
Comfort 500 S
Nap´d wrzecionowy bramy obrotowej

Instrukcja monta˝u
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Tabela 1: Wymiary nap´du

Przeglàd - nap´d wrzecionowy bramy obrotowej

a b c d e f g

Wersja 'normalna' 535 465 300 816 27 140 120

Wersja 'd∏uga' 735 565 400 1016 27 140 120
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A Nap´d wrzecionowy
B Punkt obrotu - s∏up
C Punkt obrotu - skrzyd∏o bramy, po∏o˝enie Brama otwarta
D Punkt obrotu - skrzyd∏o bramy, po∏o˝enie Brama zamkni´ta
E Silnik z czujnikiem po∏o˝enia (uchwycenie liczby obrotów)
F Punkt odniesienia



Przeglàd - urzàdzenie sterownicze
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O2   

A Elektroniczne urzàdzenie sterownicze

OA

196

27
5

12
0

Napi´cie: 220 - 240 V, 50Hz
Pobór pràdu: maks. 1 A
Pobór mocy: maks. 0,24 kW
Zakres temperatury: -30°C do +70°C
Praca: Krótkotrwa∏a 4 min.
Silnik: Jednostka wrzecionowa z silnikiem z przek∏adnià Êlimakowà na pràd sta∏y 36 V =
Napi´cie sterownicze: Napi´cie obni˝one poni˝ej 24 V
Si∏a ciàgu i nacisku jedn. silnikowej: 1.000 N
Pr´dkoÊç biegu jedn. silnikowej: 10,5 mm/sek.
Czas otwierania do 90°: Zzale˝nie od wielkoÊci bramy mi´dzy 20 i 30 sek.
Ograniczenie czasu biegu: 50 sek.
Automatyka wy∏àczeniowa: Programowane, elektroniczne ograniczenie si∏owe dla obu biegów, ustawiane

oddzielnie.
Wy∏àczenie kraƒcowe: Elektroniczne za pomocà mikroprocesora z przyrostowym pomiarem drogi.
Odblokowanie: Za pomocà mechanicznego uk∏adu odblokowania w skrzynce odblokowujàcej na

skrzydle bramy.
Ci´˝ar kompletu
(wersja jednoskrzyd∏owa): 12 kg
Ci´˝ar kompletu
(wersja dwuskrzyd∏owa): 18 kg
Rodzaj bezpiecznika silnika: IP 44
Rodzaj bezpiecznika 
urzàdzenia sterowniczego: IP 65
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Ustalenie punktów obrotu, monta˝ naro˝ników na s∏upach i skrzyd∏ach bramyO3   

Przeglàd - wersja jednoskrzyd∏owaO3a   

Przeglàd - wersja dwuskrzyd∏owaO3b   

A Ogranicznik bramy
B Skrzyd∏o bramy
C S∏up
D Nap´d wrzecionowy
E Urzàdzenie sterownicze
F Puszka rozga∏´êna

OAOBOC ODOE

OA OBOC ODOE OF

-Strona zewn´trzna-

-Strona zewn´trzna-
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Ustalenie punktów obrotuO3c   

OB
O1

O2

* Odst´p 'c' przy ograniczniku z lewej strony (nap´d na lewym skrzydle bramy): otwór 1
Odst´p 'c' przy ograniczniku z prawej strony (nap´d na prawym skrzydle bramy): otwór 2

Wersja 'normalna' Wersja 'd∏uga'

e = Zag∏´bienie wykonane na miejscu

A Kàtownik monta˝owy s∏upa
B Skrzynka odblokowywania na skrzydle bramy



Tabela 2: wymiar monta˝owa mniejszy ni˝ 40mm. Nap´d wrzecionowy, wersja 'Normalna' 

Sposób zalecany dla szerokoÊci Sposób zalecany dla szerokoÊci Sposób zalecany dla najwi´kszego 
skrzyd∏a bramy <2000 skrzyd∏a bramy >2000 mo˝liwego kàta otwarcia

Maks. kàt
otwarcia
Stopni
110°
105°
100°
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Monta˝ okuçO3c   

