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O1

Dla unikni´cia b∏´dów monta˝owych i uszkodzenia bramy i jej nap´du nale˝y
koniecznie post´powaç wed∏ug wskazówek monta˝owych niniejszej instrukcji
monta˝u. Prosz´ zachowaç niniejszà instrukcj´, poniewa˝ zawiera ona wskazówki
dotyczàce prac kontrolnych i konserwacyjnych.

Uwaga:
Dla unikni´cia zranieƒ spowodowanych kontaktem w ruchomymi elementami, 
przy w∏àczonym nap´dzie nie si´gaç pod nap´d!

Przeglàd - nap´d wrzecionowy bramy obrotowej
- Nazwy podzespo∏ów
- W bramie jednoskrzyd∏owej
- W bramie dwuskrzyd∏owej

A  Punkt obrotu - s∏upek
B Punkt obrotu - skrzyd∏o bramy, po∏o˝enie Brama otwarta
C Punkt obrotu - skrzyd∏o bramy, po∏o˝enie Brama zamkni´ta
D Skrzynka sterownicza
E Koƒcówka widlasta
F Odblokowanie awaryjne
G Ogranicznik bramy
H Przewód silnikowy
J Skrzynka przy∏àczeniowa
K Kàtownik monta˝owy - s∏upek
L Kàtownik bramowy
M Nadajnik r´czny

Tabela 1: Wymiary nap´du

Wersja 'normalna'

Wersja 'd∏uga'

k

190

190

l

680

780

m

270

380

n

1000

1200

p

115

115

Tabela 2: Przeglàd artyku∏ów

Comfort 510 S

Comfort 510 S L

Comfort 510 S-2

Comfort 510 S-2 L

Numer artyku∏u:

47 046

47 047

47 048

47 049

Opis:

1-skrzyd∏., z zewn. sterowaniem, wersja normalna

1-skrzyd∏., z zewn. sterowaniem, wersja d∏uga

2-skrzyd∏., z zewn. sterowaniem, wersja normalna

2-skrzyd∏., z zewn. sterowaniem, wersja d∏uga
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O3

O2

Uwaga:
Podczas wiercenia przykryç nap´d folià lub kartonem. 
Py∏ i wióry mogà zak∏óciç funkcjonowanie urzàdzenia.

Wybór nap´du
Typ zastosowanego nap´du zale˝y zasadniczo od odpowiednich miejscowych warunków
monta˝owych, szczególnie od wymiaru monta˝owego 'e'. Rysunki przedstawiajà ró˝ne sytuacje
monta˝owe bramy. Wed∏ug przedstawionych przyk∏adów z tabeli 3 nale˝y wybraç odpowiedni
nap´d. Nap´dy zaznaczone 'x' nadajà si´ dla odpowiednich wymogów.

a. S∏up stalowy 60x120, z dod. kàtownikiem, wymiar 'e' ujemny
b. SzerokoÊç s∏upka 180 mm i wi´ksza. Kàtowniki zamocowane na s∏upkach. Wymiar 'e' ujemny.
c. SzerokoÊç s∏upka 180 mm i mniejsza. Kàtowniki zamocowane na murze.
d. SzerokoÊç s∏upka 180 mm i wi´ksza. Kàtowniki zamocowane na s∏upkach. 
e. SzerokoÊç s∏upka 180 mm i mniejsza. Kàtowniki zamontowane na murze. 
f. OÊcie˝nica bramy osadzona bezpoÊrednio w murze.

Tabela 3: 
OkreÊlenie nap´du

Comfort 510 S

Comfort 510 S L

Comfort 510 S-2

Comfort 510 S-2 L

Wymiar(y)
'e'

ujemny(e)

x

x

Wymiar 'e'
0...42mm

x

x

Maß 'e'
50...200mm

x

x

Przy∏àcze dla
maks.2

elem. obs∏.

