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OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA 
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie może 
doprowadzić do poniesienia poważnych obrażeń. 

1.	 Przeczytaj	uważnie	instrukcję	przed	rozpoczęciem	instalacji	produktu.
2.	 Materiałów	 opakowaniowych	 (tworzywa	 sztuczne,	 styropian	 itd.)	 nie	 należy	

pozostawiać	 w	 miejscach	 dostępnych	 dla	 dzieci,	 gdyż	 stanowią	 potencjalne	
zagrożenie.

3.	 Niniejszą	 instrukcję	 należy	 zachować,	 aby	 można	 z	 niej	 było	 korzystać	 także	
w	przyszłości.

4.	 Ten	produkt	został	zaprojektowany	i	wyprodukowany	wyłącznie	w	celu	użytkowania	
zgodnie	 z	przeznaczeniem	opisanym	w	niniejszej	dokumentacji.	Wykorzystywanie	
go	 w	 innym	 celu,	 nieokreślonym	 tutaj,	 może	 niekorzystnie	 wpływać	 na	 stan	
techniczny	i	działanie	produktu	i	stanowi	potencjalne	źródło	zagrożenia.

5.	 Firma	GENIUS	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	skutki	nieprawidłowego	użytkowania,	
niezgodnego	z	przeznaczeniem	niniejszego	systemu	automatyki.

6.	 Urządzenia	 nie	 należy	 instalować	w	 atmosferze	 grożącej	 wybuchem:	 obecność	
palnych	gazów	lub	oparów	stanowi	poważne	zagrożenie	bezpieczeństwa.	

7.	 Elementy	 mechaniczne	 muszą	 odpowiadać	 wymaganiom	 norm	 EN	 12604	
i	EN	12605.

8.	 W	 krajach	 nie	 należących	do	 Unii	 Europejskiej	 dla	 zapewnienia	 odpowiedniego	
poziomu	 bezpieczeństwa	 należy	 oprócz	 obowiązujących	 przepisów	 krajowych	
stosować	się	do	wymagań	ww.	norm.

9.	 Firma	GENIUS	nie	ponosi	jakiejkolwiek	odpowiedzialności	za	nieprzestrzeganie	Zasad	
Sztuki	 (tzw.	 dobrych	 praktyk)	 podczas	 instalacji	 elementów,	 które	 mają	 zostać	
zmechanizowane,	lub	za	jakiekolwiek	deformacje	powstałe	podczas	eksploatacji.	

10.	Instalację	należy	wykonać	z	uwzględnieniem	wymagań	norm	EN	12453	i	EN	12445.	
Poziom	bezpieczeństwa	systemów	automatyki	mysi	wynosić	C	+	D.	

11.	Przed	rozpoczęciem	jakichkolwiek	czynności	związanych	z	obsługą	systemu	należy	
odłączyć	zasilanie.

12.	Linia	zasilania	 sieciowego	układu	automatyki	musi	być	wyposażona	w	wyłącznik	
wielobiegunowy	o	odstępie	 styków	w	 stanie	otwarcia	wynoszącym	przynajmniej	
3	mm.	Wraz	z	wyłącznikiem	wielobiegunowym	zaleca	się	zastosowanie	rozłącznika	
termicznego	(bezpiecznika	topikowego)	6	A.	

13.	Należy	 upewnić	 się,	 że	 przed	 systemem	 zainstalowany	 jest	 wyłącznik	 różnicowy	
o	progu	załączenia	0,03	A.

14.	Należy	 upewnić	 się,	 że	 instalacja	 uziemiająca	 wykonana	 jest	 prawidłowo	 oraz	
podłączyć	do	niej	do	niej	metalowe	elementy	obudowy.

15.	Układ	 automatyki	 jest	 wyposażony	 w	 mechanizm	 zabezpieczający	 przed	
zgnieceniem,	 działający	 na	 zasadzie	 ograniczenia	 momentu	 obrotowego.	
W	każdym	wypadku	wymagane	jest	sprawdzenie	jego	progu	zadziałania	zgodnie	
z	wytycznymi	Norm	opisanych	w	p.	10.

16.	Urządzenia	 zabezpieczające	 (norma	 EN	 12978)	 zapewniają	 ochronę	 stref	
zagrożenia	przed	skutkami	 ruchu	elementów	mechanicznych,	np.	zmiażdżeniem,	
otarciem	lub	obrażeniami	ciętymi.

17.	Dla	 każdego	 urządzenia	 zaleca	 się	 zastosowanie	 chociaż	 jednej	 lampy	
sygnalizacyjnej	 (np.	 GENIUSLIGHT)	 oraz	 tabliczki	 ostrzegawczej	 odpowiednio	
umocowanej	 do	 konstrukcji	 bramy.	 Ponadto	 należy	 zastosować	 urządzenia	
wspomniane	w	p.	16.