Kàtownik monta˝owy s∏upa
Wymiar a + wymiar B muszà odpowiadaç w sumie wartoÊci zbli˝onej do skoku wrzeciona, aby zapewniç kàt otwarcia 90°C.
a + b = 225 .... 285 mm w wersji 'Normalnej'
a + b = 240 .... 380 mm w wersji 'D∏ugiej'.
Przy wi´kszych skrzyd∏ach bramy, aby ograniczyç pr´dkoÊç przesuwu kraw´dzi zewn´trznych skrzyd∏a bramy, nale˝y
wykorzystaç ca∏kowity skok roboczy,.
Zamocowaç kàtownik monta˝owy s∏upa w murze, rys. 3c. Przyk∏ady danych monta˝owych, patrz tabele 2+3.
JeÊli lokalny maksymalny wymiar monta˝owy emaks jest wi´kszy ni˝ wprowadzone wartoÊci, nap´d bramy z kàtownikiem
monta˝owym musi zostaç wpuszczony w mur. Osadziç nap´d bramy obrotowej w odpowiedni otwór kàtownika monta˝owego
s∏upa i przykr´ciç za pomocà nakr´tki szeÊciokàtnej M10.

Wymiary
monta˝ow e

mm
poni˝ej 0

0 - 20
20 - 40

a
mm
125
135
155

b
mm
100
100
100

Kàt 
otwarcia
Stopni

90°
90°
90°

Czas
otwarcia

sek.
16

18,5
20

b maks.
mm
160
140
115

Kàt
otwarcia
Stopni

90°
90°
90°

Czas
otwarcia

sek.
21
21
21

b min.
mm
140
120
115

Maks. czas
otwarcia

sek.
22
22
22

Tabela 3: wymiary monta˝owe e = 40...200 mm. Nap´d wrzecionowy, wersja 'D∏uga' 

Sposób zalecany dla szerokoÊci Sposób zalecany dla szerokoÊci Sposób zalecany dla najwi´kszego 
skrzyd∏a bramy <2000 skrzyd∏a bramy >2000 mo˝liwego kàta otwarcia

Maks. kàt
otwarcia
Stopni
120°
115°
110°
100°
100°
100°
95°
90°

Wymiary
monta˝ow e

mm
40 - 60
60 - 80

80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 - 160 
160 - 180
180 - 200

a
mm
140
160
180
200
220
240
260
280

b
mm
100
100
100
100
100
100
100
100

Kàt 
otwarcia
Stopni

90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

Czas
otwarcia

sek.
18,5
19,5
21,5
22
24
26
28
29

b maks.
mm
240
220
200
180
160
140
120
100

Kàt
otwarcia
Stopni

90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°
90°

Czas
otwarcia

sek.
28
28
28
29
29
29
29
29

b min.
mm
180
180
160
160
140
120
100
100

Maks. czas
otwarcia

sek.
29
29
29
29
29
29
29
29
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Skrzynka odblokowywania (ewentualnie musi byç obrócona w przypadku bram jednoskrzyd∏owych,
zale˝nie od strony ograniczenia progu)

180°
obrócona

Monta˝ skrzynki odblokowywania na skrzydle bramy
Ustaliç punkty monta˝owe:
W tym celu po∏àczyç luêno nap´d bramy obrotowej przy wysuni´tym wrzecionie ze skrzynki odblokowywania i zaznaczyç
po∏o˝enie. Otworzyç skrzynk´ odblokowywania i wywierciç 2 otwory w cz´ÊciÊrodkowej wewnàtrz otworów pod∏u˝nych
(wiert∏o ø 6 mm). Zamocowaç skrzynk´ odblokowywania, zawiesiç nap´d i przeprowadziç prób´. W razie potrzeby
przeprowadziç dok∏adne ustawienie za pomocà otworów pod∏u˝nych. Usunàç zasuw´ obrotowà. Wywierciç wysuni´ty najbardziej
na zewnàtrz otwór i wkr´ciç w niegoÊrodkowàÊrub´. Dzi´ki temu zapobiegnie si´ bocznemu przesuwowi skrzynki. Ponownie
wsunàç zasuw´ obrotowà, za∏o˝yç podk∏adk´ i dokr´ciç nakr´tk´ szeÊciokàtnà na tyle mocno, aby zasuwa obrotowa
przesuwa∏a si´ z trudem.

