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Szanowni Klienci,  
dziękujemy, że wybraliście Państwo wysokiej jakości produkt 
naszej firmy.

Informacje dotyczące niniejszej 1 
instrukcji

Niniejsza instrukcja jest Instrukcją oryginalną w rozumieniu 
dyrektywy 2006/42/WE. Prosimy stosować się do zawartych 
w niej wskazówek, szczególnie ostrzeżeń i wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję oraz 
upewnić się, że użytkownik urządzenia ma w każdej chwili 
możliwość wglądu do instrukcji.

Obowiązujące dokumenty1.1 

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i konserwacji 
bramy użytkownikowi końcowemu należy przekazać 
następujące dokumenty:

niniejszą instrukcję
załączoną książkę kontroli
instrukcję bramy garażowej

Stosowane wskazówki ostrzegawcze1.2 

Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza 
niebezpieczeństwo, które może prowadzić do skaleczeń 
lub śmierci. W części opisowej ogólny symbol 
ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej 
określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej 
dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte 
w części opisowej.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczeństwo, które prowadzi bezpośrednio 
do ciężkich urazów lub śmierci.

 OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić 
do poważnych urazów lub śmierci.

 OSTROŻNIE

Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić 
do skaleczeń niskiego lub średniego stopnia.

UWAGA

Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować 
uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu.

Stosowane definicje1.3 

Automatyczne zamykanie

Automatyczne zamykanie bramy z położenia krańcowego 
Brama otwarta lub otwarcia częściowego po upływie 
określonego czasu.

Impulsowe sterowanie programowe

Po każdym uruchomieniu przycisku brama podejmuje pracę 
w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonanego biegu lub 
zatrzymuje się.

Biegi programujące

Biegi bramy, podczas których następuje zaprogramowanie 
drogi przebiegu oraz sił potrzebnych do eksploatowania 
bramy.

Tryb normalny

Ruch bramy po zaprogramowanej drodze 
i z zaprogramowaną siłą.

Cofanie z przyczyn bezpieczeństwa

Ruch bramy w kierunku przeciwnym po zadziałaniu 
urządzenia zabezpieczającego lub ograniczenia siły.

Granica cofania

Po zadziałaniu jednego z urządzeń zabezpieczających brama 
rozpocznie bieg w kierunku przeciwnym aż do granicy 
cofania (bieg powrotny bezpieczeństwa), tj. zatrzyma 
się tuż przed położeniem krańcowym Brama zamknięta. Taka 
reakcja bramy nie zachodzi po przekroczeniu granicy cofania, 
co umożliwia bezpieczne osiągnięcie położenia krańcowego 
bez przerywania biegu.

Otwarcie częściowe

Indywidualnie regulowana druga wysokość otwarcia, która 
umożliwia przewietrzenie garażu.

Timeout

Zdefiniowany czas, w którym oczekiwane jest jakieś działanie 
(np. wybór menu lub włączenie funkcji). Po bezskutecznym 
upływie tego czasu napęd automatycznie przełącza 
się na tryb pracy.

Droga przebiegu

Droga, jaką pokonuje brama z położenia krańcowego Brama 

otwarta do położenia krańcowego Brama zamknięta.

Czas ostrzegania

Czas, jaki upływa od momentu wydania polecenia 
(wysłania impulsu) do rozpoczęcia biegu bramy.

Stosowane symbole1.4 

Część ilustrowana przedstawia montaż napędu w bramie 
segmentowej. Dodatkowo przedstawiono różnice w stosunku 
do montażu napędu w bramie uchylnej. W tym celu numerom 
ilustracji przyporządkowano odpowiednio litery:

a = brama segmentowa b = brama uchylna

Wszystkie wymiary w części ilustrowanej podano w [mm].

Symbole:

2.2

patrz część opisowa

Na przykład 2.2 oznacza: patrz część 
opisowa, rozdział 2.2

Ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa osób i mienia
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Potrzebny duży nakład siły

Zwrócić uwagę na płynność pracy

Stosować rękawice ochronne

Ustawienia fabryczne

Wyświetlacz siedmiosegmentowy

Wyświetlacz miga

Wyświetlacz miga wolno

Wyświetlacz miga szybko

Migający punkt

Stosowane skróty1.5 

Kod kolorów dla przewodów, pojedynczych 
żył i elementów konstrukcyjnych

Skróty kolorów służących do oznaczenia przewodów, 
żył i elementów konstrukcyjnych są zgodne 
z międzynarodowym kodem kolorów IEC 757:

WH biały

BN brązowy

GN zielony

YE żółty

Oznaczenia produktów

HE 3 BiSecur odbiornik 3-zakresowy

IT 1b sterownik wewnętrzny z podświetlanym 
przyciskiem impulsowym

IT 3b / PB 3 sterownik wewnętrzny z podświetlanym 
przyciskiem impulsowym, dodatkowe 
przyciski wł. / wył. oświetlenia i wł. / wył. 
napędu

EL 101 / EL 301 fotokomórka jednokierunkowa

STK wyłącznik krańcowy drzwi w bramie

SKS zespół przyłączeniowy zabezpieczenia 
krawędzi zamykającej

VL zespół przyłączeniowy fotokomórki 
wyprzedzającej

HS 5 BiSecur nadajnik z funkcją informacji zwrotnej

HOR 1 przekaźnik opcjonalny

UAP 1 uniwersalna płytka adaptacyjna

HNA 18 akumulator awaryjny

SLK lampa sygnalizacyjna LED, żółta

2  Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

UWAGA:

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 
W CELU ZAGWARANTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB 
NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO NINIEJSZYCH INSTRUKCJI. 
PROSIMY O ICH STARANNE PRZECHOWYWANIE.

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Napęd bramy garażowej jest przeznaczony do eksploatacji 
bram segmentowych i uchylnych równoważonych sprężynowo 
i sterowanych impulsowo oraz bram uchylnych 
równoważonych ciężarkami. W zależności od typu napęd 
może służyć do użytku prywatnego / z wyłączeniem 
działalności gospodarczej lub być stosowany w sektorze 
działalności gospodarczej (np. w bramach do garaży 
podziemnych i zbiorczych).

Prosimy przestrzegać danych producenta dotyczących 
łączenia bramy z napędem. Konstrukcja bramy oraz montaż 
wykonany zgodnie z wytycznymi producenta eliminuje 
zagrożenia w rozumieniu normy EN 13241-1. Zezwala 
się na eksploatację bram montowanych w obiektach 
użyteczności publicznej i wyposażonych tylko w jedno 
urządzenie zabezpieczające (np. ograniczenie siły) wyłącznie 
pod nadzorem.

Napęd bramy garażowej jest przeznaczony do pracy 
w suchych pomieszczeniach.

Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem2.2 

Zabrania się stosowania napędu w bramach 
bez zabezpieczenia przed opadnięciem.