Przy∏àcze dla
ponad 2

elem. obs∏.

x

x

x

x

Skrzyd∏a
blokowane
obustronnie

x

x

Niezb´dne narz´dzia
Klucz widlasto-oczkowy SW 13 przy s∏upkach kamiennych: wiert∏o kamieniarskie ø 10
Klucz widlasto-oczkowy SW 17 (2x) wiert∏o kamieniarskie ø 5 
Klucz widlasto-oczkowy SW 19 (2x)
Ârubokr´t przy s∏upkach stalowych: wiert∏o do metalu ø 6,8 
Ârubokr´t krzy˝akowy, rozmiar 2 wiert∏o do metalu ø 3,8
Âlucz nasadkowy szeÊciokàtny SW 5 gwintownica M 8
Wiertarka
Calówka przy drewnianych skrzyd∏ach bramy: wiert∏o do metalu ø 6

przy stalowych skrzyd∏ach bramy: wiert∏o do metalu ø 6,8
gwintownica M 8
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Przeglàd punktów obrotu, monta˝ naro˝ników na s∏upach i skrzyd∏ach bramy
Wymiar a + wymiar B muszà odpowiadaç 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.

e Zag∏´bienie wykonane na miejscu
A Kàtownik monta˝owy s∏upka 
B Kàtownik monta˝owy s∏upka krótki
C Kàtownik monta˝owy skrzyd∏a bramy
D Punkt obrotu skrzyd∏a bramy wersja 'normalna'
E Punkt obrotu skrzyd∏a bramy wersja 'd∏uga'

Nap´d wrzecionowy, wersja 'Normalna'

Nap´d wrzecionowy, wersja 'D∏uga'

O4

Sposób zalecany dla szero-

koÊci skrzyd∏a bramy <2000
Tabela 5: 

Wymiary 
monta˝ow e

42 - 50

50 - 60

60 - 80

80 - 100

100 - 120

120 - 140

140 - 160

160 - 180

180 - 200

b max.
mm

160

140

115

Sposób zalecany dla szerokoÊci

skrzyd∏a bramy <2000

Sposób z. d. najwi´kszego

mo˝liwego kàta otwarcia

b
mm

120

100

100

Kàt
otwarcia
stopni

90°

90°

90°

Kàt
otwarcia
stopni

90°

90°

90°

b min.
mm

140

120

115

Maks. kàt
otwarcia
stopni

90°

95°

95°

a
in mm

140

140

160

180

180

200

200

240

260

Sposób zalecany dla szero-

koÊci skrzyd∏a bramy <2000

Sposób z. d. najwi´kszego

mo˝liwego kàta otwarcia

b
mm

120

130

160

140

150

150

180

120

110

Kàt

otwarcia

stopni

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

85°

b max.
mm

210

240

200

200

180

160

160

120

100

Kàt

otwarcia

stopni

90°

90°

95°

95°

90°

95°

95°

90°

85°

b min.
mm

180

180

180

160

160

160

160

100

110

Maks. kàt
otwarcia
stopni

110°

110°

105°

100°

95°

95°

95°

90°

85°

a
mm

140

140

160

180

180

200

200

240

260

a
mm

150

140

140

160

180

200

220

260

260

Tabela 4:

Wymiary 
monta˝ow e

-15 - 0

0 - 20

20 - 42

a
mm

138

133

155

Sposób zalecany dla szero-

koÊci skrzyd∏a bramy <2000
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Monta˝ kàtowników monta˝owych

5.1 Kàtownik monta˝owy - s∏upek
Z tabeli 4 lub 5 odczytaç wartoÊci dla 'a' i 'b' odpowiednio do lokalnego wymiaru 'e', równie˝
zale˝nie od szerokoÊci skrzyd∏a bramy lub najwi´kszego mo˝liwego kàta otwarcia bramy.
WartoÊci te sà wartoÊciami zatrzymania, które nie muszà byç dok∏adnie zachowane, 
ale gwarantujà otwarcie 90°C. Brakujàce wartoÊci poÊrednie nale˝y interpolowaç.
JeÊli lokalny maksymalny wymiar wbudowy emaks przekracza podanà wartoÊç, nap´d bramy z
kàtownikiem monta˝owym musi zostaç wpuszczony w mur.
Kàtownik monta˝owy s∏upka zamontowaç wed∏ug powy˝szych wymiarów.

S∏upki stalowe: Nawierciç otwór ø 6,8 i naciàç gwint M8. Alternatywnie kàtownik mo˝e zostaç
równie˝ przyspawany.

Mur: Wywierciç otwór ø 10, w∏o˝yç ko∏ek i przykr´ciç kàtownik.

5.2 Kàtownik monta˝owy - brama
Zaznaczyç punkty monta˝u na bramie. W tym celu zamocowaç kàtownik bramowy
prowizorycznie (np. za pomocà Êcisku) wed∏ug wymiaru d, patrz rys. 4, na skrzydle bramy.
Otwory wykonaç dopiero po dok∏adnym ustaleniu po∏o˝enia kàtownika.