Skrzynka odblokowywania otwarta

L=b+c-10 (tabela 1, strona 2)
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Przeglàd - okablowanieO4   

Brama jednoskrzyd∏owaO4a   

Brama dwuskrzyd∏owaO4b   

Zamocowaç na ko∏ki urzàdzenie sterownicze w obszarze s∏upa i przeprowadziç rozruch próbny w∏àczajàc wtyczk´ sieciowà. 
Po rozruchu próbnym od∏àczyç przewód sieciowy z wtyczkà i zleciç elektrykowi pod∏àczyç urzàdzenie sterownicze na sta∏e do
zasilania sieciowego.

a Przewód sieciowy 240V 50Hz (np. NYY 3 x 1,5 lokalny)
b Przewód przy∏àczeniowy do silnika (fabryczny)
c Przewód przy∏àczeniowy do silnika (fabryczny lub NYY - O 9 x 1,5 z puszkà rozga∏´ênà lokalnà)
d Przewód sterowniczy przycisku sterowniczego, prze∏àcznik kluczykowy (np. NYY - O 6 x 1,5 lokalny)
* JeÊli sterownik nie jest zamontowany w pobli˝u bramy, prosz´ zamówiç odpowiedni schemat okablowania.

Brama 1

Brama 1 Brama 2

a
d

b

b

a
d

d

c
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Przeglàd - urzàdzenie sterownicze Control 500, wersja dla bram jedno - 
i dwuskrzyd∏owychO5   

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

X

R

S20 S18

B

A

A WyÊwietlacz
B DiodaÊwiecàca
C Ograniczenie si∏y OTW
D Ograniczenie si∏y ZAM
E Przycisk kontrolny OTW
F Przycisk kontrolny ZAM
G Przycisk programowania
H Przy∏àcze sieciowe transformatora 220V
I Bezpiecznik sieciowy F1, maks. 1A
J Bezpiecznik silnikowy F2, maks. 4A
K DiodaÊwiecàca napi´cia silnika 
L Gniazdo wtykowe lokalne oÊwietlenia
M Z∏àcze wtykowe tablicy obs∏ugi Control 500
N DiodaÊwiecàca kontakt odniesienia
O Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2a napi´cie sieciowe
P Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2e przy∏àcze silnika brama 1
Q Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2d przy∏àcze silnika brama 2  
R Prze∏àczniki S 18, S 20
S Systemowe gniazdo wtykowe anteny elektronicznej
T Systemowe gniazdo wtykowe X5 OTW - ZAM - STOP
U Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2d OTW - ZAM brama 1
V Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2f zaporaÊwietlna 24V
W Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2e OTW - ZAM - STOP
X Prze∏àcznik S23: A = wersja jednoskrzyd∏owa

B = wersja dwuskrzyd∏owa
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Przeglàd - uk∏ad po∏àczeƒ przy∏àczyO6   

Uk∏ad po∏àczeƒ Control 500; wersja jedno- i dwuskrzyd∏owaO6a   

A Przewód przy∏àczeniowy nap´d bramy 1
B Przewód przy∏àczeniowy nap´d bramy 2

OB
OA

OB
OA
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Uk∏ad po∏àczeƒ Control 500; wersja jedno- i dwuskrzyd∏owaO6b   

tylko w wersji dwuskrzyd∏owej

F1 Bezpiecznik czu∏y maks. 1A
F2 Bezpiecznik czu∏y maks. 4A
H4 DiodaÊwiecàca punkt odniesienia
H20 Lokalne oÊwietlenie, lampa migowa, lampa typu

'kogut' (250V, maks. 60W)
K1 Przekaênik 'OTW' brama 1
K2 Przekaênik 'ZAM' brama 1
K3 Przekaênik 'OTW' brama 2
K4 Przekaênik 'ZAM' brama 2
K5 Przekaênik zamek magnetyczny
K6 PrzekaênikÊwiat∏o
K11 Zamek magnetyczny brama 1 *
K12 Zamek magnetyczny brama 2 *
KE Zewn´trzny odbiornik (o ile dost´pny) w trybie 

impulsowania mostek a
KL ZaporaÊwietlna przejazdowa
M1 Silnik 36V DC, brama 1
M2 Silnik 36V DC, brama 2 (tylko w wersji dwuskrzyd∏owej)
S G∏ówny wy∏àcznik lub przycisk WY¸.AWAR. *
S0 Przycisk STOP *
S1 Przycisk IMPULS brama 1 i brama 2 *
S2 Przycisk OTW brama 1 i brama 2 *
S4 Przycisk ZAM brama 1 i brama 2 *
S5 Przycisk IMPULS brama 1