Kwalifikacje montera2.3 

Tylko prawidłowy montaż i konserwacja wykonane według 
instrukcji przez kompetentny / autoryzowany zakład bądź 
przez kompetentną osobę / posiadającą stosowne kwalifikacje 
gwarantuje bezpieczny i przewidziany sposób działania. 
Osoba posiadająca stosowne kwalifikacje w rozumieniu normy 
EN 12635 jest to osoba, która posiada odpowiednie 
wykształcenie, wykwalifikowaną wiedzę i doświadczenie 
praktyczne do przeprowadzenia prawidłowego i bezpiecznego 
montażu, kontroli i konserwacji.
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Wskazówki dotyczące bezpiecznego 2.4 
wykonywania montażu, konserwacji, naprawy 
i demontażu całej bramy

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sprężyny wyrównawcze znajdują się pod dużym 
naprężeniem.

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 3.1

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia w razie nagłego 
uruchomienia bramy

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 11

Wykonanie montażu, konserwacji, naprawy i demontażu 
bramy i napędu bramy garażowej należy zlecić osobie 
posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

W razie nieprawidłowego działania napędu bramy ▶ 

garażowej należy zlecić kontrolę lub naprawę 
bezpośrednio wykwalifikowanemu personelowi.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu2.5 

Instalator jest zobowiązany podczas wykonywania montażu 
do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz 
dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych. Ponadto 
należy przestrzegać przepisów krajowych. Konstrukcja bramy 
oraz montaż wykonany zgodnie z wytycznymi producenta 
eliminuje zagrożenia w rozumieniu normy EN 13241-1.

Strop garażu należy wykończyć w sposób gwarantujący 
bezpieczne mocowanie napędu. W przypadku zbyt wysokich 
lub zbyt lekkich stropów napęd montuje się na dodatkowych 
podporach.

  OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie materiały mocujące
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 3.3

Zagrożenie życia ze strony liny ręcznej
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 3.3

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek 
niekontrolowanego uruchomienia bramy

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 3.3

2.6 Wskazówki dotyczące bezpiecznego 
uruchomienia i eksploatacji

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

Napięcie sieciowe

Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym 
porażeniem prądem.
Dlatego prosimy bezwzględnie stosować się do poniższych 
wskazówek.

Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane ▶ 

wyłącznie przez uprawnionych elektromonterów.
Instalacja elektryczna odbiorcy musi spełniać właściwe ▶ 

przepisy ochronne (230/240 V AC, 50/60 Hz).
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy napędzie ▶ 

należy wyjąć wtyczkę z sieci!

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas pracy bramy
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 5

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek nieprawidłowo 
dobranego typu bramy

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 7

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia w prowadnicy
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 10

Niebezpieczeństwo skaleczenia o uchwyt liny
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 10

Niebezpieczeństwo skaleczenia o rozgrzaną lampę
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 11.2

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek 
niekontrolowanego uruchomienia bramy w kierunku 
Brama zamknięta w razie pęknięcia zamontowanej 
sprężyny równoważącej ciężar i odblokowania suwaka.

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 10

UWAGA

Obce napięcie na zaciskach przyłączeniowych
Niepożądane napięcie na zaciskach przyłączeniowych 
sterowania prowadzi do uszkodzenia elektroniki napędu.

Nie należy podłączać zacisków przyłączeniowych ▶ 

sterowania do napięcia sieciowego (230/240 V AC).

Wskazówki dotyczące bezpiecznego używania 2.7 
nadajnika

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas pracy bramy
Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 8

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek 
przypadkowego uruchomienia bramy

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 8

2.8 Atestowane urządzenia zabezpieczające

Funkcje lub elementy układu sterowania naszej produkcji 
związane z bezpieczeństwem, takie jak ograniczenie siły, 
zewnętrzne fotokomórki / listwy stykowe (jeśli zastosowano), 
zostały skonstruowane i poddane badaniom wg kategorii 2, 
PL „c” zgodnie z normą EN ISO 13849-1:2008.

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niesprawnych 
urządzeń zabezpieczających

Patrz ostrzeżenie w rozdziale ▶ 7
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Montaż3 
UWAGA:
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
MONTAŻU. PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH 
ZALECEŃ, GDYŻ NIEPRAWIDŁOWO WYKONANY MONTAŻ 
GROZI DOZNANIEM POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

3.1 Kontrola bramy / mechanizmu bramy

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

Sprężyny wyrównawcze znajdują się pod dużym 
naprężeniem.

Regulowanie sprężyn lub ich poluzowanie może 
spowodować poważne obrażenia!

Wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych ▶ 

i naprawy sprężyn równoważących ciężar bramy 
radzimy dla Państwa własnego bezpieczeństwa zlecić 
osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje!
Prosimy zaniechać wszelkich prób wymiany, regulacji, ▶ 

naprawy i zmiany usytuowania sprężyn służących 
do równoważenia ciężaru bramy lub ich obejm.
Prosimy ponadto skontrolować cały mechanizm bramy ▶ 

(przeguby, podpory, liny, sprężyny i elementy 
mocujące) pod kątem zużycia i ewentualnych 
uszkodzeń.
Sprawdzić, czy nie występują ślady rdzy, korozji ▶ 

i pęknięć.

Błędy mechanizmu bramy lub nieprawidłowe ustawienie 
bramy może prowadzić do ciężkich obrażeń!

Nie należy korzystać z bramy, która wymaga naprawy ▶ 

lub regulacji.

Konstrukcja napędu wyklucza stosowanie go do eksploatacji 
ciężkich bram, to jest takich, których nie można otworzyć 
lub zamknąć ręcznie lub można je w taki sposób otworzyć 
lub zamknąć z dużym wysiłkiem.
Brama musi znajdować się w nienagannym stanie 
mechanicznym, a jej ciężar musi być równoważony w stopniu 
pozwalającym na jej ręczne otwieranie i zamykanie 
(EN 12604).

Bramę unieść na wysokość około jednego metra ▶ 

i zwolnić. Brama powinna pozostać w niezmienionej 
pozycji - jakikolwiek ruch w górę lub w dół jest 
wykluczony. Jeśli brama poruszy się w którąkolwiek 
stronę, istnieje ryzyko, że sprężyny równoważące 
ciężar / ciężarki nie są prawidłowo wyregulowane 
lub są uszkodzone. W takim przypadku należy liczyć 
się ze zwiększonym zużyciem lub nieprawidłowym 
działaniem całej bramy.
Sprawdzić, czy brama prawidłowo się otwiera i zamyka.▶ 

Wymagane miejsce3.2 
Minimalna ilość wolnego miejsca między najwyższym 
punktem bramy a stropem (również podczas otwierania 
bramy) musi wynosić minimum 30 mm.
Jeśli przestrzeń jest mniejsza, można zamontować napęd 
także za otwartą bramą (o ile istnieje dostateczna ilość 
miejsca). W takim przypadku należy zastosować przedłużony 
zabierak, na który trzeba złożyć odrębne zamówienie.
Dopuszcza się zamocowanie napędu bramy garażowej 
w odległości maks. 500 mm od osi bramy. Wyjątek stanowią 
bramy segmentowe z prowadzeniem wysokim (prowadzenie 
H); takie rozwiązanie wymaga jednak zastosowania 
prowadzenia specjalnego.
Wymagane gniazdo wtykowe do podłączenia elektrycznego 
należy umieścić w odległości ok. 500 mm obok głowicy 
napędu.