5.3 - 5.4 Monta˝ nap´du
Wybraç wymagany otwór 9-otworowego kàtownika monta˝owego, zamocowaç ∏o˝ysko
Êlizgowe z tworzywa sztucznego (A), nasunàç element widlasty (B) nap´du bramy obrotowej na
kàtownik monta˝owy s∏upka i wsunàç Êrub´. Przy zamkni´tej bramie sprawdziç po∏o˝enie
kàtownika bramowego przy wysuni´tych saniach (stan wysy∏ki) na skrzydle bramy, po∏àczyç
nap´d z kàtownikiem bramowym. Uruchomiç odblokowanie awaryjne i przesunàç w po∏o˝enie
Brama OTW. Po sprawdzeniu po∏o˝eƒ kraƒcowych wykonaç otwory w skrzyd∏ach bramy 
(otwór ø 10; w bramach stalowych ø 6,8 i dodatkowo gwint M8) i przykr´ciç kàtownik
bramowy. Przykr´ciç nakr´tk´ szeÊciokàtnà M 10 na kàtowniku monta˝owym na tyle, 
aby Êruba da∏a si´ obracaç z lekkim oporem na elemencie widlastym.

A ¸o˝ysko Êlizgowe z tworzywa sztucznego
B Koƒcówka widlasta

O5

O6 Obs∏uga odblokowania awaryjnego:
Obróciç czerwonà dêwigni´ zatrzaskowà (C) o 90°, nap´d jest oddzielony od bramy i mo˝e byç
poruszany r´cznie. Ponowne zaskoczenie w dowolnym po∏o˝eniu: cofnàç dêwigni´, nap´d mo˝e
byç przesuwany, a˝ zaskoczy on na sanie.
W razie potrzeby przez otwory w saniach (E) mo˝na zawiesiç zamek opaskowy, aby zapobiec w
ten sposób odblokowaniu przez osoby niepowo∏ane.

6.1 Dla obrócenia saƒ (dzi´ki temu mo˝liwe jest odblokowanie od przodu) oddzieliç nap´d od
kàtownika monta˝owego, nap´d mo˝e byç odchylony do góry dla ∏atwiejszego
przestawienia o sworzeƒ przegubu wide∏kowego.

6.2 Odblokowaç nap´d w opisany powy˝ej sposób.

6.3 Ciàgnàç blaszanà os∏on´, wyciàgnàç w gór´ sworzeƒ i przesunàç do przodu panel wsuwany
saƒ.
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Przeglàd - okablowanie
Zamocowaç skrzynk´ sterowniczà maks. ok. 1 m nad nap´dem na s∏upie stalowym lub na s∏upie
kamiennym w sposób chroniàcym przed opadami i przeprowadziç rozruch próbny w∏àczajàc
wtyczk´ sieciowà. Po rozruchu próbnym od∏àczyç przewód sieciowy z wtyczkà i zleciç elektrykowi
pod∏àczenie urzàdzenia sterowniczego na sta∏e do zasilania sieciowego.

A Przewód po∏àczeniowy do silnika (lokalny)
B Elektroniczne urzàdzenie sterownicze 
C Przewód sieciowy 240V 50Hz (np. NYY 3 x 1,5 lokalny)

Przeglàd - plan okablowania zewn´trznych elementów obs∏ugi
- Bramy jednoskrzyd∏owej
- Bramy dwuskrzyd∏owej
A Nap´d Comfort 510 S
B Elektroniczne urzàdzenie sterownicze (skrzynka sterownicza)
C Skrzynka przy∏àczeniowa
D Przewód sieciowy 230 V-240 V / 50 Hz
E Przycisk kluczykowy
F Przycisk impuls
G Zapora Êwietlna
H Antena elektroniczna