S18 Prze∏àcznik programowania 2, przycisk zatrzymania
S20 Prze∏àcznik programowania zaporyÊwietlnej KL
S21 Zestyk hermetyczny punkt odniesienia (dwustanowy)

brama 1 
S22 Zestyk hermetyczny punkt odniesienia (dwustanowy)

brama 2
S23 Prze∏àcznik wersji jedno- i dwuskrzyd∏owej
T1 Transformator
X1 Gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym
X1a Wtyk z zestykiem ochronnym
X2a Gniazdo wtykowe przy∏àcza sieciowego
X2b Gniazdo wtykowe lokalnego oÊwietlenia
X2c Gniazdo wtykowe przy∏àcza silnikowego brama 1
X2d Gniazdo wtykowe przy∏àcza silnikowego brama 2
X2e Gniazdo wtykowe przy∏àcza przycisków OTW, STOP,

ZAM
X2f Gniazdo wtykowe przy∏àcza przycisku IMPULS brama 1
X2g Gniazdo wtykowe przy∏àcza zaporyÊwietlnej
X4 Gniazdo wtykowe 'antena elektroniczna'
X5 Gniazdo wtykowe przy∏àcza przycisków OTW, STOP,

ZAM
X6 Przekaênik bezpotencja∏owy komunikat wy∏àcznika 

kraƒcowego
* o ile dost´pne

Przy pod∏àczaniu usunàç mostek lub prze∏àczyç prze∏àcznik programowania na OFF
(WY¸).

Fabrycznie zmostkowane zaciski, prze∏. programowania

OkreÊlenie Listwa zaciskowa Zmostkowane Prze∏àcznik 
zaciski programowania

Przycisk STOP X2 12 - 13 -
Przycisk STOP ST1 - S18
ZaporaÊwietlna
Przejazdowa KL - S20
Przycisk IMPULS X2e a -

Uwaga: Niskie napi´cie

Obce napi´cie na zaciskach
prowadzi do zniszczenia ca∏ego
uk∏adu elektronicznego.

Uwaga: Przestrzegaç lokalne
przepisy bezpieczeƒstwa!

Przewody sieciowe i sterownicze
koniecznie uk∏adaç oddzielnie.

Napi´cie sterownicze 24V DC
Napi´cie dla silnika 40V DC
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Nadajnik r´czny - obs∏uga i akcesoria

A bateria - kontrolka emisji sygna∏u
B przyciski obs∏ugi
C pokrywa schowka na baterie
D bateria 3V CR 2032
E wtyczka do kodowania

• W celu wymiany i w∏o˝enia baterii otworzyç pokryw´.
Podczas wymiany nale˝y zwróciç uwag´ na poprawne u∏o˝enie biegunów.

Uwaga! 
U˝ywaç nadajnik r´czny tylko po upewnieniu si´, ˝e w
zasi´gu ruchu bramy nie znajdujà si´ osoby lub przedmioty.

Uwaga! 
- Przechowywaç nadajnik r´czny z dala od dzieci! 
- Baterie nie podlegajà gwarancji.

7

Antena sk∏adana8

Wetknàç wtyk antenowy w jednostk´ sterowniczà (gniazdo wtykowe ST2) wed∏ug rys. 5, punkt 'S'.
Zasi´g mo˝e si´ zmieniaç zale˝nie od cyfrowego kodu bezpieczeƒstwa.

A Antena sk∏adana
B Przewód po∏àczeniowy z wtykiem

OA

OB

OBOE

OE

OA

OD

OC
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Ustawianie i programowanieO9

UruchomienieO9a
W∏àczyç zasilanie sieciowe. DiodaÊwiecàca        Êwieci si´. Brama przesuwa si´ po uruchomieniu przycisków kontrolnych

nast´pnie w kierunku punktu odniesienia.
(W przypadku niezamontowanego nap´du przegub obrotowy wg rys. 1 'C' musi byç w po∏o˝eniu poziomym).
Uwaga: wy∏àczanie kraƒcowe jest zaprogramowane fabrycznie.
Teraz mo˝na ustawiç ograniczenie si∏y, wg rys. 9c.
Przeprowadziç programowanie zdalnego sterowania, wg rys. 9d.
Przesunàç bram´ za pomocà przycisku       do po∏o˝enia kraƒcowego OTW i przeprowadziç programowanie po∏o˝eƒ
kraƒcowych, wg rys. 9g / 9h / 9i.
Przebieg programowania zostanie przerwany automatycznie po 30 sekundach po ostatnim wprowadzeniu, lub zakoƒczony za
pomocà przycisku 'P' wg rys. 9d / 9e / 9f / 9g / 9h i 9i.