18.	Firma	GENIUS	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	bezpieczeństwo	i	prawidłową	pracę	
układu	automatyki,	 jeżeli	 zastosowano	do	niej	 komponenty	nie	wyprodukowane	
przez	firmę	GENIUS.

19.	Do	 prac	 związanych	 z	 konserwacją	 i	 naprawami	 należy	 stosować	 wyłącznie	
oryginalne	części	firmy	GENIUS.	

20.	Nie	 wolno	 dokonywać	 żadnych	 zmian	 w	 komponentach	 stanowiących	 część	
systemu	automatyki.

21.	Instalator	 powinien	 przekazać	 użytkownikowi	 informacje	 dotyczące	 ręcznej	
obsługi	systemu	w	sytuacjach	awaryjnych	oraz	dołączoną	do	produktu	instrukcję/
dokumentację.

22.	Podczas	 pracy	 urządzenia	 w	 jego	 pobliżu	 nie	 powinny	 przebywać	 dzieci	 ani	
osoby	dorosłe.

23.	Urządzenie	nie	może	być	używane	przez	dzieci	oraz	osoby	niepełnosprawne,	oraz	
przez	osoby	bez	doświadczenia	i	odpowiedniego	przeszkolenia,	

24.	Radiowe	 urządzenia	 sterujące	 (piloty)	 i	 wszelkie	 inne	 generatory	 sygnałów	
sterowania	należy	 trzymać	poza	 zasięgiem	dzieci,	 aby	wykluczyć	niezamierzone	
uruchomienie	bramy.

25.	Przechodzić	 lub	 przejeżdżać	 przez	 bramę	 wolno	 dopiero	 po	 jej	 całkowitym	
zatrzymaniu.

26.	Użytkownikowi	 nie	 wolno	 podejmować	 żadnych	 prób	 napraw	 ani	 innych	 prac;	
w	tych	sprawach	powinien	zawsze	zwracać	się	do	wykwalifikowanego	personelu	
firmy	GENIUS.

27.	Wszelkie	czynności	dotyczące	niniejszego	urządzenia,	których	nie	opisuje	niniejsza	
instrukcja,	są	niedopuszczalne.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent:	 GENIUS	S.p.A.

Adres:	 Via	Padre	Elzi,	32	-	24050	-	Grassobbio-	Bergamo	-	WŁOCHY

Deklaruje, że:	 siłownik	model	RAINBOW 524 - RAINBOW 724

•	 	jest	przeznaczony	do	zintegrowania	z	maszyną	lub	zmontowania	z	innymi	elementami	maszyny,	w	celu	stworzenia	maszyny	zgodnie	
z	postanowieniami	Dyrektywy	98/37/EWG;

•		spełnia	podstawowe	wymagania	bezpieczeństwa	następujących	dyrektyw	EWG:
	 	 •	Dyrektywy	niskonapięciowej	206/95/EWG	
	 	 •	Dyrektywy	kompatybilności	elektromagnetycznej	204/108/EWG

•		ponadto,	producent	oświadcza,	że	zabrania	się	oddawać	maszynę	do	eksploatacji	dopóki	maszyna,	z	którą	została	zintegrowana	
lub	której	elementem	się	stanie	nie	zostanie	zidentyfikowana	i	zadeklarowana	jako	zgodna	z	wymaganiami	Dyrektywy	206/42/EWG	
wraz	z	poprawkami	określonymi	przez	Przepisy	Włoskie	w	Dekrecie	Prezydenckim	nr	459	z	dnia	24	lipca	1996.

Grassobbio,	01	lutego	2010	roku

	 Dyrektor	zarządzający
	 D.	Gianantoni

Uwagi	dotyczące	czytania	podręcznika:
Przed	instalacją	produktu	należy	w	całości	przeczytać	wskazówki	instalacyjne.

Symbolem	 	są	oznaczone	ważne	wskazówki	dotyczące	bezpieczeństwa	ludzi	oraz	niezakłóconego	działania	systemu	automatyki.
Symbol	 	odnosi	się	do	uwag	na	temat	właściwości	i	eksploatacji	produktu.

GAŁECKI.P
L



P
O

L
S
K

I
Strona 4 RAINBOW 524 C - RAINBOW 724 C

Ilustracje

Dziękujemy	 za	 wybranie	 naszego	 produktu.	 Firma	 GENIUS	 jest	
przekonana,	 że	 sprawność	 i	 charakterystyki	 pracy	 urządzenia	
spełnią	 Państwa	oczekiwania.	Wszystkie	 nasze	wyroby	 stanowią	
owoc	wielu	 lat	 doświadczeń	w	 produkcji	 systemów	 automatyki	
oraz	 przynależność	 do	 grupy	 będącej	 jednym	 ze	 światowych	
liderów	w	tym	sektorze.

W środku podręcznika znajduje się dodatkowa broszura, 
zawierająca wszystkie ilustracje instalacji. 