O7

O8

6.4 Wsunàç panel wsuwany saƒ na drugiej stronie.
Wsadziç od góry sworzeƒ, za∏o˝yç os∏on´ blaszanà.

A Sanie
B Dêwignia odblokowana
C Dêwignia zablokowana
D Panel wsuwany saƒ

E Otwór na zamek
F Sworzeƒ
G Os∏ona blaszana

O9 Sterowanie elektroniczne
A WyÊwietlacz
B Dioda Êwiecàca
C Ograniczenie si∏y OTW
D Ograniczenie si∏y ZAM
E Przycisk kontrolny OTW
F Przycisk kontrolny ZAM
G Przycisk programowania
H Przy∏àcze wtykowe transformatora 220V
I Bezpiecznik sieciowy F1, maks. 1A
J Bezpiecznik silnikowy F2, maks. 4A
K Dioda Êwiecàca napi´cia silnika 
L Gniazdo wtykowe lokalne oÊwietlenia
M Z∏àcze wtykowe tablicy obs∏ugi D 200
N Dioda Êwiecàca gniazdo wtykowe
O Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2a napi´cie sieciowe
P Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2e przy∏àcze silnika skrzyd∏o bramy 1
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Q Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2d przy∏àcze silnika skrzyd∏o bramy 2 
R Prze∏àczniki S 18, S 20
S Gniazdo systemowe anteny modu∏owej
T Systemowe gniazdo wtykowe X5 OTW - ZAM - STOP
U Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2d OTW - ZAM skrzyd∏o bramy 1
V Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2f zapora Êwietlna 24V
W Zacisk przy∏àczeniowy wtykany X2e OTW - ZAM - STOP
X Prze∏àcznik S23: A = wersja jednoskrzyd∏owa

B = wersja dwuskrzyd∏owa

Nadajnik r´czny
A Kontrolka migowa baterii
B Przyciski obs∏ugi
C Pokrywa schowka na bateri´
D Bateria 3V CR 2032
E Kontakty programowania

W celu zmiany i w∏o˝enia baterii otworzyç pokrywk´.
Przy zmianie baterii zwróciç uwag´ na prawid∏owe u∏o˝enie biegunów.

Baterie nie sà obj´te gwarancjà.

Uwaga:
Uruchamiaç nadajnik r´czny tylko wtedy, gdy istnieje pewnoÊç, ˝e w zasi´gu ruchu
bramy nie znajdujà si´ ludzie lub przedmioty.

Uwaga:
Trzymaç nadajnik r´czny z dala od dzieci!

O10

O11 Antena modu∏owa 
A Antena modu∏owa
B Przewód po∏àczeniowy (kabel systemowy z wtyczkà)

Wetknàç anten´ modu∏owà za pomocà kabla systemowego w jednostk´ sterowania (gniazdo 
ST 2) i zamocowaç w obudowie sterowania. Zasi´g mo˝e si´ zmieniaç zale˝nie od cyfrowego
kodu bezpieczeƒstwa.

Przeglàd - schemat ideowy przy∏àczy
A Przewód przy∏àczeniowy nap´du bramy 1
B Przewód przy∏àczeniowy nap´du bramy 2
C Jednostka przy∏àczeniowa (tylko w wersji dwuskrzyd∏owej)

O12
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O14

Fabrycznie zmostkowane zaciski, prze∏. programowania

OkreÊlenie

Przycisk STOP
Przycisk STOP
Zapora Êwietlna
Przejazdowa
Przycisk IMPULS

Listwa zaciskowa

X2e
X5

KL
X2e

Zmostkowane zaciski

12 - 13
-

-
a

Prze∏àcznik programowania

- 
S18

S20
-

Uwaga:
Niskie napi´cie! Obce napi´cie na gniazdach wtykowych X3a, X4a lub zacisku
Êrubowym X3c prowadzi do zniszczenia ca∏ego uk∏adu elektronicznego.
Przestrzegaç lokalne przepisy bezpieczeƒstwa !
Przewody sieciowe i sterownicze koniecznie uk∏adaç oddzielnie.

Napi´cie sterownicze 24V DC
Napi´cie dla silnika 40V DC

Przy∏àcze zewn´trznych elementów obs∏ugi
Zewn´trzne elementy obs∏ugi pod∏àczyç wed∏ug planu po∏àczeƒ, pkt. 13

Uk∏ad po∏àczeƒ
F1 Bezpiecznik czu∏y maks. 1A
F2 Bezpiecznik czu∏y maks. 4A
H4 Dioda Êwiecàca 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 Przekaênik Êwiat∏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 Zapora Êwietlna 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 zapory

Êwietlnej 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 zapory

Êwietlnej
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

O13
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O16 Wskazanie funkcjonowania

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

O17 Ustawianie ograniczenia si∏y
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 4).