Wskazanie funkcjonowaniaO9b

Przycisk programowania

Ustawianie si∏y 'OTW'

Ustawianie si∏y 'ZAM'

Przycisk kontrolny 'OTW'

Przycisk kontrolny 'ZAM'

Po∏o˝enie kraƒcowe 'OTW'

Po∏o˝enie kraƒcowe 'ZAM'

Zdalne sterowanie

Praca / programowanie

Sygnalizacja zak∏ócenia

Ustawianie ograniczenia si∏yO9c
Wcisnàç przycisk         - programowanie ograniczenia si∏y 'Brama OTW', przycisk          programowanie ograniczenia si∏y
'Brama ZAM', ustawiona wartoÊç zostanie wskazana.
Kilkakrotnym wciÊni´ciem mo˝na ustawiç ograniczenie si∏y w stopniach od 0 (wartoÊç najczulsza) do 15 (wartoÊç ta jest
wst´pnie ustawiona na 9).

Uwaga: Dla bezpieczeƒstwa osób i ochrony elementów mechanicznych bramy i nap´du ustawiç ograniczenie si∏y na
najczulsze wartoÊci, jednak w ˝adnym wypadku poni˝ej 150 N (ok. 15 kg).

Kierunek przesuwu 'OTW' Kierunek przesuwu 'ZAM'

Programowanie ograniczenia si∏y zakoƒczone.



Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.
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Kodowanie odbiornika w wersji jednoskrzyd∏owej
(tylko z antenà elektronicznà)O9d

Na nadajniku r´cznym:
cisnàç przycisk wed∏ug w∏asnego wyboru.

Wskazanie '-'.
Kod odbiornika jest zapisany
(tylko z antenà elektronicznà).

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy zamykaniu automatycznym.

Wcisnàç przycisk 'P'.

DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.

Programowanie zakoƒczone.
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Kodowanie odbiornika w wersji dwuskrzyd∏owej 
(tylko z antenà elektronicznà)O9e

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Na nadajniku r´cznym:
Wcisnàç przycisk wed∏ug w∏asnego wyboru.

Wskazanie '-'.
Kod odbiornika jest zapisany.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy zamykaniu
automatycznym.

Wcisnàç przycisk 'P'.

DiodaÊwiecàca       
Êwieci si´.

Programowanie zakoƒczone.
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Kodowanie odbiornika w wersji dwuskrzyd∏owej - tylko brama 1
(tylko z r´cznym nadajnikiem wielokana∏owym np. przycisk B w wersji dwuskrzyd∏owej i z antenà elektronicznà)O9f

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Uruchomiç nadajnik r´czny.

Wskazanie '-'.
Kod odbiornika jest zapisany.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy
zamykaniu automatycznym.

Wcisnàç przycisk 'P'.

DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.

Programowanie zakoƒczone.
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Ustawienie wy∏àczenia kraƒcowego w wersji jednoskrzyd∏owej
(brama musi byç w po∏o˝eniu 'OTW')O9g

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 'E'.

DiodaÊwiecàca         miga.

Wciskaç przycisk       tak d∏ugo, a˝ osiàgni´te zostanie po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama ZAM'.
Precyzyjne ustawienie mo˝e byç przeprowadzone krótkotrwa∏ym wciÊni´ciem przycisku       lub przycisku       .
Po krótkotrwa∏ym wciÊni´ciu przycisku droga przesuwu bramy zwi´ksza si´ lub zmniejsza o ok. 4mm bez jednoczesnego przesuwu
bramy! Po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama ZAM' jest zapisane.
Wciskaç przycisk       tak d∏ugo, a˝ osiàgni´te zostanie po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama OTW'.
Przeprowadziç precyzyjne ustawienie wed∏ug powy˝szych wskazówek.
Po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama OTW' jest zapisane.

Kierunek przesuwu OTW Kierunek przesuwu ZAM

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy automatycznym zamykaniu.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Po∏o˝enia kraƒcowe zapisane!

Programowanie zakoƒczone.
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Ustawienie wy∏àczenia kraƒcowego Brama 1 w wersji dwuskrzyd∏owej
(brama musi byç w po∏o˝eniu 'OTW')O9h

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 'E'.

DiodaÊwiecàca         miga.

Wciskaç przycisk       tak d∏ugo, a˝ osiàgni´te zostanie po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama ZAM'.
Precyzyjne ustawienie mo˝e byç przeprowadzone krótkotrwa∏ym wciÊni´ciem przycisku       lub przycisku      . Po krótkotrwa∏ym
wciÊni´ciu przycisku droga przesuwu bramy zwi´ksza si´ lub zmniejsza o ok. 4mm bez jednoczesnego przesuwu bramy!
Po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama ZAM' jest zapisane.
Wciskaç przycisk      tak d∏ugo, a˝ osiàgni´te zostanie po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama OTW'.
Przeprowadziç precyzyjne ustawienie wed∏ug powy˝szych wskazówek.
Po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama OTW' jest zapisane.

