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1. WAŻNE INFORMACJE

2. PRZEZNACZENIE

3. WARUNKI STOSOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO

Podczas montażu należy przestrzegać
przepisów BHP dotyczących prac: monta-
żowych, ślusarskich, prowadzonych elektro-
narzędziami, w zależności od zastosowanej
technologii montażu.

UWAGA ! Niebezpieczeństwo wypadku.

Uwaga ! Niebezpieczeństwo wypadku.

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

5. MONTAŻ

Montażu oraz regulacji automatu może dokonać jedynie osoba
KOMPETENTNA.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się
z całą instrukcją.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i stosować się do jej
zaleceń. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczny
montaż i użytkowanie, a także właściwą konserwację automatu
bramowego.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję.

Urządzenie Optimum przeznaczone jest do automatycznego otwierania
bram garażowych uchylnych oraz bram roletowych i bram
segmentowych wyciąganych pod sufit. Urządzenie może być stosowane
do otwierania bram przemysłowych lub handlowych przy zachowaniu
ograniczeń wymiarowych zgodnie z cennikiem oraz ograniczeń czasu
pracy zgodnie z niniejszą instrukcją.

WSZELKIE PRACE ELEKTRYCZNE MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIE
UPRAWNIONY INSTALATOR.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA MUSI BYĆ WYKONANA ZGODNIE
Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU.

Wszystkie osoby korzystające z bramy należy zapoznać
z zasadami bezpiecznej obsługi.

Na drodze ruchu skrzydła (płaszcza) nie powinny
znajdować się żadne przeszkody. Należy się upewnić, że
w trakcie ruchu skrzydła (płaszcza), na jego drodze nie
znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub też
przedmioty.

Otwieranie i zamykanie bramy za pomocą automatu,
może odbywać się tylko jeżeli brama znajduje się
w zasięgu wzroku operatora.

Do bramy można podejść tylko wówczas gdy całkowicie
się zatrzyma (otworzy lub zamknie).
Nie wolno zbliżać się do bramy w trakcie jej ruchu.

Nacisk i siłę ciągu bramy należy tak ustawić aby nie dopuścić do
uszkodzenia przedmiotów i zranienia ludzi (sposób regulacji siły
wyłączników przeciążeniowych jest opisany w instrukcji
programowania sterownika w zależności od jego typu).
Brama posiadająca drzwi przejściowe może być uruchomiona tylko gdy

zamknięte.
W czasie otwierania bramy, zamek oraz pozostałe dodatkowe rygle
innych zabezpieczeń muszą być odblokowane (za wyjątkiem, zamka w

oraz bram uchylnych
wyposażonych w zatrzaski produkowanych przez Firmę WIŚNIOWSKI).
Wymagana jest odpowiednia nośność nadproża (>500N).
Minimalna głębokość garażu od wewnętrznej powierzchni nadproża
zamieszczona jest w materiałach informacyjnych producenta.

Prace przygotowawcze - obejmują przygotowanie instalacji
elektrycznej. Orientacyjne rozmieszczenie elementów urządzenia oraz
prowadzenie przewodów przedstawia rysunek 0. Instalację elektryczną
wewnątrz garażu kupujący wykonuje we własnym zakresie.

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy upewnić się, że
brama do której montowany jest napęd jest prawidłowo zamontowana
i wyregulowana, daje się lekko otwierać i zamykać.
Automat nie może być stosowany do uruchamiania niesprawnej bramy.
Prawidłowe działanie automatu oraz bramy jest uzależnione
w znacznym stopniu od poprawnego jej zamontowania.
Producent dokonuje montażu na dodatkowe zlecenie klienta lub poleca
autoryzowane firmy montażowe.
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji, aby
uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania automatu, przedwczesnego
zużycia lub ewentualnej utraty gwarancji.

Położenie otworów podane na rysunkach i dotyczy bram
produkowanych przez Firmę WIŚNIOWSKI, dla innych bram wysokość
tą należy ustalić samodzielnie.

- na środku skrzydła wywiercić otwory wiertłem 4,8
i przykręcić zaczep wkrętami 6,3x16.

Połączenia dokonać za pomocą łącznika prostego, który w razie
konieczności można skrócić rys oraz

W przypadku montażu automatu Optimum do bram Novum i bram
segmentowych, należy zablokować zatrzaski bramy w pozycji otwartej.

Po połączeniu urządzenia ze skrzydłem bramy, należy ustalić położenie
magnesów na prowadnicy napędu. W tym celu należy:
- zamknąć bramę ręcznie,
- założyć obudowę magnesów, obudowa powinna,
- znajdować się nad wyłącznikiem krańcowym (kontaktronem),

Urządzenie Optimum przeznaczone jest do stosowania w suchych
pomieszczeniach i nie może być stosowane na zewnątrz pomieszczeń.

Instalacja bramy wraz z automatem musi być zgodna
ze standardami PN-EN 12453 i PN-EN 12445.

Należy obserwować
poruszającą się bramę.