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.

O15

Sterowanie elektroniczne : ustawianie i programowanie

Uruchomienie

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. 

W∏àczyç zasilanie sieciowe. Dioda Êwiecàca        Êwieci si´. Brama przesuwa si´ po uruchomieniu
przycisków kontrolnych             nast´pnie w kierunku punktu odniesienia.
Uwaga: wy∏àczanie kraƒcowe jest zaprogramowane fabrycznie.
Teraz mo˝na ustawiç ograniczenie si∏y, wg rys. 17. Przeprowadziç programowanie zdalnego
sterowania, wg rys. 18. Przesunàç bram´ za pomocà przycisku       do po∏o˝enia kraƒcowego
OTW i przeprowadziç programowanie po∏o˝eƒ kraƒcowych, wg rys. 21 / 22 / 23.
Przebieg programowania zostanie przerwany automatycznie po 30 sekundach po ostatnim
wprowadzeniu, lub zakoƒczony za pomocà przycisku 'P' wg rys. 18 / 19 / 20 / 21 / 22 i 23.
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Na nadajniku r´cznym:
Wcisnàç 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'.

Dioda Êwiecàca       Êwieci
si´.

Programowanie zakoƒczone.

O18 Kodowanie odbiornika w wersji jednoskrzyd∏owej
(tylko z antenà elektronicznà)

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

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
Dioda Êwiecàca        Êwieci si´.
Dioda Êwiecàca        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'.

Dioda Êwiecàca       Êwieci si´.

Programowanie zakoƒczone.

O19



Polski Strona 14

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)

O20

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
Dioda Êwiecàca        Êwieci si´.
Dioda Êwiecàca        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'.

Dioda Êwiecàca       Êwieci si´.

Programowanie zakoƒczone.
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O21 Ustawienie wy∏àczenia kraƒcowego w wersji jednoskrzyd∏owej
(brama musi byç w po∏o˝eniu 'OTW')

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

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 'E'.

Dioda Êwiecàca       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')

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

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 'E'.

Dioda Êwiecàca        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'.

Dioda Êwiecàca      Êwieci si´.
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Ustawienie wy∏àczenia kraƒcowego Brama 2 w wersji dwuskrzyd∏owej

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

Wcisnàç przycisk 'P'.

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.

Wskazanie 'IE'.

Dioda Êwiecàca        miga.

Kierunek przesuwu OTW Kierunek przesuwu ZAM

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P' tylko przy automatycznym
zamykaniu.

Programowanie zakoƒczone.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Dioda Êwiecàca      Êwieci si´.

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

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
Dioda Êwiecàca        Êwieci si´.
Dioda Êwiecàca        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 19 
(wartoÊç ustawiona wst´pnie na 2).

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wcisnàç przycisk 'P'.

Wskazanie 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 pracy

Programowanie przekaênika K6

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 zapory Êwietlnej

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. 29.
Przy∏àcze czerwonej lampki H20 na zacisku 1 lub N (X2b wg rys. 13).

(ustawione wst´pnie fabrycznie na Êwiat∏o 3 minuty, 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.

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 planu pod∏àczeƒ.

Wskazanie trybów pracy 2 do 6

2 Lampa migowa

3 Lampa typu 'kogut'

Wskazanie trybów pracy 7, 8, 9

O25
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Wskazanie

Sygnalizacja funkcjonowania Sygnalizacja zak∏óceƒ

Wskaz. Funkcja Wskaz. Zak∏ócenie

0 Przycisk STOP 8 Kontakt odniesienia nie funkcjonuje - sil. 1

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

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

6 Zapora Êwietlna przejazdowa 11 Ograniczenie czasu przesuwu

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

17 Kontakt odniesienia nie funkcjonuje - sil. 2

18 Czujnik liczby obrotów nie funkcjonuje - sil. 2

19 Ograniczenie si∏y - silnik 2

Cofanie programowania
Wcisnàç przycisk 'P' i jednoczeÊnie w∏àczyç napi´cie sieciowe.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wskazanie 'C'.
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Ustawienie automatycznego zamykania (tylko w trybie pracy 7 i 8 wg rys. 25)

Wcisnàç na 2 sekundy przycisk 'P'.
Wskazanie 'F'.
Dioda Êwiecàca        Êwieci si´.
Dioda Êwiecàca        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!
Dioda Êwiecàca       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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O30

O31 Uruchomienie:
W zakresie przemys∏owym okna, drzwi i bramy nale˝y poddaç przed pierwszym uruchomieniem i
w razie potrzeby, lecz co najmniej raz w roku, kontroli przez rzeczoznawc´.