Kierunek przesuwu OTW Kierunek przesuwu ZAM

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy
automatycznym zamykaniu.

Programowanie zakoƒczone.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

DiodaÊwiecàca        
Êwieci si´.
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Einstellung Endabschaltung Tor 2 zweiflügelige AusführungO9i

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 'IE'

DiodaÊwiecàca          miga.

Wciskaç przycisk         tak d∏ugo, a˝ osiàgni´te zostanie po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama ZAM'.
Precyzyjne ustawienie mo˝e byç przeprowadzone krótkotrwa∏ym wciÊni´ciem przycisku        lub przycisku       . Po krótkotrwa∏ym
wciÊni´ciu przycisku droga przesuwu bramy zwi´ksza si´ lub zmniejsza o ok. 4mm bez jednoczesnego przesuwu bramy !
Po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama ZAM' jest zapisane.
Wciskaç przycisk        tak d∏ugo, a˝ osiàgni´te zostanie po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama OTW'.
Przeprowadziç precyzyjne ustawienie wed∏ug powy˝szych wskazówek.
Po∏o˝enie kraƒcowe 'Brama OTW' jest zapisane.

Kierunek przesuwu OTW Kierunek przesuwu ZAM

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy
automatycznym zamykaniu.

Programowanie zakoƒczone.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

DiodaÊwiecàca         Êwieci si´.

Wcisnàç przycisk 'P'.
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Ustawienie opóênienia rozpocz´cia ruchu bramy w wersji dwuskrzyd∏owejO9j

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 'H'

Uruchomiç przyciskiem         programowanie opóênienia rozpocz´cia ruchu bramy, wskazana zostanie nastawiona wartoÊç.
Kilkukrotnym wciÊni´ciem przycisku opóênienie czasowe jest nastawiane w stopniach od 0 do 9 (wartoÊç ustawiona wst´pnie na 2).

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskaz. Opóênienie czasu

0 0.5 sek.
1 1.0 sek.
2 2.0 sek.
3 3.0 sek.
4 4.0 sek.
5 5.0 sek.
6 6.0 sek.
7 7.0 sek.
8 8.0 sek.
9 9.0 sek.

10 10.0 sek.
11 11.0 sek.
12 12.0 sek.
13 13.0 sek.
14 14.0 sek.
15 15.0 sek.
16 16.0 sek.
17 17.0 sek.
18 18.0 sek.
19 19.0 sek.
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Programowanie trybu pracyO9k Programowanie przekaênika K6O9l

5 B55 Impuls/stop/impuls w kierunku przeciwnym
6 B5/B6 OTW/ZAM z samoczynnym zatrzymaniem
7 B5/B6 OTW/ZAM z samoczynnym zatrzymaniem i automat.

Zamykaniem
8 B5/B6 OTW/ZAM z samoczynnym zatrzymaniem i automat.

Zamykaniem po przejechaniu lokalnej zaporyÊwietlnej

1 Âwiat∏o 3 minuty

2 Impuls migowy

3 Przesuw bramy

B55, B5/B6, B5/B6 autom. zamykania ustawione wst´pnie na
sterowanie nadà˝ne B55 (zmieniaç tylko w razie potrzeby)

Programowanie 
Wcisnàç przycisk          i w∏àczyç jednoczeÊnie napi´cie sieciowe.
Wybór za pomocà przycisku        . Zapisywanie programowania za
pomocà przycisku 'P' lub automatycznie po 30 sekundach.

Wskazanie 7 lub 8:
Programowanie czasu otwierania lub ostrzegania, wg rys. 9j.
Przy∏àcze czerwonej lampki H20 na zacisku 1 lub N (X2b wg rys. 6b).

(ustawione wst´pnie fabrycznie naÊwiat∏o 3
minuty, zmieniaç tylko w razie potrzeby)

Programowanie
Wcisnàç przycisk          i w∏àczyç jednoczeÊnie
napi´cie sieciowe.
Zapisywanie programowania za pomocà
przycisku 'P' lub automatycznie po 
30 sekundach.

Programowanie przekaênika jest nieskuteczne,
jeÊli samoczynne zatrzymanie jest zaprogramowane
na wskazanie 7 lub 8.

