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Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktu BFT. Jesteœmy pewni, ¿e bêd¹ Pañstwo wiêcej ni¿ zadowoleni z u¿ytkowania naszego napêdu
do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest dostarczany z instrukcj¹ „u¿ytkowania” i broszur¹ dotycz¹c¹ „Instalacji”.
Obydwie czêœci powinny zostaæ przeczytane uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o bezpieczeñstwie i prawid³owym
uruchomieniu napêdu. Oœwiadczamy, ¿e ten produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi europejskimi Dyrektywami: 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz 98/37/EWG (z póŸniejszymi zmianami).

1) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
OSTRZE¯ENIE! Niepoprawna instalacja albo niew³aœciwe u¿ycie
produktu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie osób, zwierz¹t lub
rzeczy. Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami
dotycz¹cymi zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.

2) SPECYFIKACJATECHNICZNA

3) LISTWAZACISKOWA- (Fig.3)
UWAGA

UWAGA!

JP4 zasilanie 230V~ jednofazowe

JP4 zasilanie 400V~ trzyfazowe

JP3

UWAGA: w niektórych wersjach centrali SIRIO TN1, zaciski 16-
17 dzia³aj¹ w trybie impulsowym (wersja ACS) a nie w trybie
rêcznym (wersja UP)

Rozdzia³ „ZASADY BEZPIECZEÑSTWA” oraz ca³a instrukcja instalacji
i u¿ytkownika dostarczone z tym produktem powinny byæ przeczytane
uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacj i o
bezpieczeñstwie, instalacji i u¿ytkowaniu.

Odpady i materia³y z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.)
wykonane s¹ zgodnie z warunkami okreœlonymi przez aktualne
europejskie standardy. Trzymaj torby z nylonu lub polistyrenu poza
zasiêgiem dzieci.

Przechowuj niniejsz¹ instrukcjê razem z opisem technicznym dla
przysz³ych przegl¹dów oraz napraw.

Ten produkt by³ zaprojektowany i wyprodukowany do
u¿ycia wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne
u¿ycie nie wyszczególnione w tej dokumentacji mog³oby uszkodziæ
produkt i mo¿e byæ niebezpieczne.

Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ycia produktu, albo
u¿ytkowania które nie jest wyszczególnione w obecnej dokumentacji.

Nie instaluj produktu w obszarze zagro¿enia wybuchem.
wynikaj¹cej z

nieprzestrzegania “Zasad bezpieczeñstwa” oraz nie dochowania
nale¿ytej starannoœci podczas instalacji urz¹dzeñ automatyki do
otwierania i zamykania bram, jak równie¿ od jakichkolwiek deformacji,
które mog³yby zdarzyæ siê podczas u¿ycia.

Instalacja musi byæ dostosowana do warunków wymienionych w
nastêpuj¹cych dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG,
98/37/EWG z póŸniejszymi poprawkami.

W krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeñstwa zapewniæ mo¿e
zachowanie wy¿ej wymienionych standardów. Nale¿y pamiêtaæ
równie¿ o aktualnych lokalnych normach i przepisach.

Wy³¹cz napiêcie zasilaj¹ce przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z
instalacj¹ elektryczn¹. Roz³¹cz te¿ jakiekolwiek baterie zasilania
awaryjnego, je¿eli takich u¿yto.

W linii zasilaj¹cej zastosuj wy³¹cznik bezpieczeñstwa, z odleg³oœci¹
styków równ¹ albo wiêksz¹ ni¿ 3,5 mm.

Linia zasilaj¹ca powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikiem
ró¿nicowo-pr¹dowym z progiem 0,03A

SprawdŸ poprawnoœæ uziemienia: po³¹cz wszystkie czêœci z metalu
(bramê i wszystkie komponenty systemu) do zacisku uziemiaj¹cego.