Systemy	 automatyki	 z	 rodziny	 RAINBOW	 to	 elektromechaniczne	
szlabany	stworzone	do	kontroli	ruchu	pojazdów.	
Moduł	sterowania	znajduje	się	w	górnej	części	systemu	automatyki.	
Moduł	 ten	 można	 obrócić	 w	 celu	 ułatwienia	 prac	 związanych	
z	 okablowaniem	 i	 instalacją.	 Obudowa	 wyposażona	 jest	
w	odpowiednie	elementy	montażowe	do	 instalacji	 fotokomórek	
(Orion)	 oraz	 przełącznika	 kluczykowego	 (Quick).	 Zarówno	
na	obudowie	kolumny	jak	i	na	belce	szlabanu	można	zainstalować	
listwy	świetlne,	zastępujące	tradycyjne	lampy	błyskające.	
Poręczny	 mechanizm	 zwalniający,	 zabezpieczony	 specjalnym	
kluczem,	umożliwia	ręczne	przesunięcie	belki	w	przypadku	awarii	
zasilania.	
Dzięki	 zastosowaniu	 silników	 na	 napięcie	 24V	 oraz	 enkodera	
(w	 standardzie),	wszystkie	 systemy	automatyki	 rodziny	 RAINBOW	
gwarantują	bardzo	wysoki	poziom	bezpieczeństwa.

WAŻNE OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA
•	Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji 

produktu.
•	Niniejszą instrukcję należy zachować, aby można z niej było 

korzystać także w przyszłości.
•	Prawidłowe działanie oraz deklarowane specyfikacje techniczne 

gwarantowane są jedynie w przypadku ścisłego przestrzegania 
instrukcji opisanych w niniejszym podręczniku oraz używania 
wyłącznie akcesoriów i urządzeń zabezpieczających firmy 
GENIUS. 

•	Z uwagi na brak sprzęgła mechanicznego, w celu zagwarantowania 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu automatyki 
konieczne jest użycie modułu sterowania wyposażonego 
w regulowane sprzęgło elektroniczne.

•	System automatyki został zaprojektowany i wyprodukowany 
z myślą o kontroli ruchu pojazdów. Nie wolno używać go do innych 
zastosowań. 

•	Siłownik nie nadaje się do otwierania drzwi lub bram awaryjnych 
zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych.

•	Przechodzić lub przejeżdżać przez bramę wolno dopiero 
po całkowitym zatrzymaniu się belki szlabanu.

•	Wszelkie czynności dotyczące niniejszego urządzenia, których 
nie opisuje niniejsza instrukcja, są niedopuszczalne.

1. OPIS
Dotyczy	Rysunku	1:

Nr Opis
a Kolumna
b Panel
c Płyta	podstawy	(sprzedawana	osobno)
d Pokrywa
e Obudowa	modułu	sterowania
f Osłona	mocowania	belki	szlabanu

g
Belka	(sprzedawana	osobno	zgodnie	z	wymaganiami	
instalacji)

h
Sprężyna	wyważająca	(sprzedawana	osobno,	numer	
i	typ	zgodny	z	instalowanym	typem	belki	i	akcesoriów)

i Silnik	przekładniowy
j Enkoder
k Ograniczniki	ruchu	zamykania/otwierania
l Wyłącznik	krańcowy	bezpieczeństwa

m
Czerwona	listwa	(zaślepka	szczeliny	instalacji	
opcjonalnej	listwy	świetlnej)

n Mechanizm	zwalniający
o Komora	zestawu	akumulatorów	(do	nabycia	osobno)

1.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model RAINBOW 524 C 724 C
Napięcie	zasilania	 230Vac	50Hz	/115Vac	60Hz
Napięcie	zasilania	silnika	(Vdc)	 24
Maks.	moc	uciągu	(W)	 280 480
Znamionowa	moc	silnika	(W)	 160 220
Maks.	moment	przy	24Vdc	(Nm)	 140 370
Znamionowy	moment	pracy	(Nm)	 75 140
Nominalny	czas	zamykania/
otwierania	(sek)	a 4	do	8 7	do	11

Maks.	długość	belki	(m)	b 5 7
Typ	i	częstotliwość	użytkowania	
w	temp.	20°C	 Średnio	intensywne

Maks.	liczba	cykli	dziennych	(cykle)	 1000 500
Temperatura	otoczenia	pracy	(°C)	 -20	+55
Hałas	(dBA)	 <70
Stopień	ochrony	 IP	54
Masa	siłownika	(Kg)	 66 72
Wymiary	siłownika	(mm)	 Patrz	Rys.	2 Patrz	Rys.	3
a		Czas	zależy	od	zaprogramowanego	spowolnienia.

b		Długość	dotyczy	światła	przejścia,	długość	ramienia	wynosi	
około	+400mm.