Pod∏àczyç lokalne oÊwietlenie, lamp´ migowà lub
lampy typu 'kogut' wed∏ug schematu pod∏àczeƒ.

WskazanieO9m

Sygnalizacja funkcjonowania Sygnalizacja zak∏óceƒ

Wskazanie Funkcja Wskazanie Zak∏ócenie

0 Przycisk STOP 8 Kontakt odniesienia nie funkcjonuje - silnik 1

2 Impuls OTW (przycisk/zdalne sterowanie) 9 Czujnik liczby obrotów nie funkcjonuje - silnik 1

4 Impuls ZAM (przycisk/zdalne sterowanie) 10 Ograniczenie si∏y - silnik 1

6 ZaporaÊwietlna przejazdowa 11 Ograniczenie czasu przesuwu

7 Programowanie przerwane 16 Test ograniczenia si∏y - nie w porzàdku

17 Kontakt odniesienia nie funkcjonuje - silnik 2

18 Czujnik liczby obrotów nie funkcjonuje - silnik 2

19 Ograniczenie si∏y - silnik 2

Cofanie programowaniaO9n

Wcisnàç przycisk 'P' i jednoczeÊnie w∏àczyç napi´cie sieciowe.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wskazanie 'C'.

Wskazanie trybów pracy 2 do 6

2 Lampa migowa

3 Lampa typu 'kogut'

Wskazanie trybów pracy 7, 8, 9
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Ustawienie automatycznego zamykania (tylko w trybie pracy 7 i 8 wg rys. 9j)O9o

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
DiodaÊwiecàca        Êwieci si´.
DiodaÊwiecàca        miga.

Wcisnàç kilkakrotnie przycisk 'P' a˝ na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ wskazanie 'A'.

Czas ostrzegania

Wcisnàç przycisk         lub        , nastawiona wartoÊç zostanie wskazana.
Kilkukrotnym wciÊni´ciem przycisków czas otwierania i ostrzegania sà nastawiane w stopniach od 0 do 15 (wartoÊç ustawiona
wst´pnie na 1).

Wcisnàç przycisk 'P'.

Czas zamykania jest zapisany!
DiodaÊwiecàca       lub        Êwieci si´.

Wskazanie 'A'

Czas otwierania

Wskazanie Czas otwierania Czas ostrzegania

0 5 sek. 2 sek.
1 10 sek. 4 sek.
2 15 sek. 6 sek.
3 20 sek. 8 sek.
4 25 sek. 10 sek.
5 30 sek. 12 sek.
6 35 sek. 14 sek.
7 40 sek. 16 sek.
8 50 sek. 18 sek.
9 60 sek. 20 sek.

10 80 sek. 22 sek.
11 100 sek. 24 sek.
12 120 sek. 26 sek.
13 150 sek. 28 sek.
14 180 sek. 30 sek.
15 255 sek. 32 sek.

Programowanie zakoƒczone.
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Odblokowanie nap´du bramy w przypadku przerwy w zasilaniu pràdemO10

a) Odblokowanie od wewnàtrz.
Obróciç zasuw´ obrotowà (B) o 90°. Skrzynka odblokowywania (A) odblokowuje, brama mo˝e byç przesuwana
r´cznie.

b) Odblokowanie od zewnàtrz (nie zawiera si´ w komplecie).
W∏o˝yç kluczyk, obróciç o 180oC w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wysunàç kluczyk z cylindrem
wewn´trznym a˝ skrzynka odblokowywania odblokuje bram´. Brama mo˝e byç teraz przesuwana r´cznie.

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem za pomocà silnika uchwyciç bram´ w skrzynce odblokowywania i zablokowaç. 

Sprawdziç okazyjnie odblokowanie pod kàtem lekkiego przesuwu.

Wskazówka: Brama mo˝e byç po odblokowaniu w stanie zamkni´tym ca∏kowicie otworzona, ale nie mo˝e byç
zamkni´ta w po∏o˝eniu 'Brama OTW'. W takim przypadku nap´d nale˝y odkr´ciç od bramy.

A Skrzynka odblokowywania
B Zasuwa obrotowa
C Element ustalajàcy
D Otwór ustalajàcy dla obejmy zamykanej (nie zawiera si´ w komplecie) do zabezpieczania zasuwy obrotowej.

OA  

OD  OC  

OB  

Skrzynka odblokowywania odblokowuje Brama
otwiera si´ 

-Istrona wewn´trzna-
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Monta˝ zamka elektrycznego (nie zawiera si´ w komplecie nap´du wrzecionowego,
stosowaç w bramach o szerokoÊci powy˝ej 2000m).