Instrukcja konserwacji:
Nap´d bramy obrotowej Comfort 510 nie wymaga w najszerszym stopniu konserwacji.
Regularnie kontrolowaç ustawienie automatyki wy∏àczania 'OTW' i 'ZAM'. Kontrolowaç i 
odblokowywaç regularnie wszystkie ruchome elementy systemu bramy i nap´du. Brama musi
poruszaç si´ lekko przy obs∏udze r´cznej.

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

Objaw zak∏ócenia Przyczyna Usuwania

Sprawdziç, czy w∏àczone jest napi´cie
sieciowe.Sprawdziç bezpiecznik F1.

Och∏odziç transformator.

Ustawiç automatyk´ wy∏àczenia wg 
rys. 17 na poziom mniejszej czu∏oÊci.
Odblokowaç bram´.

Wymieniç czujnik liczby obrotów w
silniku.

Od∏àczyç nap´d od sieci.
Wyciàgnàç elektroniczne uk∏ady scalone
i skontrolowaç.

Od∏àczyç na prób´ pod∏àczone
ewentualnie b∏´dnie przyciski kluczykowe
i sterownicze oraz wyszukaç b∏àd w
okablowaniu.

Brak napi´cia.

Zadzia∏a∏a ochrona termiczna w
transformatorze.

Automatyka wy∏àczeniowa ustawiona za
czule. Przesuw bramy za ci´˝ki. Brama
zablokowana.

Uszkodzony czujnik liczby obrotów. 

Uszkodzony uk∏ad elektroniczny.

Nastàpi∏o obejÊcie zacisków przy∏àczeniowych
dla przycisku 'Impuls' np. przez zwarcie
przewodu lub b∏´dne pod∏àczenie.

'Zielone' wskazanie
pracy nie Êwieci si´.

Miga 'czerwone'
wskazanie zak∏ócenia.
Wskazanie 10 lub 19.

Wskazanie 9 lub 18.
Nap´d pracuje bez
samoczynnego
zatrzymania.

Urzàdzenie nie
funkcjonuje.

Brak reakcji po
podaniu impulsu.
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Dane techniczne:

Nap´d bramy obrotowej Comfort 510
ze sterowaniem elektronicznym w 
oddzielnej obudowie z tworzywa
sztucznego

WartoÊci przy∏àczeniowe:
230 V, 50 Hz, maks. 1 A

Pobór mocy:
0,2 kW (4 W w czuwaniu)

Zakres temperatury:
- 20°C do + 60°C

Praca:
Praca ciàg∏a 4 min

Pr´dkoÊç przesuwu nap´du: 
15 mm/s z ∏agodnym rozruchem i ∏agodnym
zatrzymaniem

Czas otwierania 90°:
18-25 s

Silnik:
Jednostka wrzecionowa z silnikiem z
przek∏adnià Êlimakowà na pràd sta∏y i
wbudowanym czujnikiem przyrostowym

Ograniczenie czasu biegu:
50 s

Si∏a ciàgu i nacisku:
800 N

Napi´cie sterownicze:
Napi´cie obni˝one poni˝ej 24 V=.

Antena elektroniczna:
W oddzielnej obudowie z tworzywa
sztucznego z antenà pr´towà

Wy∏àczenie kraƒcowe:
Elektroniczne przez mikroprocesor bez
mechanicznego wy∏àcznika kraƒcowego

Automatyka wy∏àczania:
Programowane, elektroniczne ograniczenie
si∏y, oba kierunki przesuwu ustawiane
oddzielnie.

Odblokowanie:
Szybkie odblokowanie poprzez mechaniczne
oddzielenie bramy od nap´du dêwignià
zatrzaskowà.

Ci´˝ar kompletu:
14 kg

Rodzaj zabezpieczenia:
Nap´d: IP 65
Urzàdzenie sterownicze: IP 65
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PL Prawa autorskie zastrze˝one.
Kopiowanie, równie˝ fragmentów, tylko za zezwoleniem.
Zastrzega si´ wprowadzanie zmian s∏u˝àcych usprawnieniu technicznemu.