1.1.1. Czas eksploataCji produktu

W	tabeli	poniżej	podano	spodziewany	czas	eksploatacji	produktu	
wyrażony	 w	 liczbie	 cykli,	 odpowiednio	 do	 typu	 zainstalowanej	
belki	i	akcesoriów:

RAINBOW 524 C
Belka i akcesoria Czas eksploatacji (liczba cykli)

3	metry 1,500	000
4	metry 1,300	000
5	metrów 1,100	000
3	metry	z	podstawką 1,300	000
4	metry	z	podstawką 1,100	000
5	metrów	z	podstawką 800	000
3	metry	z	fartuchem 1,300	000
4	metry	z	fartuchem 1,100	000
5	metrów	z	fartuchem 800	000

RAINBOW 724 C
Belka i akcesoria Czas eksploatacji (liczba cykli)

4	metry 1,300	000
5	metrów 1,100	000
6	metrów 850	000
7	metrów	 500	000
4	metry	z	podstawką 1,100	000
5	metrów	z	podstawką 850	000
6,5	metra	z	podstawką 500	000
4	metry	z	2	m	fartuchem 1,100	000
5	metrów	z	3,5	m	fartuchem 850	000
6,5	metra	z	5	m	fartuchem 500	000
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2. PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH 
(system standardowy)

Dotyczy	Rysunku	4:

Nr Opis Przekrój kabla
a Siłownik	(zasilanie) 3x1,5	mm2

b Fotokomórka	TX 2x0,5	mm2

c Fotokomórka	RX 4x0,5	mm2

d Przełącznik	kluczykowy 2x0,5	mm2

Do układania kabli należy używać odpowiednich 
sztywnych lub elastycznych rurek kablowych. 
Należy zawsze oddzielać kable podłączeniowe akcesoriów 
niskonapięciowych od kabli zasilania. W celu uniknięcia 
jakichkolwiek zakłóceń należy używać osobnych pancerzy. 

3. INSTALACJA SYSTEMU AUTOMATYKI
3.1. KONTROLE WSTĘPNE

W	celu	zagwarantowania	bezpiecznej	 i	wydajnej	pracy	systemu	
automatyki	muszą	być	spełnione	następujące	warunki:
•	W	całym	 zakresie	 ruchu	belka	 szlabanu	musi	 poruszać	 się	 nie	
napotykając	na	jakiekolwiek	przeszkody.

•	Grunt	musi	zapewniać	odpowiednią	stabilność	dla	fundamentu	
kolumny.

•	Obszar	wykopu	pod	fundament	musi	być	wolny	od	jakichkolwiek	
rur	czy	przewodów	elektrycznych.	

•	Jeżeli	 korpus	 urządzenia	 narażony	 jest	 na	 uderzenie	 przez	
przejeżdżające	pojazdy,	należy,	kiedy	to	tylko	możliwe,	zainstalować	
odpowiednie	zabezpieczenia	przed	przypadkowymi	kolizjami.	

•	Upewnić	 się,	 że	 istnieje	 możliwość	 podłączenia	 kolumny	
do	odpowiedniego	gniazda	sieciowego	z	uziemieniem.

3.2. PRACE MURARSKIE PRZY PŁYCIE PODSTAWY
1.	 Zainstalować	płytę	podstawy,	jak	ukazano	to	na	Rysunku	5.
2.	 Wykonać	fundament,	jak	ukazano	to	na	Rysunku	6.	

Wymiary fundamentu muszą być odpowiednie do rodzaju 
gruntu oraz instalacji.

3.	 Wmurować	 płytę	 podstawy,	 jak	 ukazano	 na	 Rysunku	 6,	
pamiętając	o	zainstalowaniu	jednego	lub	więcej	pancerzy	do	
prowadzenia	kabli.	

Zaokrąglona część płyty podstawy musi być skierowana 
w stronę przejazdu, na którym instalowany będzie szlaban.

4.	 Za	pomocą	poziomicy	upewnić	się,	że	płyta	jest	prawidłowo	
wypoziomowana.	

5.	 Poczekać	aż	cement	się	zwiąże.	

3.3. INSTALACJA ELEMENTÓW MECHANICZNYCH
1. Odkręcić	4	górne	nakrętki	płyty	podstawy.	
2.	 Odkręcić	 obie	 śruby	 mocujące	 górną	 pokrywę,	 patrz	

Rysunek	7	element	a.	
3. Umieścić	klucz	w	zamku	pokrywy,	Rysunek	8	i	przekręcić	aż	do	

końca	w	prawo.	
4.	 Pozostawić	 klucz	 w	 tym	 położeniu	 i	 zdjąć	 górną	 pokrywę,	

Rysunek	8.	
5.	 Zdjąć	panel,	jak	ukazano	to	na	Rysunku	9.	
6.	 Umieścić	 kolumnę	 na	 czterech	 gwintowanych	 prętach	 jak	

ukazano	to	na	Rysunku	10	i	dokręcić	cztery	nakrętki	mocujące.	
7.	 Przygotować	system	automatyki	do	pracy	w	trybie	manualnym	

–	patrz	punkt	7.	
8.	 Ustawić	wspornik	mocowania	 sprężyn	poziomo	–	Rysunek	11	

element	b.	
9.	 Przykręcić	 płytkę	 mocowania	 sprężyny,	 jak	 ukazano	 to	 na	

Rysunku	12	oraz	zgodnie	z	kierunkiem	zamykania:
•	Jeżeli	belka	zamyka	się	po	lewej	stronie	kolumny,	 instalacja	
prawostronna,	 płytkę	 należy	 zamocować	 na	 kołku	 b	 –	
Rysunek	11.	