Prosimy o sprawdzenie tych wymiarów!▶ 

3.3 Montaż napędu bramy garażowej

  OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie materiały mocujące
Stosowanie nieodpowiednich materiałów mocujących może 
spowodować odłączenie się napędu ze względu na brak 
dostatecznego zamocowania.

Instalator jest zobowiązany sprawdzić przydatność ▶ 

dostarczonego materiału montażowego (kołków 
rozporowych) do zastosowania w przewidzianym 
miejscu montażu; w razie potrzeby należy zastosować 
inny materiał, gdyż dostarczone elementy mocujące 
nadają się do betonu (>= B15), lecz nie posiadają 
dopuszczenia nadzoru budowlanego 
(patrz rys. 1.6a / 1.8b / 2.4).

  OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia ze strony liny ręcznej
Pracująca lina ręczna może spowodować śmierć przez 
powieszenie.

Podczas wykonywania montażu napędu należy ▶ 

zdemontować linę ręczną (patrz rysunek 1.3.a).

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek 
niekontrolowanego uruchomienia bramy
Nieprawidłowy montaż lub obsługa napędu może wywołać 
niekontrolowany ruch bramy i spowodować przytrzaśnięcie 
ludzi lub przedmiotów.

Prosimy postępować według wszystkich wskazówek ▶ 

zawartych w tej instrukcji.
Nieprawidłowo zamontowane urządzenia sterujące 
(np. sterowniki) mogą wywołać niekontrolowany ruch bramy 
i spowodować przytrzaśnięcie ludzi lub przedmiotów.

Urządzenia te należy umieścić ▶ 

na wysokości co najmniej 1,5 m 
(w miejscu niedostępnym dla dzieci).
Zainstalowane na stałe urządzenia ▶ 

sterujące (takie jak sterowniki i in.) 
należy zamontować w miejscu, 
z którego brama będzie w zasięgu 
wzroku, jednak z daleka 
od poruszających się elementów.

UWAGA

Uszkodzenie wskutek zabrudzenia
Pył i opiłki pochodzące z wiercenia mogą powodować 
zakłócenia działania.

Podczas tych prac należy przykryć napęd.▶ 

WSKAZÓWKI:
W garażach bez drugiego wejścia wymagany jest montaż 
odryglowania awaryjnego na wypadek ewentualnego 
zatrzaśnięcia w razie awarii zasilania. Odryglowanie awaryjne 
należy zamówić oddzielnie.

Raz w miesiącu kontrolować sprawność działania ▶ 

odryglowania awaryjnego.
W celu spełnienia wymogów określonych w wytycznej TTZ 
dotyczącej odporności bram garażowych na włamanie należy 
usunąć uchwyt linki z suwaka.

POLSKI



56 TR10A113  RE / 05.2012

POLSKI



TR10A113  RE / 05.2012 57

Stosować się do wskazówek ▶ 

w rozdziale 3.2. 
– Wymagane miejsce

Całkowicie zdemontować 1. 
mechaniczne ryglowanie bramy. 
Odłączyć mechaniczne ryglowania.
W przypadku profilu 2. 
wzmacniającego bramy 
segmentowej umieszczonego 
decentralnie kątownik zabieraka 
należy przymocować 
do najbliższego profilu 
wzmacniającego z prawej lub lewej 
strony (por. rysunek 1a).
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Konsolę nadproża i kątownik 3. 
zabieraka w bramach 
segmentowych wyposażonych 
w środkowe zamknięcie należy 
mocować w odległości 
maksymalnie 500 mm od osi bramy.

WSKAZÓWKA:

W odróżnieniu do rysunku 1.5.a  
w przypadku bram drewnianych należy 
stosować wkręty do drewna 5 x 35 
z zestawu dołączonego do bramy 
(otwór Ø 3 mm).
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Stosować się do wskazówek ▶ 

w rozdziale 3.2. 
– Wymagane miejsce

Odłączyć mechaniczne ryglowania 4. 
bramy (patrz rys. 1.3b).
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Odłączyć mechaniczne ryglowania 5. 
bramy (patrz rys. 1.4b / 1.5b). 
W modelach bram, których nie 
wymieniono w niniejszej instrukcji, 
montaż zapadek wykonuje 
odbiorca.
W odróżnieniu do 6. 
rysunków 1.6b / 1.7b w bramach 
uchylnych wyposażonych w uchwyt 
z kutego żelaza przegub nadproża 
i kątownik zabieraka należy 
zamontować decentralnie.
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WSKAZÓWKA:

W bramach N80 z wypełnieniem 
drewnianym do montażu należy 
wykorzystać dolne otwory w przegubie 
nadproża.
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Montaż prowadnicy3.4 

WSKAZÓWKA:

W zależności od danego celu 
zastosowania w napędach bram 
garażowych należy stosować wyłącznie 
zalecane przez nas prowadnice 
(patrz informacja o produkcie)!
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Nacisnąć zielony przycisk ▶ 

i przesunąć suwak ok. 200 m 
w kierunku środka szyny (patrz 
rys. 2.1). Tej czynności nie można 
wykonać po zamontowaniu 
ograniczników krańcowych 
i napędu.
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WSKAZÓWKA:

W napędach do bram montowanych 
w garażach podziemnych i garażach 
zbiorczych wymagane jest mocowanie 
prowadnicy z drugim zawieszeniem 
pod stropem garażu.

Drugie zawieszenie jest także wymagane 
w przypadku dzielonych szyn 
(dostarczane w ramach wyposażenia).
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WSKAZÓWKA:

W zależności od typu prowadzenia 
bramy należy zwrócić uwagę 
na kierunek montażowy zabieraka 
bramy.
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WSKAZÓWKA:

W zależności od typu bramy należy 
zwrócić uwagę na kierunek montażowy 
zabieraka bramy.
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Przygotowanie do ręcznej obsługi 
bramy

Pociągnąć za linkę rozryglowania ▶ 

mechanicznego (rysunek 4).

Ustalanie położeń 3.5 
krańcowych

Jeśli brama garażowa z trudem 
przesuwa się ręcznie w wybrane 
położenie krańcowe Brama otwarta 
wzgl. Brama zamknięta.

Stosować się do wskazówek ▶ 

w rozdziale 3.1!

Montaż ogranicznika 3.5.1 
krańcowego Brama otwarta

Ogranicznik krańcowy umieścić 1. 
luźno w prowadnicy między 
suwakiem a napędem.
Ręcznie przesunąć bramę 2. 
w położenie krańcowe 
Brama otwarta.
Unieruchomić ogranicznik.3. 