Zamontuj odpowiednie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki,
listwy krawêdziowe i tak dalej), które s¹ potrzebne by ochroniæ
u¿ytkowników mog¹cych znaleŸæ siê w obszarze dzia³ania bramy
przed niebezpieczeñstwem spowodowanym przez zgniecenie,
podniesienie i uderzenie krawêdzi¹ bramy itp.

Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator œwietlny w
widocznym miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.

poprawnego funkcjonowania, gdy wraz z napêdem s¹ u¿ywane
elementy dodatkowe innych producentów.
U¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych i osprzêtu.

Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, je¿eli nie jesteœ
upowa¿niony przez spó³kê.

Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich u¿ytkowników o zasadzie

dzia³ania i obs³ugi napêdu bramy gara¿owej. Poinformuj o sposobie
awaryjnego otwierania w przypadku awarii lub braku zasilania.

Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasiêgiem dzieci, w
taki sposób, aby by³o wykluczone jego niepo¿¹dane u¿ycie.

Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasiêgiem pracuj¹cej bramy.
Bramê nale¿y otwieraæ i zamykaæ tylko kiedy jest widoczny ca³y

zakres dzia³ania bramy i nie przebywaj¹ w nim ludzie.
Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wy³¹cznie

wykwalifikowanemu personelowi.
U¿ytkowanie, które nie jest wyraŸnie wymienione w niniejszej

instrukcji, nie jest dozwolone.
Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi

zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.

Zasilanie: 400 Vac 3-fazy 230 Vac 1-faza
Pr¹d silnika: 2A 4A
Separacja elektryczna zasilanie/niskie napiêcie:> 2MOhm 500Vdc
Odpornoœæ dielektryczna zasilanie/niskie napiêcie: 3750Vac / 1'
Maksymalna moc silnika: 750W 375W
Zasilanie urz¹dzeñ dodatkowych: 24Vac/0,5A
Obci¹¿enie wyjœcia SCA: 24V/3W
Wejœcie lampy sygnalizacyjnej: 230V/40W
Wymiary: patrz rysunek fig.1

W celu wykonania okablowania i instalacji elektrycznej
nale¿y postêpowaæ zgodnie ze standardami obowi¹zuj¹cymi w danym
kraju. Przewody zasilone ró¿nymi napiêciami powinny byæ fizycznie
odseparowane lub dodatkowo zaizolowane dodatkow¹ 1mm warstw¹
izolacji. Przewody wprowadzone do centrali nale¿y przymocowaæ
poprzez wykorzystanie klamer zaciskowych lub dodatkowych opasek
zaciskowych.

W celu pod³¹czenia zasilania g³ównego nale¿y u¿yæ
przewodu o przekroju minimum 3x1,5 mm zgodnego ze
wspomnianymi standardami.

1-2 zasilanie jednofazowe 230V~ 10%, 50-60Hz
4-5-6 zasilanie silnika jednofazowego 230V
5 zacisk wspólny silnika
4-6 zaciski silnika i kondensatora startowego
Maksymalny pobór pr¹du silnika 20A
Maksymalna moc silnika 750W

1-2-3 zasilanie trzyfazowe 230/400V 10%, 50-60Hz
4-5-6 zasilanie silnika trzyfazowego 400V
7-8 zaciski lampy sygnalizacyjnej 230V~

9-10 wejœcie START (N.O.)
10-11 wejœcie STOP (N.C.). Zwarte je¿eli nie u¿ywane.
10-16 wejœcie ZAMKNIJ (N.O.). Dzia³a w trybie rêcznym z
obecnoœci¹ operatora.
10-17 wejœcie OTWÓRZ (N.O.). Dzia³a w trybie rêcznym z
obecnoœci¹ operatora.
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Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci

Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
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INSTRUKCJA INSTALACJI POLSKI