•	Jeżeli	belka	zamyka	się	po	prawej	stronie	kolumny,	instalacja	
lewostronna,	 płytkę	 należy	 zamocować	 na	 kołku	 c	 –	
Rysunek	11.	

10.	Ustawić	 płytkę	 mocowania	 sprężyny,	 jak	 ukazano	 to	 na	
Rysunku	13,	odpowiednio	do	kierunku	instalacji	(lewostronna	
lub	prawostronna).	

11.	Umieścić	płytkę	mocowania	belki	szlabanu	z	przodu	kolumny,	
należy	przy	tym	upewnić	się,	że	płytka	jest	ustawiona	poziomo,	
Rysunek	14.	

W przypadku modelu RAINBOW 724 C, należy zwrócić uwagę 
na orientacje otworów ukazanych na rysunku 14 element a: 
otwory te muszą znajdować się na górnej części płytki. 

12.	Przykręcić	płytkę	mocowania	belki	za	pomocą	odpowiedniej	
śruby	i	nakrętki,	Rysunek	15.	

3.4. INSTALACJA BELKI
Podczas	instalacji	belki	należy	pamiętać,	że:
•	Kiedy	 belka	 szlabanu	 znajduje	 się	 w	 położeniu	 zamkniętym,	
gumowa	krawędź	musi	być	skierowana	ku	dołowi.	

•	Otwór	w	belce	 szlabanu	musi	 być	prawidłowo	 spasowany	 ze	
sworzniem	na	płytce	mocowania	belki.	

Wykonać	operacje	ukazane	na	Rysunku	16.	
1.	 Założyć	 belkę	 na	 sworzeń,	 tak	 aby	 gumowa	 krawędź	

skierowana	była	w	dół.	
2.	 Założyć	obejmę	mocującą	–	Rysunek	16	element	b	–	i	dokręcić	

załączonymi	śrubami.	
Zwrócić uwagę na orientacje otworów ukazanych 
na rysunku 16 element b względem otworów na płytce 
mocowania belki szlabanu.

3.	 Zamontować	 nakładki,	 jak	 ukazano	 to	 na	 Rysunku	 17,	
odpowiednio	do	kierunku	instalacji	systemu	(prawostronna	lub	
lewostronna).	

4.	 Zainstalować	osłonę,	jak	ukazano	to	na	Rysunku	18.	

3.5.  INSTALACJA I REGULACJA SPRĘŻYNY 
KOMPENSACYJNEJ 

W	 celu	 zagwarantowania	 prawidłowego	 działania,	 system	
automatyki	 musi	 być	 wyposażony	 w	 jedną	 lub	 dwie	 sprężyny	
kompensujące	 –	 zamawiane	 osobno,	 odpowiednio	 do	modelu	
systemu	automatyki,	rodzaju	belki	oraz	wybranych	akcesoriów.	
W	 celu	 zainstalowania	 i	 wyregulowania	 sprężyn	 należy	
postępować	zgodnie	z	poniższymi	instrukcjami:
1.	 Ustawić	 belkę	 szlabanu	 pionowo	 i	 przygotować	 system	

automatyki	 do	 pracy	 w	 trybie	 normalnym,	 patrz	 punkt	 8.	
Upewnić	się,	że	belki	nie	można	poruszyć	ręką.	

2.	 Umieścić	sprężynę	lub	sprężyny	w	płytce	mocowania	sprężyn,	
jak	ukazano	na	Rysunku	19.	

3.	 Zainstalować	drugą	płytkę	mocowania	sprężyny	oraz	właściwy	
pręt	 (sworzeń)	mocowania	 płytki,	 Rysunek	 20	 element	a	 i	b,	
na	drugim	 końcu	 sprężyny;	 zamocować	całość	do	wspornika	
w	kolumnie.	Założyć	nakrętkę	mocującą,	Rysunek	20	element	c.	

4.	 Dokręcić	nakrętkę,	Rysunek	20	element	c,	aż	 jakikolwiek	 luz	
sprężyny	zostanie	usunięty.	

5.	 Przygotować	 system	 automatyki	 do	 pracy	 w	 trybie	
manualnym,	 używając	 mechanizmu	 zwalniającego,	 jak	
opisano	to	w	punkcie	7.

6.	 Za	pomocą	dolnej	nakrętki,	Rysunek	20	element	c,	rozpocząć	
napinanie	sprężyny.

Sprężyna napięta jest prawidłowo, jeżeli po ustawieniu 
belki pod kątem 45% pozostanie ona nieruchoma. 