WSKAZÓWKA:

Jeśli brama w położeniu krańcowym 
nie osiąga pełnej wysokości przejazdu, 
można usunąć ogranicznik, 
co spowoduje uruchomienie 
zintegrowanego ogranicznika 
(na głowicy napędu).
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Montaż ogranicznika 3.5.2 
krańcowego 
Brama zamknięta

Ogranicznik krańcowy umieścić 1. 
luźno w prowadnicy między 
suwakiem a bramą.
Ręcznie przesunąć bramę 2. 
w położenie krańcowe 
Brama zamknięta.

Przesunąć ogranicznik krańcowy 3. 
o ok. 10 mm w kierunku 
Brama zamknięta i unieruchomić.

Przygotowanie do automatycznego 
trybu pracy

Nacisnąć zielony przełącznik ▶ 

na suwaku (rysunek 6).
W tym celu bramę należy ▶ 

przesuwać ręcznie, aż suwak 
zostanie wprzęgnięty w zamek 
pasa.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa ▶ 

opisanych w rozdziale 10 
– Niebezpieczeństwo zgniecenia 

w prowadnicy
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Montaż głowicy napędu3.5.3 

Przymocować głowicę napędu ▶ 

strzałką skierowaną w kierunku 
bramy (rysunek 7).
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa ▶ 

opisanych w rozdziale 10  
– UWAGA

Mocowanie tabliczki 3.6 
ostrzegawczej

Tabliczkę ostrzegającą przed ▶ 

przytrzaśnięciem należy trwale 
zamocować w widocznym miejscu, 
uprzednio oczyszczonym 
i odłuszczonym, na przykład 
w pobliżu zainstalowanych na stałe 
sterowników napędu.
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Podłączenie 4 
do instalacji 
elektrycznej

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa ▶ 

opisanych w rozdziale 2.6 
– Napięcie sieciowe 

– Obce napięcie na zaciskach 

przyłączeniowych

W celu uniknięcia zakłóceń:
Przewody sterowania napędu ▶ 

(24 V DC) należy ułożyć w systemie 
instalacyjnym oddzielonym 
od innych przewodów zasilających 
(230 V AC).

Zaciski przyłączeniowe4.1 

Wszystkie zaciski przyłączeniowe można 
obciążać wielokrotnie (patrz rys. 10):

grubość minimalna: 1 x 0,5 mm2

grubość maksymalna: 1 x 2,5 mm2

Do zacisku przyłączeniowego BUS 
można podłączyć wyposażenie 
dodatkowe obsługujące funkcje 
specjalne.

Podłączenie elementów 4.2 
dodatkowych / akcesoriów

WSKAZÓWKA:

Dopuszczalne obciążenie napędu przez 
wszystkie elementy wyposażenia 
dodatkowego wynosi łącznie  
maks. 250 mA. Zużycie prądu przez 
komponenty podano na ilustracjach.

Zewnętrzny odbiornik 4.2.1 
radiowy*

Patrz rysunek▶  11 i rozdział 9

Podłączyć wtyczkę odbiornika 
w odpowiednim miejscu.

Zewnętrzny sterownik 4.2.2 
impulsowy*

Patrz rysunek▶  12

Jeden lub więcej sterowników 
z zestykiem zwiernym 
(bezpotencjałowym), np. sterownik 
wewnętrzny lub sterownik na klucz, 
można podłączać równolegle.

* Oprzyrządowanie, nie obejmuje 
wyposażenia standardowego!
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Sterownik wewnętrzny 4.2.3 
PB 3 / IT 3b*

Patrz rysunek▶  13

Sterownik impulsowy do wyzwolenia 
lub zatrzymania biegu bramy

Patrz rysunek▶  13.1

Sterownik do włączania i wyłączania 
oświetlenia napędu

Patrz rysunek▶  13.2

Sterownik do włączania i wyłączania 
wszystkich elementów obsługi

Patrz rysunek▶  13.3

Fotokomórka dwużyłowa* 4.2.4 
(dynamiczna)

Patrz rysunek▶  14

WSKAZÓWKA:

Należy postępować zgodnie z instrukcją 
montażu fotokomórki.

Po zadziałaniu fotokomórki napęd 
zatrzyma się i nastąpi bezpieczne 
cofnięcie bramy w położenie krańcowe 
Brama otwarta.

* Oprzyrządowanie, nie obejmuje 
wyposażenia standardowego!
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Testowany wyłącznik 4.2.5 
krańcowy drzwi w bramie*

Zestyki drzwiowe przełączane ▶ 

po masie (0 V) podłączyć w sposób 
przedstawiony na rys.  15.

Otwarcie zestyku drzwi w bramie 
spowoduje natychmiastowe zatrzymanie 
biegu bramy i jej stałe zablokowanie.

Zabezpieczenie krawędzi 4.2.6 
zamykającej*

Zabezpieczenia krawędzi ▶ 

zamykającej przełączane po masie 
(0 V) podłączyć w sposób 
przedstawiony na rys.  16.

Po zadziałaniu zabezpieczenia krawędzi 
zamykającej napęd zatrzyma 
się i nastąpi cofnięcie bramy w kierunku 
Brama otwarta.

Przekaźnik opcjonalny 4.2.7 
HOR 1*

Patrz rysunek▶  17 i rozdział 6.1.7

Przekaźnik opcjonalny HOR 1 jest 
wymagany do podłączenia zewnętrznej 
lampy lub lampy sygnalizacyjnej.

* Oprzyrządowanie, nie obejmuje 
wyposażenia standardowego!
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Uniwersalna płytka 4.2.8 
adaptacyjna UAP 1*

Patrz rysunek▶  18 i rozdział 6.1.7

Uniwersalna płytka adaptacyjna UAP 1 
może być stosowana do obsługi innych 
funkcji dodatkowych.

Akumulator awaryjny 4.2.9 
HNA 18*

Patrz rysunek ▶ 19

Opcjonalny akumulator awaryjny 
umożliwia korzystanie z bramy także 
w razie awarii zasilania sieciowego. 
Przełączenie na tryb pracy 
z akumulatorem następuje 
automatycznie. Podczas pracy 
akumulatora oświetlenie napędu 
jest wyłączone.

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia 
w razie nagłego uruchomienia 
bramy
Do nagłego, nieoczekiwanego 
uruchomienia bramy może dojść 
w sytuacji, gdy mimo odłączonej 
wtyczki sieciowej nadal jest 
podłączony akumulator awaryjny.

Przed przystąpieniem do ▶ 

jakichkolwiek prac na bramie 
należy odłączyć wtyczkę sieciową 
i wtyczkę akumulatora 
awaryjnego.

4.2.10 Nadajniki

Patrz rysunek ▶ 20

1 Dioda LED, multicolor
2 Przyciski nadajnika
3 Przycisk odczytu statusu
4 Pokrywa baterii
5 Bateria

Nadajnik jest gotowy do pracy 
po włożeniu baterii.

* Oprzyrządowanie, nie obejmuje 
wyposażenia standardowego!

