 Czas pracy [s] 5 120 50%

SHYRA AC SL
Maksymalny czas pracy silnika/ów.
Czas pracy ustawić tak, aby był nieco dłuższy niż czas pełnego cyklu.
SHYRA AC BA
Czas pracy silnika/ów jest stały i wynosi 10 sekund.
trymer na min.: wejście 60-61 CLOSE.
trymer na max: wejście 60-61 START.
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INSTRUKCJA INSTALACYJNA 

Przełącznik Logika Domyslny Zaznaczyć  
wykonane Opis

8
Działanie do użytku 

mieszkalnego / 
ogólnego

OFF

ON
Włącza 
tryb działania 
automatyki:
ON = Ogólne

Reakcja na wejście START (przez kabel lub radio):
Mieszkaniowe Ogólne

ZAMKNIĘTA Otwiera Otwiera
W TRAKCIE ZAMYKANIA Zatrzymuje Otwiera
OTWARTA Zamyka Zamyka
W TRAKCIE OTWIERANIA Zatrzymuje + TCA Bez reakcji
PO ZATRZYMANIU Otwiera Otwiera

Reakcja na wejście OPEN (przez kabel):
Mieszkaniowe Ogólne

ZAMKNIĘTA Otwiera Otwiera
W TRAKCIE ZAMYKANIA Otwiera Otwiera
OTWARTA Bez reakcji Bez reakcji
W TRAKCIE OTWIERANIA Pozostaje otwarte Pozostaje otwarte
PO ZATRZYMANIU Otwiera Otwiera

Reakcja na wejście DLA OSÓB PIESZYCH (przez radio):
Mieszkaniowe Ogólne

ZAMKNIĘTA Otwiera częściowo Otwiera częściowo
W TRAKCIE ZAMYKANIA Zatrzymuje Otwiera częściowo
OTWARTA Zamyka Zamyka
W TRAKCIE OTWIERANIA Zatrzymuje + TCA Bez reakcji
PO ZATRZYMANIU Otwiera częściowo Otwiera częściowo

OFF OFF = Mieszka-
niowe
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