7.	 Po	 wyregulowaniu	 sprężyny	 należy	 zablokować	 położenie	
pręta	 (sworznia)	 poprzez	 dokręcenie	 przeciwnakrętki,	
Rysunek	20	element	d.	

3.6. REGULACJA OGRANICZNIKÓW MECHANICZNYCH 
W	 górnej	 części	 kolumny	 znajdują	 się	 dwa	 ograniczniki	
mechaniczne,	Rysunek	21	element	a	i	b.	
Aby	 wyregulować	 położenie	 ograniczników	 mechanicznych	
należy	wykonać	następujące	operacje:
1.	 Manualnie	przesunąć	belkę	w	położenie	zamknięte.	
2.	 Poluzować	nakrętki	mocujące,	Rysunek	21	element	c.	
3.	 Za	pomocą	śruby	przesunąć	belkę	w	położenie	poziome.
4.	 Dokręcić	nakrętkę	mocującą.	
5.	 Ustawić	 belkę	 w	 położeniu	 pionowym	 i	 ustawić	 drugi	

ogranicznik	w	taki	sam	sposób.	

3.7. REGULACJA OGRANICZNIKÓW ZAKRESU RUCHU
System	automatyki	wyposażony	 jest	w	dwa	ograniczniki	 zakresu	
ruchu,	 pozwalające	 określić	 położenie	 zamknięcia	 i	 otwarcia	
belki,	Rysunek	22.	

System automatyki dostarczany jest z ogranicznikami zakresu 
ruchu przygotowanymi do pracy instalacji lewostronnej. 

Aby	ustawić	krzywkę,	należy:
1.	 Manualnie	przesunąć	belkę	w	położenie	zamknięte.
2.	 Obracać	 krzywkę,	 Rysunek	 22	 element	 a,	 aż	 załączy	 się	

ogranicznik	zakresu	ruchu.	
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3.	 Obrócić	lekko	krzywkę	do	przodu.	
Mechanizm ogranicznika zakresu ruchu musi załączać się 
przed osiągnięciem ogranicznika mechanicznego. 

4.	 Zablokować	położenie	krzywki	dokręcając	odpowiednią	śrubę.	
5.	 Przesunąć	belkę	w	położenie	otwarte.	
6.	 Obracać	 krzywkę,	 Rysunek	 22	 element	 b,	 aż	 załączy	 się	

ogranicznik	zakresu	ruchu.	
7.	 Obrócić	lekko	krzywkę	do	przodu.

Mechanizm ogranicznika zakresu ruchu musi załączać się 
przed osiągnięciem ogranicznika mechanicznego. 

8.	 Zablokować	położenie	krzywki	dokręcając	odpowiednią	śrubę.
W przypadku instalacji prawostronnej, należy odwrotnie 
podłączyć do urządzenia przewody mechanizmów 
ograniczników zakresu ruchu – patrz instrukcje modułu 
sterowania.

9.	 Zablokować	 ponownie	 system	 automatyki,	 jak	 opisano	 to	
w	punkcie	8.

4. INSTALACJA AKCESORIÓW (Opcja)
Kolumna	 systemu	 automatyki	 została	 wyposażona	 w	 otwory	
i	 gniazda	 montażowe	 do	 instalacji	 akcesoriów,	 takich	 jak	
fotokomórki	(Orion)	czy	przełącznik	kluczykowy	(Quick).	
Na	 Rysunku.	 23	 ukazano	 akcesoria,	 kóre	 można	 zainstalować	
na	korpusie	systemu	automatyki.	
Dodatkowo,	 zapewniono	 możliwość	 instalacji	 oświetlenia	
sygnalizacyjnego	 na	 bokach	 kolumny	 oraz	 na	 całej	 długości	
belki	szlabanu.	
Instrukcje,	 dotyczące	 instalacji	 poszczególnych	 akcesoriów	
znajdują	się	w	załączonej	do	nich	dokumentacji.	

5. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Linia zasilania sieciowego układu automatyki musi być 
wyposażona w wyłącznik wielobiegunowy o odstępie 
styków w stanie otwarcia wynoszącym przynajmniej 
3 mm. Wraz z wyłącznikiem wielobiegunowym zaleca 
się zastosowanie rozłącznika termicznego (bezpiecznika 
topikowego) 6A. 
Należy upewnić się, że przed systemem zainstalowany jest 
wyłącznik różnicowy o progu załączenia 0,03 A.

Po	zakończeniu	prac	związanym	z	instalacją	i	regulacją	elementów	
mechanicznych	 systemu	 można	 podłączyć	 zasilanie	 sieciowe	
oraz	akcesoria.	
W	 celu	 podłączenia	 kabla	 zasilania,	 należy	 usunąć	 zaślepkę	
z	 otworu	 przygotowanego	 w	 obudowie	 modułu	 sterowania,	
Rysunek	 24	 element	 a,	 oraz	 zamontować	 dostarczony	 dławik	
kablowy	M16x1.5.