POLSKI



76 TR10A113  RE / 05.2012

5 Uruchomienie
Przed uruchomieniem prosimy zapoznać ▶ 

się i przestrzegać zasad bezpieczeństwa opisanych 
w rozdziale 2.6 i 2.8.

WSKAZÓWKI:
Nadajnik musi być gotowy do pracy (patrz rozdział 4.2.10)
Suwak musi być podłączony, a w obszarze działania 
urządzeń zabezpieczających nie mogą się znajdować 
żadne przeszkody!
Przedtem należy zamontować i podłączyć urządzenia 
zabezpieczające.
Podłączenie kolejnych urządzeń zabezpieczających 
w późniejszym terminie wymaga przeprowadzenia 
ponownego biegu programującego (menu 10).
Podczas programowanie podłączone urządzenia 
zabezpieczające i ograniczenie siły pozostają nieaktywne.

Patrz rysunek▶  21

Ponownie włożyć wtyczkę sieciową.1. 
Na wyświetlaczu pojawi się symbol U.
Wybrać dany typ bramy.2. 
Na wyświetlaczu pojawi się symbol L.

Typy bram:

Menu Typ bramy
01 = brama segmentowa
02 = brama uchylna 1)

03 = boczna brama segmentowa
04 = brama uchylna 2) (np. ET 500) 3)

05 = brama przesuwna 4) (np. ST 500) 3)

brama wychylana na zewnątrz1) 
brama wychylana do środka2) 
w zależności od typu napędu3) 
W bramach tego typu wymagana jest listwa opornikowa 8k2 4) 
dla kierunku Otwieranie bramy zamontowana na bocznej krawędzi 
zamykającej i podłączona do napędu poprzez moduł analizujący 
8k2-1T.

WSKAZÓWKA:
Dla bram skrzydłowych należy wybrać menu ▶ 03.

Timeout:

Jeżeli przed uruchomieniem biegu programującego upłynie 
Timeout (60 sekund), napęd powróci automatycznie 
do ustawień fabrycznych.

Nacisnąć przycisk 3. .
Brama otworzy się, a następnie zatrzyma w położeniu – 
krańcowym Brama otwarta.
Brama wykona automatycznie 3 pełne cykle – 
(otwieranie i zamykanie), podczas których nastąpi 
zaprogramowanie drogi przebiegu, wymaganych 
sił i podłączonych urządzeń zabezpieczających.

Podczas biegów programujących miga oświetlenie 
napędu i symbol L na wyświetlaczu.

Brama zatrzyma się w położeniu krańcowym – 
Brama otwarta. Oświetlenie napędu świeci się, 
a następnie gaśnie po upływie 60 sekund.

W celu przerwania biegu programującego:
nacisnąć jeden z przycisków ▶  lub , przycisk PRG 
lub uruchomić zewnętrzny sterownik impulsowy.
Na wyświetlaczu świeci się symbol U, napęd jest 
niezaprogramowany.

Wyświetlanie zaprogramowanych sił

Po zakończeniu biegów programujących na wyświetlaczu jest 
wyświetlana określona liczba, która oznacza maksymalną 
wartość ustalonej siły.

Mogą to być następujące wartości:

0-2 optymalna siła
Brama pracuje lekko.

3-9 nieprawidłowa siła
Należy sprawdzić wzgl. wyregulować mechanizm 
bramy.

Po wyświetleniu zaprogramowanych sił napęd przejdzie 
automatycznie do menu, służącego do zarejestrowania 
nadajników obsługujących funkcję sterowania impulsowego. 
Na wyświetlaczu miga numer 11.

Aby zarejestrować nadajnik (impulsowy):
Nacisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika, którego kod 4. 
radiowy ma zostać wysłany. (Reakcje nadajnika opisano 
w rozdziale 8.4). W momencie rozpoznania ważnego kodu 
radiowego na wyświetlaczu szybko miga numer 11.
Zwolnić przycisk nadajnika.5. 
Nadajnik został zarejestrowany i jest gotowy do pracy.
Na wyświetlaczu miga numer 11., co oznacza, że można 
zarejestrować kolejne nadajniki.

Aby przerwać proces rejestracji nadajników 
lub nie rejestrować kolejnych nadajników:

Nacisnąć przycisk ▶ PRG.

Nacisnąć jeden z przycisków 6.  lub , aby wybrać 
menu 00 (wyjście z trybu programowania) lub odczekać, 
aż upłynie Timeout, aby przejść do trybu pracy.
lub

Nacisnąć jeden z przycisków 6.1  lub , aby wybrać 
menu 12 (oświetlenie napędu) lub menu 13 
(otwarcie częściowe).
Nacisnąć przycisk 7. PRG, aby przejść do trybu 
programowania.
W menu 8. 12 i menu 13 postępować w taki sam sposób, 
jak opisano w punkcie 4 + 5.

Napęd jest gotowy do pracy.

Timeout:

Jeżeli podczas rejestrowania nadajnika upłynie Timeout 
(25 sekund), napęd przełączy się automatycznie na trybu 
pracy. W celu zarejestrowania nadajnika należy wówczas 
ręcznie wybrać właściwe menu (patrz rozdział 6.1.3).
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6 Menu

WSKAZÓWKI:
W przypadku bloków funkcyjnych 
składających się z kilku menu 
można aktywować tylko jedno 
menu na blok.
Po zaprogramowaniu napędu 
wyświetlane są już tylko dostępne 
menu 10 – 46. Menu 01 – 05 
są dostępne tylko podczas 
pierwszego uruchamiania. Menu 00 
służy do wyjścia z trybu 
programowania.
Punkt dziesiętny wyświetlany obok 
numeru menu wskazuje, które menu 
jest aktywne.

Aby przejść do trybu programowania: 
rysunek 22

Nacisnąć przycisk ▶ PRG 
do momentu pojawienia się 00 
na wyświetlaczu.

Aby wybrać menu: rysunek 22.1
Przy pomocy przycisków ▶  lub  
wybrać żądane menu. Naciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku  lub  
umożliwia szybsze przewijanie.

Aby aktywować menu: rysunek 22.2
Przytrzymać wciśnięty ▶ 

przycisk PRG do momentu 
pojawienia się punktu dziesiętnego 
obok numeru menu.
Menu zostało natychmiast 
aktywowane.

Aby wyjść z menu programowania: 
rysunek 22.3

Przy pomocy przycisków ▶  lub  
wybrać menu 00 i nacisnąć 
przycisk PRG.
lub

przez 60 sekund nie podejmować ▶ 

żadnego działania (Timeout).
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Opis menu6.1 

Tabelaryczne zestawienie wszystkich menu znajduje się w rozdziale 18, od strony 91.

Po przejściu w tryb programowania oświetlenie napędu świeci się przez 60 sekund. Naciskając przycisk ,  lub PRG, można 
przedłużyć czas oświetlenia.