Nadajniki do uruchamiania bramy należy przechowywać
w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie pozwalać
dzieciom bawić się z urządzeniami.

drzwi są

drzwiach przejściowych KOMFORT, PROGRES

cennikach

Strop garażu do którego jest montowany napęd musi gwarantować
jego bezpieczne zamontowanie. W przypadku zbyt lekkiego lub zbyt
wysokiego stropu należy automat montować do konstrukcji wsporczej -
wykonanej odpowiednio do warunków w garażu

W komplecie z automatem znajdują się elementy mocujące
przeznaczone do montażu w betonie, w przypadku innych materiałów
konieczna może być zmiana elementów mocujących na inne
odpowiednie do materiałów z jakich wykonane są ściany.

- na środku skrzydła w miejscach wskazanych na
rysunkach 1.2 wywiercić otwory wiertłem 4,8
i przykręcić zaczep wkrętami 6,3x16.

Uwaga ! Niebezpieczeństwo wypadku.

Uwaga ! Niebezpieczeństwo wypadku.

Centralę sterującą należy zainstalować w pobliżu bramy jednak
w odległości gwarantującej bezpieczną obsługę na wysokości nie
mniejszej niż 1,5[m] od podłoża.

1.1 1.2

5.1 Monta¿ zaczepów skrzyd³a dla bram:

Uchylnych

5.2 Po³¹czenie skrzyd³a bramy z automatem bramowym.

1.1.h 1.1.i, ale w taki sposób aby
nie powodowaæ deformacji przewodu gdy brama jest zamkniêta.

5.3 Monta¿ do bram Novum i segmentowych.

5.4 Ustalanie po³o¿enia magnesów.

Segmentowych

Do bram segmentowych z obciêtym górnym
panelem zaczep skrzyd³a znajduje siê w paczce
z bram¹.

W razie koniecznoœci mo¿na zastosowaæ ³¹cznik giêty (wyposa¿enie

dodatkowe).

Instrukcja obejmuje monta¿ automatu z wyposa¿eniem
standardowym oraz elementami wyposa¿enia opcjonalnego.
Zakres wyposa¿enia standardowego i opcjonalnego opisany jest
w ofercie handlowej.
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- dokładne położenie magnesów ustalić przesuwając obudowę
po szynie,

- przykręcić obudowę magnesu.
Dla bramy w pozycji otwartej postąpić analogicznie.

Nie zastawiać przestrzeni ruchu skrzydła bramy!
Podczas zamykania lub otwierania skrzydła bramy należy upewnić się,
że na jego drodze nie znajdują się osoby, a w szczególności dzieci lub
też przedmioty.
W przypadku braku zasilania, istnieje możliwość ręcznego otwarcia
bramy po rozblokowaniu napędu za pomocą dźwigni umieszczonej na
obudowie napędu rys. .
Zachować szczególną ostrożność podczas ręcznego odblokowywania
napędu, otwarta brama może opaść w wypadku słabych lub pękniętych
sprężyn oraz nieprawidłowego wyważenia

Otwieranie i zamykanie bramy z automatem odbywa się przez
naciśnięcie przycisku na nadajniku zdalnego sterowania lub za pomocą
przycisku ręcznego umieszczonego na obudowie strownika. Przycisk
należy trzymać wciśnięty przez ok. 1 [sek].
Pomiędzy kolejnymi wciśnięciami przycisku należy zachować odstęp
min. 2 [sek].

W przypadku braku reakcji na sygnał z nadajnika sprawdzić:
- napięcie w sieci zasilającej,
- czy koło zębate jest zazębione z listwą zębatą,
- bezpiecznik na obudowie centralki i (lub) płytce sterownika,
- stan baterii w nadajniku zdalnego sterowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy nawiązać kontakt
z montażystą lub siecią autoryzowanego serwisu producenta.

Regularnie sprawdzać stan instalacji elektrycznej, stan sprężyn,
mocowań na przedmiot widocznego zużycia, uszkodzeń, złego
wyważenia. Nie dokonywać samodzielnych napraw w razie
stwierdzenia usterek, usterki w instalacji oraz nieprawidłowo wyważona
brama mogą spowodować wypadek.

Kontrole i konserwację mocowania należy przeprowadzać przynajmniej
co 6 miesięcy, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo,
że automat bramowy nie będzie działał prawidłowo.
Należy sprawdzić stan wszystkich zamocowań (dokonywanych podczas
montażu urządzenia) i w razie potrzeby poprawić.

Nie zaleca się smarowania elementów ruchomych automatu. Szyna
jezdna urządzenia jest posmarowana fabrycznie.

Sprawdzić regularnie parametry ruchowe bramy. Brama po najechaniu
na przeszkodę powinna zatrzymać się a następnie otworzyć. Regulacji
dokonać zgodnie z instrukcją sterownika. Po dokonaniu korekty, siła
nacisku skrzydła nie może przekraczać .

Czyścić należy czystą wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.
Urządzenie sterujące należy chronić przed działaniem środków żrących
takich jak: ługi, kwasy itp.