Wewnątrz kolumny szlabanu przygotowano korytko 
do układania kabli. 
Kabel zasilania musi być wprowadzony do modułu 
sterowania przed odpowiedni dławik kablowy. 
Instrukcje dotyczące instalacji linii zasilania modułu 
sterowania oraz zasilania akcesoriów znajdują się 
w dokumentacji modułu sterowania. 

Moduł	 sterowania	 zainstalowany	 jest	 na	 ruchomym	 wsporniku,	
Rysunek	 25,	 co	 ułatwia	 przeprowadzenie	 prac	 związanych	
z	okablowaniem	i	oprogramowaniem	modułu	sterowania.	

6. URUCHOMIENIE
•	Założyć	panel,	jak	ukazano	to	na	Rysunku	26	i	włączyć	zasilanie	
systemu.

•	Sprawdzić	status	diod	kontrolnych	LED	oraz	modułu	sterowania.	
•	Przeprowadzić	procedurę	programowania	modułu	sterowania,	
odpowiednio	do	wymagań	użytkownika.	

•	Przeprowadzić	 kontrolę	 działania	 wszystkich	 podłączonych	
akcesoriów,	 zwracając	 szczególną	 uwagę	 na	 urządzenia	
bezpieczeństwa.	

•	Zamknąć	 obudowę	 modułu	 sterowania	 i	 umieścić	 moduł	
poziomo.	

•	Założyć	górną	pokrywę	jak	ukazano	na	Rysunku	27.	
•	Poinformować	użytkownika	końcowego	o	zasadach	prawidłowej	
eksploatacji	systemu	automatyki.	

•	Przedstawić	przeprowadzanie	operacji	zwalniania	i	blokowania	
systemu	automatyki.	

•	Przekazać	 użytkownikowi	 „Instrukcję	 Obsługi”:	 jest	 to	 osobna	
broszurka	umieszczona	w	środku	niniejszego	podręcznika.

7. PRACA W TRYBIE MANUALNYM
Jeżeli	 z	 powodu	 awarii	 systemu	 automatyki	 lub	 awarii	 zasilania	
konieczne	jest	obsługiwanie	systemu	w	trybie	manualnym,	należy	
postępować	zgodnie	z	następującymi	instrukcjami:	

Odciąć zasilanie systemu za pomocą wyłącznika 
różnicowanego zainstalowanego przed systemem.

•	Umieścić	klucz	w	mechanizmie	zwalniającym	i	przekręcić	aż	do	
końca	w	prawo,	jak	ukazano	to	na	Rysunku	28	element	a.	

•	Obrócić	mechanizm	zwalniający	aż	do	końca	w	prawo,	Rysunek	28	
element	b.	

•	Podnieść	belkę	ręcznie,	Rysunek	28	element	c.	

8. PRZYWRACANIE NORMALNEGO DZIAŁANIA 
Przed przywróceniem normalnego działania, aby zapobiec 
uruchomieniu systemu automatyki przez przypadkowy 
sygnał sterowania, należy odciąć zasilanie systemu 
używając wyłącznika różnicowego.

•	Obrócić	mechanizm	zwalniający	aż	do	końca	w	lewo,	Rysunek	29	
element	a.	

•	Obrócić	klucz	do	końca	w	lewo	i	wyjąć	z	mechanizmu,	Rysunek	29	
element	b.

•	Przesunąć	belkę	szlabanu	ręcznie	aż	do	zatrzymania,	Rysunek	29	
element	c.	

•	Włączyć	zasilanie	systemu.	

9. KONSERWACJA
W	 celu	 zagwarantowania	 prawidłowej	 pracy	 oraz	 stałego	
poziomu	bezpieczeństwa	należy	co	sześć	miesięcy	przeprowadzać	
ogólną	kontrolę	systemu	,	zwracając	przy	tym	szczególną	uwagę	
na	 urządzenia	 bezpieczeństwa.	 Broszurka	 „Instrukcja	 obsługi”	
zawiera	formularz	rejestracji	prac	konserwacyjnych.	

Wszelkie prace konserwacyjne lub kontrole przeprowadzane 
przez operatora mogą odbywać się wyłącznie po odłączeniu 
zasilania systemu oraz z belką szlabanu ustawiona 
w położeniu pionowym. 

W	 celu	 zapewnienia	 prawidłowej	 pracy	 szlabanu	 zaleca	 się	
okresowo	wymieniać	sprężyny	kompensacyjne.	W	poniższej	tabeli	
podano	czas	eksploatacji	sprężyn	w	zależności	od	rodzaju	systemu	
i	typu	użytej	sprężyny:

Typ sprężyny RAINBOW 524 C RAINBOW 724 C
Twarda	sprężyna 500,000	cykli 200,000	cykli
Miękka	sprężyna 500,000	cykli 350,000	cykli

Aby	zdemontować	sprężynę	(kompensacyjną)	należy:
1.	 Odłączyć	zasilanie	systemu.
2.	 Ustawić	 urządzenie	 w	 tryb	 pracy	 manualnej;	 ustawić	 belkę	

pionowo	i	zablokować	siłownik	–	upewnić	się,	że	szlabanu	nie	
można	poruszyć	ręcznie.	