Menu 01 - 05: typy bramy6.1.1 

Menu 01 – 05 służą do uruchomienia napędu. Są dostępne tylko podczas pierwszego uruchomienia lub po przywróceniu ustawień 
fabrycznych.

Po wybraniu typu bramy wszystkie wartości charakterystyczne dla danego typu bramy, takie jak: prędkość pracy, funkcja 
łagodnego wyhamowania, reakcja urządzeń zabezpieczających, granice cofania itp., są predefiniowane.

Zestawienie typów bram - patrz rozdział ▶ 5

Menu6.1.2  10: biegi 
programujące

Stosować się do wskazówek ▶ 

w rozdziale 5.

Biegi programujące w urządzeniu 
z chwili dostawy:

Podczas pierwszego uruchomienia 
(rozdział 5) wszystkie biegi programujące 
są przeprowadzane automatycznie.

Biegi programujące po wykonaniu 
prac serwisowych i konserwacyjnych:

Wykonanie prac serwisowych 
i konserwacyjnych, późniejszy montaż 
urządzeń zabezpieczających, wyłącznika 
krańcowego drzwi w bramie lub 
zabezpieczającej listwy stykowej bądź 
wykonanie innych zmian na bramie 
może spowodować konieczność 
przeprowadzenia biegów 
programujących. W takim przypadku 
kasowane są najpierw istniejące dane 
bramy (droga przebiegu i siły) 
i ponownie programowane.

Aby wyjść z menu jeszcze przed 
rozpoczęciem biegów 
programujących, należy:

Nacisnąć przycisk ▶ PRG

Nacisnąć przycisk 1. PRG 
do momentu pojawienia się 00 
na wyświetlaczu.
Przy pomocy przycisków 2.  lub  
wybrać żądane menu 10.
Nacisnąć przycisk 3. PRG 
do momentu pojawienia 
się na wyświetlaczu symbolu L.
Kontynuować czynności 4. 
od punktu 3, w rozdziale 5.
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6.1.3 Menu 11 – 13: rejestrowanie 
nadajnika

Istnieje możliwość skopiowania maks. 
150 kodów radiowych i podzielenia ich 
na istniejące kanały. Po skopiowaniu 
więcej niż 150 kodów radiowych 
pierwszy ze skopiowanych kodów 
zostanie skasowany. Po skopiowaniu 
kodu radiowego jednego przycisku 
nadajnika dla dwóch różnych funkcji 
zostanie skasowany kod dla pierwszej 
skopiowanej funkcji.

Aby skopiować kod radiowy 
do zintegrowanego odbiornika 
radiowego, muszą być spełnione 
poniższe warunki:

napęd jest w spoczynku
czas ostrzegania lub zatrzymania 
jest nieaktywny

Menu 11: kopiowanie kodu radiowego 
do sterowania impulsowego:

Patrz rysunek▶  24

Menu 12: kopiowanie kodu radiowego 
do sterowania oświetleniem napędu:

Patrz rysunek▶  25

Menu 13: kopiowanie kodu radiowego 
do sterowania otwarciem 
częściowym:

Patrz rysunek▶  26

WSKAZÓWKA:

Reakcje nadajnika opisano w 
rozdziale 8.4.

Aby przerwać rejestrowanie 
nadajników, należy:

Nacisnąć przycisk ▶ PRG

Timeout:

Jeżeli podczas rejestrowania nadajników 
upłynie Timeout (25 sekund), napęd 
przełączy się automatycznie na tryb 
programowania.
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Uwaga do opisywanych tu menu:
Patrz także zestawienie od strony ▶ 91.

Menu6.1.4  14: odczytywanie typu bramy
W menu 14 istnieje możliwość odczytania ustawionego typu 
bramy podczas uruchamiania lub po przywróceniu ustawień 
fabrycznych.

Aby odczytać typ bramy, należy:
Wybrać menu 1. 14 w sposób opisany w rozdziale 6.
Nacisnąć przycisk 2. PRG.
Ustawiony typ bramy jest wyświetlany do momentu 
naciśnięcia przycisku PRG.

Menu6.1.5  15 – 18: oświetlenie napędu sterowane 
przez napęd

W momencie uruchomienia bramy włącza się oświetlenie 
napędu. Po zakończeniu biegu bramy oświetlenie napędu 
pozostaje włączone przez odpowiednio długo ustawiony czas 
(czas trwania oświetlenia).
Jeżeli aktywowano menu 15, ruch bramy nie powoduje 
włączenia oświetlenia napędu.
W menu 16 – 18 można regulować czas trwania oświetlenia 
napędu.

Aby ustawić wybraną funkcję, należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

Menu6.1.6  19 – 21: oświetlenie napędu sterowane 
przez zewnętrzne elementy obsługi

Oświetlenie napędu można włączyć za pomocą zewnętrznego 
sterownika (np. nadajnikiem lub sterownikiem wewnętrznym 
IT 3b, PB 3), oświetlenie pozostaje włączone przez 
odpowiednio długo ustawiony czas (czas trwania oświetlenia).
Jeżeli aktywowano menu 19, oświetlenie napędu nie może 
być włączone przez zewnętrzny element obsługi.
W menu 20 – 21 można regulować czas trwania oświetlenia 
napędu. Następuje też automatyczna aktywacja menu 23.

Aby ustawić wybraną funkcję należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

6.1.7 Menu 22 – 29: funkcje z zastosowaniem 
dodatkowej płytki

Jeżeli aktywowano menu 22, istnieje możliwość włączania 
i wyłączania na stałe zewnętrznego oświetlenia. Nie ma takiej 
możliwość w połączeniu z menu 23. Oświetlenie napędu jest 
wtedy zawsze wyłączone.
Jeżeli aktywowano menu 22, to automatycznie aktywuje 
się także menu 19, wtedy nie ma możliwości aktywowania 
menu 23 – 29!
Jeżeli przy aktywnym menu 27 lub 28 nie jest włączony czas 
ostrzegania ani czas zatrzymania (menu 31 – 35, 41) 
to przekaźnik nie pełni żadnej funkcji mimo aktywowanego 
menu.
Przekaźnik opcjonalny HOR 1 jest wymagany do podłączenia 
zewnętrznej lampy lub lampy sygnalizacyjnej.
Uniwersalna płytka adaptacyjna UAP 1 może służyć 
do ustawiania innych funkcji, np. sygnalizacji położeń 
krańcowych Brama otwarta i Brama zamknięta, sterowania 
kierunkowego lub sterowania oświetleniem napędu.

Aby ustawić wybraną funkcję, należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

Menu 306.1.8  – 31: czas ostrzegania
Menu 30 powoduje wyłączenie czasu ostrzegania. Brama 
uruchamia się natychmiast po wysłaniu polecenia 
uruchomienia bramy.

Jeżeli aktywowano menu 31 i wysłano polecenie uruchomienia 
bramy, to w czasie ostrzegania - zanim nastąpi uruchomienie 
bramy - miga przez 5 sekund lampa sygnalizacyjna 
podłączona do przekaźnika opcjonalnego. Czas ostrzegania 
jest aktywny dla kierunku Otwieranie bramy i Zamykanie bramy.