12-13 wy³¹cznik krañcowy na ZAMYKANIE (N.C.) Zwarte je¿eli nie
u¿ywane.
12-14 wy³¹cznik krañcowy na OTWIERANIE (N.C.). Zwarte je¿eli nie
u¿ywane.
12-15 wejœcie fotokomórek lub listwy krawêdziowej (N.C.). Zwarte
je¿eli nie u¿ywane.
18-19 wyjœcie zasilaj¹ce 24Vac 0.4 A max (9.6VA)
19-20 wyjœcie SCA, 24Vac, 3W max

21-22 wyjœcie 2 kana³u radia
23-24 wejœcie anteny 23 - ekran, 24 - przewód sygna³owy

25-26 UWAGA: wysokie napiêcie na zaciskach
Pod³¹czenie awaryjnego odciêcia zasilania (N.C.). Nale¿y u¿ywaæ
nie powracaj¹cego przycisku z odleg³oœci¹ styku przynajmniej 8
mm. Zwarte, je¿eli nie u¿ywane.
27-28 zmiana napiêcia 400V
28-29 zmiana napiêcia 230V

Z³¹cze radioodbiornika wewnêtrznego

TW - czas pracy, regulowany w zakresie od 1 do 90s
TCA - czas automatycznego zamkniêcia, regulowany w zakresie od
1 do 90s

Zwarty - w³¹czona funkcja automatycznego zamykania
Rozwarty - wy³¹czona funkcja automatycznego zamykania

Zwarty - wy³¹czona funkcja wczeœniejszego œwiecenia lampy
sygnalizacyjnej
Rozwarty -

JP5

JP1

JP6

4. POTENCJOMETRY

5. MOSTKI FUNKCJI
TCA

ALL

w³¹czona funkcja wczeœniejszego œwiecenia lampy
sygnalizacyjnej, oko³o 4 sekund przed startem silnika

Zwarty - fotokomórki dzia³aj¹ przy otwieraniu i zamykaniu, po
przerwaniu linii fotokomórek brama zatrzymuje siê. Kontynuacja
ruchu nast¹pi po usuniêciu przeszkody z linii foto.
Rozwarty - fotokomórki dzia³aj¹ tylko przy zamykaniu, po przerwaniu
linii foto brama zatrzymuje siê i zaczyna siê otwieraæ.

Zwarty - w³¹czona funkcja zespo³u mieszkalnego, podczas
otwierania i odliczania czasu automatycznego zamykania nie s¹
akceptowane ¿adne sygna³y sterowania
Rozwarty - akceptowane s¹ wszystkie impulsy sterowania

Zwarty - w³¹czona funkcja zespo³u mieszkalnego, podczas
otwierania nie s¹ akceptowane ¿adne sygna³y sterowania
Rozwarty - akceptowane s¹ wszystkie impulsy sterowania

Diody sygnalizacyjne maj¹ za zadanie informowanie instalatora o
poprawnoœci wykonania po³¹czeñ lub o stanie urz¹dzeñ
zewnêtrznych i wy³¹czników krañcowych.

- ZASILANIE, œwieci gdy jest doprowadzone zasilanie
- OTWARTE, œwieci gdy brama jest otwarta
- ZAMKNIÊTE, œwieci gdy brama jest zamkniêta
- START, œwieci gdy zosta³ podany sygna³ START
- STOP, gaœnie gdy zostanie podany sygna³ STOP
- SWC, œwieci gdy w³¹czona jest krañcówka zamykania
- SWO, œwieci gdy w³¹czona jest krañcówka otwierania

- FOTO, œwieci gdy fotokomórki siê nie widz¹ lub w linii foto jest
przeszkoda

- œwieci gdy brama jest zamykana w trybie rêcznym z
obecnoœci¹ operatora

- œwieci gdy brama jest otwierana w trybie rêcznym z
obecnoœci¹ operatora

PH

BLI+TCA

BLI

5. DIODY SYGNALIZACYJNE

DL1
DL2
DL3
DL6
DL7
DL4
DL8

DL5

DL10

DL9
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PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
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Sygnalizacja stanu bramy
24V, 3W max.
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