Uwaga:
Podczas programowania nap´du nale˝y nieprzerwanie uruchomiç zamek
elektryczny. Zamek elektryczny jest zdatny wy∏àcznie dla pracy krótkotrwa∏ej;
przy d∏u˝szym programowaniu nale˝y przewidzieç przerw´ na och∏odzenie. 

Zamek elektryczny na jednoskrzyd∏owej bramie obrotowej 
(wymagany zamek elektryczny - blokada s∏upowa, nr art. 564 512).O11a 

OA  

OE  

OB  

10

128

Przykr´ciç blach´ monta˝owà (B) do skrzyd∏a bramy i
zamontowaç zamek elektryczny (A). Zamocowaç blach´
zamykajàcà (E) do s∏upa. Przeprowadziç okablowanie zamka
elektrycznego wed∏ug schematu po∏àczeƒ.

Zamek elektryczny na ka˝dym ze skrzyde∏ bramy dwuskrzyd∏owej (wymagane sà 2 x
zamek elektryczny - blokada przyziemna, nr art. 564 509 oraz - o ile jest dost´pny - blok
nabiegowy z wg∏´bieniem na zasuw´ dla zamka elektrycznego, nr art. 564 518)O11b 

Przykr´ciç blach´ monta˝owà (B) do skrzyd∏a bramy
i zamontowaç zamek elektryczny (A). 

Zamocowaç blok nabiegowy (C). Przeprowadziç 
okablowanie zamka elektrycznego wed∏ug schematu
po∏àczeƒ.

O11

5
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#8 051 970

Objaw zak∏ócenia Przyczyna Usuwania

'Zielone' wskazanie Brak napi´cia. Sprawdziç, czy w∏àczone jest napi´cie sieciowe.
pracy nieÊwieci si´. Sprawdziç bezpiecznik F1.

Zadzia∏a∏a ochrona termiczna w transformatorze. Och∏odziç transformator.

Miga 'czerwone' Automatyka wy∏àczeniowa ustawiona za czule. Ustawiç automatyk´ wy∏àczenia wg rys. 9c na 
wskazanie zak∏ócenia. Przesuw bramy za ci´˝ki. Brama zablokowana. poziom mniejszej czu∏oÊci.
Wskazanie 10 lub 19. Odblokowaç bram´.

Wskazanie 9 lub 18. Uszkodzony czujnik liczby obrotów. Wymieniç czujnik liczby obrotów w silniku.
Nap´d pracuje bez 
samoczynnego 
zatrzymania.

Urzàdzenie nie Uszkodzony uk∏ad elektroniczny. Od∏àczyç nap´d od sieci.
funkcjonuje. Wyciàgnàç elektroniczne uk∏ady scalone i 

skontrolowaç.

Brak reakcji po Nastàpi∏o obejÊcie zacisków przy∏àczeniowych Od∏àczyç na prób´ pod∏àczone ewentualnie b∏´dnie 
podaniu impulsu. dla przycisku 'Impuls' np. przez zwarcie przyciski kluczykowe i sterownicze oraz wyszukaç 

przewodu lub b∏´dne pod∏àczenie. b∏àd w okablowaniu.

Strona 25

O12

Instrukcja kontroli - tylko dla wykwalifikowanego personelu -
Wyst´pujàce ewentualne zak∏ócenia nale˝y usuwaç w nast´pujàcy sposób:

1 
- 

PL
 3

60
07

 -
 M

 -
 0

.5
 -

 1
19

4

EN 55011
EN 50081
EN 50082
ETS 300220

Zamek elektryczny w dwuskrzyd∏owej bramie obrotowej z listwami ograniczajàcymi
(wymagane sà 2 x zamek elektryczny - blokada przyziemna, nr art. 564 509 oraz - o ile jest
dost´pny - blok nabiegowy z wg∏´bieniem na zasuw´ dla zamka elektrycznego, 
nr art. 564 518)O11c 

OA  OC  OB  

5

Przykr´ciç blach´ monta˝owà (B) do skrzyd∏a bramy 
i zamontowaç zamek elektryczny (A). 
Zamocowaç blok nabiegowy (C). Przeprowadziç okablowanie
zamka elektrycznego wed∏ug schematu po∏àczeƒ.

A Zamek elektryczny
B Blacha monta˝owa
C Blok nabiegowy
D Wk∏ad zamka
E Blaszka zamykajàca

OD  

Istrona wewn´trzna