Aby ustawić wybraną funkcję, należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

Menu 326.1.9  – 36: automatyczne zamykanie
Przy uruchomionej funkcji automatycznego zamykania 
wysłanie polecenia uruchomienia bramy spowoduje wyłącznie 
jej otwarcie. Brama zamyka się automatycznie po upływie 
ustawionego czasu i czasu ostrzegania. Wysłanie polecenia 
uruchomienia bramy w trakcie jej zamykania spowoduje 
zatrzymanie bramy i ponowne otwarcie.

WSKAZÓWKI:
Korzystanie z funkcji automatycznego zamykania jest 
dopuszczalne / możliwe tylko w zakresie obowiązywania 
normy DIN EN 12453 pod warunkiem, że oprócz 
standardowo oferowanego ograniczenia siły podłączono 
dodatkowe urządzenie zabezpieczające (fotokomórkę).
Jeżeli wybrano funkcję automatycznego zamykania 
(menu 32 – 35), to czas ostrzegania (menu 31) 
i fotokomórka (menu 61) aktywuje się automatycznie.

Aby ustawić wybraną funkcję, należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

Menu6.1.10  37 – 38: funkcje czasu zatrzymania 
w pozycji otwartej

Czas ustawiony dla automatycznego zamykania bramy jest 
taki sam jak czas zatrzymania bramy w pozycji otwartej przed 
jej automatycznym zamknięciem.
Jeżeli aktywowano menu 37, to wysłanie kodu radiowego 
Impuls, uruchomienie zewnętrznego sterownika impulsowego, 
przycisku  lub fotokomórki spowoduje przedłużenie czasu 
zatrzymania.
Jeżeli aktywowano menu 38, to wysłanie kodu radiowego 
Impuls, uruchomienie zewnętrznego sterownika impulsowego 
lub przycisku  spowoduje przerwanie odliczania czasu 
ostrzegania i brama zamknie się natychmiast po upływie 
czasu ostrzegania.

Aby ustawić wybraną funkcję, należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

Menu 416.1.11  – 42: automatyczne zamykanie 
z położenia otwarcia częściowego

Nie nadaje się do stosowania w bocznych bramach 
segmentowych!

WSKAZÓWKI:
Korzystanie z funkcji automatycznego zamykania jest 
dopuszczalne / możliwe tylko w zakresie obowiązywania 
normy DIN EN 12453 pod warunkiem, że oprócz 
standardowo oferowanego ograniczenia siły podłączono 
dodatkowe urządzenie zabezpieczające (fotokomórkę).
Jeżeli wybrano funkcję automatycznego zamykania 
(menu 41), to fotokomórka (menu 61) aktywuje 
się automatycznie. Czas ostrzegania (menu 31) 
nie aktywuje się.

W przypadku aktywowanego menu 41 brama zamyka 
się automatycznie po upływie 1 godziny.
Menu 42 powoduje wyłączenie automatycznego zamykania 
z położenia otwarcia częściowego.

Aby ustawić wybraną funkcję, należy:
Wybrać menu żądanej funkcji w sposób opisany ▶ 

w rozdziale 6.

POLSKI



82 TR10A113  RE / 05.2012

6.1.12 Menu 40: kasowanie kodów 
radiowych - wszystkie 
funkcje

Patrz rysunek ▶ 27
Istnieje możliwość kasowania kodów 
radiowych pojedynczych przycisków 
nadajnika lub poszczególnych funkcji.

Menu 43: zmiana położenia 6.1.13 
wentylacyjnego

Patrz rysunek ▶ 28
Położenie otwarcia częściowego 
(położenia wentylacyjnego) zależy od 
typu bramy i jest ustawione fabrycznie.

Brama segmentowa:

droga suwaka ok. 260 mm 
przed położeniem 
krańcowym Brama 

zamknięta

Wysokość 
minimalna

droga suwaka ok. 120 mm 
przed każdym położeniem 
krańcowym

Otwarcie częściowe bramy jest 
sterowane 3. kanałem radiowym 
(menu 13), zewnętrznym odbiornikiem, 
płytką dodatkową UAP 1 lub impulsem 
na zaciskach 20 / 23.

Aby zmienić położenie otwarcia 
częściowego bramy, należy:

Za pomocą przycisków 1.  i , 
zaprogramowanego kodu radiowego 
Impuls lub zewnętrznego sterownika 
impulsowego przemieścić bramę w 
wybrane położenie.
Wybrać menu 2. 43.
Przytrzymać wciśnięty 3. 
przycisk PRG do momentu 
pojawienia się punktu dziesiętnego 
obok numeru menu.

Zmienione położenie otwarcia 
częściowego zostało zapisane.
Jeżeli wybrana wysokość jest za niska, 
na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1 
z migającym punktem dziesiętnym 
(patrz rozdział 17).

Menu 44: włączanie blokady 6.1.14 
przycisków funkcyjnych 
na napędzie

Patrz rysunek ▶ 29
Włączenie blokady powoduje 
zablokowanie tylko przycisków  i  
na napędzie. Zewnętrzne sterowniki 
i nadajniki pozostają nadal aktywne.
Punkt dziesiętny wyświetlany obok 
numeru menu oznacza, że przyciski 
funkcyjne są zablokowane.

Menu 45: wyłączenie 6.1.15 
blokady przycisków 
funkcyjnych na napędzie

Patrz rysunek ▶ 30
Wyłączenie blokady powoduje ponowne 
odblokowanie przycisków  i  na 
napędzie.
Jeżeli wyświetlany jest sam numer 
menu, to oznacza, że przyciski funkcyjne 
nie są zablokowane.
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7 Programowanie napędu
Podczas programowania (rysunek 21) następuje dostosowanie 
napędu do bramy. Tu odbywa się automatyczne 
zaprogramowanie i zapisanie długości drogi przebiegu, 
siły wymaganej do otwarcia i zamknięcia bramy oraz ew. 
podłączonych urządzeń zabezpieczających. Te dane 
obowiązują tylko dla konkretnej bramy.

Oświetlenie napędu:

Jeżeli napęd nie jest zaprogramowany, oświetlenie napędu 
świeci się przez 60 sekund po włożeniu wtyczki sieciowej 
do gniazda. Naciskając przycisk ,  lub PRG, można 
przedłużyć czas oświetlenia.

Podczas programowania miga oświetlenie napędu. 
Po zakończeniu biegów programujących oświetlenie napędu 
świeci się i gaśnie po upływie 60 sekund (ustawienie 
fabryczne).

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek nieprawidłowo 
dobranego typu bramy
Wybranie nieprawidłowego typu bramy spowoduje 
predefiniowanie niespecyficznych wartości. Błędne reakcje 
bramy grożą doznaniem obrażeń.

Należy wybrać tylko to menu, które jest zgodne z typem ▶ 

zamontowanej bramy.