Regulacji parametrów ruchowych bramy oraz programowania
sterownika należy przeprowadzić zgodnie z załączoną instrukcją
sterownika.
Po dokonaniu korekty, siła nacisku skrzydła nie może przekraczać .

Gwarancja nie obejmuje:

Zakłóceń w pracy urządzenia sterującego spowodowanych silnym
polem magnetycznym pochodzącym ze znajdujących się w pobliżu
urządzeń energetycznych lub radiowych.
Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz stosowanie
nieoryginalnych części powoduje utratę gwarancji.

CZYNNOŚCI PO ZAMONTOWANIU BRAMY

6. OBSŁUGA

7. OTWIERANIE I ZAMYKANIE

8. USUWANIE USTEREK

9. PRZEGLĄD I KONSERWACJA

10. CZYSZCZENIE I ESTETYKA

11. REGULACJA BRAMY

12. UWARUNKOWANIA GWARANCYJNE

12

9.1 Prace kontrolne i konserwacyjne

9.2 Mocowanie elementów

9.3 Smarowanie

9.4 Regulacja si³y przeci¹¿enia

220N

220N

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

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

Firma zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych
wynikaj¹cych z postêpu technicznego, nie zmieniaj¹cych funkcjonalnoœæ
produktu, bez powiadomienia.

Dokumentacja jest w³asnoœci¹ FPHU WIŒNIOWSKI. Kopiowanie,
odwzorowanie i wykorzystywanie w czêœci lub w ca³oœci bez pisemnej
zgody w³aœciciela jest zabronione.
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8, 10 13

6 12

3,5 4,8

1:1

90104
M8x20
2 szt

15 szt
90020
M8x16
2 szt

90256
M8x30
1 szt

90105
M8x25
2 szt

90177
6,3x16

2 szt lub 4 szt

90076
3,9x13
3 szt

90041
M8

7 szt.

90082
M8x95
1 szt.

90033
12

4 szt.

90022
8x75
4 szt.

90232
3,5x35
4 szt.

90255
6

4 szt.

3 szt
A

90087
M6x16
1 szt

90026
M6

1 szt

O 4000
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L2

O 4000

50409

50428

50868

50432

51087
50707

50706

51798

51526

51506

51570
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Sprawnoœæ

100 W

30%

OPTIMUM 600 OPTIMUM 800

Ko³o zêbate

230VAC

230VAC

0

DANE TECHNICZNE

~
5
0
0

~
5
0
0

4x0,5

2x0,5

Przewody do pod³¹czenia
fotokomórek (wyposa¿enie dodatkowe) 24VDC

24VDC

-20°C ÷ +50°C -20°C ÷ +50°C

500N

230VAC 230VAC

24VDC

700N

80 W

12 12

2,75 2,75

4,5kg 4,5kg

Moc

Zasilanie napêdu

Temperatura pracy

Si³a ci¹gu

Zasilanie sterownika

Liczba zêbów

Modu³

Ciê¿ar napêdu (bez szyny)
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30%

150 W

OPTIMUM 1100

-20°C ÷ +50°C

230VAC

24VDC

900N

12

2,75

4,5kg

30%
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1

1.1

1.1.c1.1.b

1.1.a

6,3 x 16

4
,8
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1.2.a 1.2.b

1.2.c 1.2.a

1.2.c1.2.b

4,8

4,8
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Brama uchylna

Brama UniPro

1.2.d

2
0

2
0

70

521.1.d

5
07

0

9Dokumentacja techniczno - ruchowa

= =

1.2.d

Instrukcja Obsługi i Montażu - Automat do bram garażowych: uchylnych segmentowych - OPTIMUM 600, 800, 1100�

Sposób przykręcenia uchwytów w bramie UniPro SSp
(sprężyny skrętne przód)



M8x95

M8

3,9x13

2

1.1.f 1.1.g
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8x70

12x60

1.1.e

2.1
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3

12

6

7

8x70

12x60

8x70

12x60

M8
M8x16

M8

54
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8x70

12x608x70

12x60

M6x16

M6

8

O 4000

O 4000

8.1.a

8.1

12 Dokumentacja techniczno - ruchowa

Instrukcja Obsługi i Montażu - Automat do bram garażowych: uchylnych segmentowych - OPTIMUM 600, 800, 1100�



M8x20

M8x25M8x25

M8

M8M8

1.1.i

9

1.1.h

9.1

9.2
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6,3x16 6,3x16

M8x35

M8

9.1.b9.1.a

9.2.b9.2.a

4
,8

9.1.d9.1.c
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6

6
230VAC

10

10.3

10.1

10.2

10.1.a 10.2.a

10.3.a
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12

12.1

12.2

12.1.b

12.1.a

12.2.a

min od 2 do 10 [mm]

3,2
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Montażysta:

Grupa WIŚNIOWSKI
PL / 33-311 Wielogłowy 153

Tel. (018)  44 77 111 Fax (018)  44 77 110
N = 49 40' 10"  E = 20 41' 12"

NIP: 734-000-83-23 Regon: 490017080
Wpis do EDzG Wójt Gminy Chełmiec 279

�

�

o o

wisniowski.pl