3.	 Zdjąć	górną	pokrywę	i	panel.	
4.	 Można	teraz	zdemontować	sprężyny	kompensacyjne.
Aby	 zdemontować	 belkę	 szlabanu	 w	 celu	 przeprowadzenia	
konserwacji,	należy:
1.	 Przeprowadzić	 demontaż	 sprężyn	 kompensacyjnych,	 jak	

opisano	powyżej.	
2.	 Ustawić	 urządzenie	w	 tryb	 pracy	manualnej	 i	 ustawić	 belkę	

poziomo.
3.	 Można	teraz	zdemontować	belkę	szlabanu.

Belkę szlabanu wolno demontować dopiero po 
zdemontowaniu sprężyn kompensacyjnych.

10 . NAPRAWY 
Wszelkie	 naprawy	 i	 prace	 z	 nimi	 związane	 muszą	 być	
przeprowadzane	przez	wykwalifikowanych	pracowników	 serwisu	
firmy	GENIUS	lub	w	centrach	serwisowych	firmy	GENIUS.	Zabrania	
się	użytkownikowi	przeprowadzania	napraw	we	własnym	zakresie.	

11. AKCESORIA
11.1. PRZEGUB

Przegub,	 Rysunek	 30,	 został	 zaprojektowany,	 aby	 pozwolić	
na	zginanie	belki	 szlabanu	umożliwiając	w	ten	sposób	 instalacje	
systemu	w	zadaszonych	miejscach.	

W przypadku zainstalowania przegubu konieczne jest 
wyregulowanie sprężyny kompensacyjnej. 
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11.2. FARTUCH
Fartuch,	Rysunek	31,	ma	na	celu	poprawę	widoczności	szlabanu.	
Fartuch	dostarczany	jest	w	odcinkach	o	długości	2	m.

W przypadku zainstalowania fartucha konieczne jest 
wyregulowanie sprężyny kompensacyjnej. 

11.3. STOPKA
Stopka,	 Rysunek	 32,	 zapewnia	 podparcie	 belki	 szlabanu	
w	 położeniu	 zamkniętym,	 tym	 samym	 zapobiegając	 jego	
wyginaniu	się	w	dół.	

W przypadku zainstalowania stopki konieczne jest 
wyregulowanie sprężyny kompensacyjnej. 

11.4. PODPÓRKA
Podpórka,	Rysunek	33,	pełni	dwie	podstawowe	funkcje:
•	Zapobiega	zginaniu	lub	zerwaniu	się	belki	szlabanu	w	położeniu	
zamkniętym	z	powodu	nadmiernych	naprężeń	zewnętrznych.	

•	W	położeniu	zamkniętym	belka	szlabanu	oparta	jest	na	podpórce,	
dzięki	czemu	nie	wygina	się	w	żadne	sposób.	

W przypadku zainstalowania podpórki regulacja sprężyn 
kompensacyjnych nie jest konieczna. 

11.5. WSPORNIK FOTOKOMÓRKI
Wspornik	fotokomórki,	Rysunek	31,	umożliwia	zainstalowanie	pary	
fotokomórek	w	osi	belki	szlabanu.	

Druga fotokomórka musi być zainstalowana na 
odpowiednim słupku.

11.6. LISTWA ŚWIETLNA KOLUMNY
Listwa	 świetlna	 kolumny	 ma	 na	 celu	 zwiększenie	 widoczności	
systemu	automatyki	i	uzupełnia/zastępuje	lampę	błyskającą.	
Praca	listwy	sterowana	jest	przez	moduł	sterowania.

11.7. LISTWA ŚWIETLNA BELKI
Listwa	 świetlna	 instalowana	 jest	 na	 górze	 belki	 szlabanu	w	 celu	
poprawienia	jej	widoczności.	W	przypadku	instalacji	listwy	świetlnej	
na	 belce,	 należy	 pamiętać	 o	 odpowiednim	 wyregulowaniu	
sprężyny	kompensacyjnej.	

W	przypadku	zainstalowania	listwy	świetlnej	belki	konieczne	
jest	wyregulowanie	sprężyny	kompensacyjnej.	

11.8. ZESTAW AKUMULATORÓW 
Kolumna	 wyposażona	 jest	 w	 komorę	 na	 zestaw	 akumulatorów	
(do	 nabycia	 osobno).	 Model	 RAINBOW	 FAST	 524	 C	wykorzystuje	
baterie	akumulatorowe	24V	7Ah,	natomiast	model	RAINBOW	724	C	
akumulatory	24	V	12	Ah.	
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