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niesprawnych 
urządzeń zabezpieczających
W razie awarii może dojść do obrażeń wskutek 
niesprawnych urządzeń zabezpieczających.

Po przeprowadzeniu biegów programujących osoba ▶ 

uruchamiająca napęd jest zobowiązana skontrolować 
działanie urządzenia zabezpieczającego / urządzeń 
zabezpieczających.

Urządzenie jest gotowe do pracy dopiero po wykonaniu 
tych czynności.

8 Nadajnik HS 5 BiSecur

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia 
podczas pracy bramy
Podczas korzystania z pilota może dojść 
do skaleczenia ludzi przez bramę 
w ruchu.

Należy się upewnić, że pilot jest ▶ 

poza zasięgiem dzieci i korzystają 
z niego jedynie osoby, które 
zaznajomiły się z zasadą działania 
zdalnie sterowanej bramy!
Jeśli brama posiada tylko jedno ▶ 

urządzenie zabezpieczające, z pilota 
można korzystać zasadniczo tylko 
wtedy, gdy brama znajduje 
się w zasięgu wzroku użytkownika!
Przez zdalnie sterowaną bramę ▶ 

garażową można przejeżdżać lub 
przechodzić dopiero po zatrzymaniu 
się bramy w położeniu otwartym!
Nie należy zatrzymywać ▶ 

się pod otwartą bramą.
Należy pamiętać o możliwości ▶ 

przypadkowego uruchomienia 
przycisku nadajnika (noszonego 
np. w kieszeni / torebce) 
i niekontrolowanego wyzwolenia 
ruchu bramy.

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek 
przypadkowego uruchomienia bramy
Podczas programowania systemu sterowania radiowego 
może dojść do niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy.

Podczas programowania systemu sterowania ▶ 

radiowego należy uważać, aby w obszarze pracy bramy 
nie znajdowały się żadne osoby ani przedmioty.

UWAGA

Wpływ warunków zewnętrznych
Niestosowanie się do poniższych zaleceń może mieć 
ujemny wpływ na działanie nadajnika!
Nadajnik należy chronić przed:

bezpośrednim nasłonecznieniem (dopuszczalna 
temperatura otoczenia: -20 °C do +60 °C)
wilgocią
kurzem

WSKAZÓWKI:
Jeśli garaż nie posiada oddzielnego wejścia, to każdą 
zmianę lub każde rozszerzenie systemów radiowych 
należy przeprowadzać wewnątrz garażu.
Po zakończeniu programowania lub rozszerzania systemu 
radiowego należy przeprowadzić kontrolę działania.
Do uruchomienia lub rozszerzenia systemu radiowego 
prosimy stosować wyłącznie oryginalne części.
Lokalne warunki mogą zmniejszać zasięg działania 
systemu radiowego.
Równoczesne korzystanie z telefonów komórkowych 
GSM 900 może także zmniejszyć zasięg zdalnego 
sterowania.

POLSKI



84 TR10A113  RE / 05.2012

Opis nadajnika8.1 

Patrz rysunek▶  20

Wkładanie / wymiana baterii8.2 

Patrz rysunek ▶ 20

UWAGA

Uszkodzenie nadajnika wskutek wycieku z baterii
Istnieje możliwość wycieku z baterii i uszkodzenia nadajnika.

Nieużywaną przez dłuższy czas baterię należy wyjąć ▶ 

z nadajnika.

Korzystanie z nadajnika8.3 

Do każdego przycisku nadajnika jest przyporządkowany jeden 
kod radiowy. Nacisnąć przycisk, którego kod radiowy 
ma zostać wysłany.

Podczas wysyłania kodu radiowego dioda świeci – 
się przez 2 sekundy kolorem niebieskim.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli bateria jest prawie rozładowana, dioda LED miga 2x 
czerwonym światłem

przed wysłaniem kodu radiowego.a. 
Należy ▶ jak najszybciej wymienić baterię.

i kod radiowy nie został wysłany.b. 
Należy ▶ natychmiast wymienić baterię.

8.4 Kopiowanie / wysyłanie kodu radiowego

Nacisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika, którego 1. 
kod radiowy ma zostać skopiowany / wysłany.

Podczas wysyłania kodu radiowego dioda świeci – 
się przez 2 sekundy kolorem niebieskim, a następnie 
gaśnie.
Po upływie 5 sekund dioda LED miga na zmianę – 
światłem czerwonym i niebieskim; trwa wysyłanie 
kodu radiowego.

Po przeniesieniu i rozpoznaniu kodu radiowego zwolnić 2. 
przycisk nadajnika.

Dioda LED gaśnie.– 

WSKAZÓWKA:

Czas potrzebny do skopiowania / wysłania wynosi 15 sekund. 
Jeżeli w tym czasie nie nastąpi poprawne 
skopiowanie / wysłanie kodu radiowego, należy powtórzyć 
proces.

OOdczytywanie położenia bramy8.5 

8.5.1 Manualne odczytywanie położenia bramy

Ten nadajnik umożliwia odczytanie bieżącego położenia bramy 
(otwarta / zamknięta). W tym celu napęd musi być wyposażony 
w dwukierunkowy moduł radiowy i znajdować się w zasięgu 
działania nadajnika.

WSKAZÓWKA:

Uruchomienie przycisku nadajnika, który nie obsługuje 
dwukierunkowego modułu radiowego, spowoduje przerwanie 
odczytywania położenia bramy.

Naciśnij przycisk odczytu położenia bramy.1. 
Dioda LED świeci się przez 5 sekund światłem – 
pomarańczowym.

2. W tym czasie uruchom przycisk nadajnika obsługujący 
położenie bramy, które ma zostać odczytane.

Dioda LED błyska szybko przez 3 sekundy światłem – 
pomarańczowym.

W zależności od położenia bramy nastąpi otrzymanie 3. 
odpowiedniej sygnalizacji zwrotnej.

Dioda LED miga wolno przez 5 sekund światłem a. 
pomarańczowym.
Napęd jest poza zasięgiem.– 
Dioda LED błyska szybko przez 3 sekundy światłem b. 
zielonym.
Położenie: Brama jest zamknięta.– 
Dioda LED 3x miga wolno światłem czerwonym.c. 
Położenie: Brama nie jest zamknięta.– 

Ponowne odczytanie położenia bramy jest możliwe dopiero, 
gdy zgaśnie dioda LED.

Automatyczna sygnalizacja zwrotna po 8.5.2 
manualnym odczytaniu położenia bramy

Jeżeli po manualnym odczytaniu położenia bramy w ciągu 
5 sekund jeszcze raz zostanie uruchomiony ten sam przycisk 
nadajnika, nastąpi automatyczne wygenerowanie sygnalizacji 
zwrotnej położenia bramy po osiągnięciu dowolnego 
położenia krańcowego.

Wykonaj manualny odczyt położenia bramy – patrz 1. 
rozdz. 8.5.1.
Ponownie2.  uruchomić przycisk nadajnika w sposób 
opisany w rozdz. 8.5.1, punkt 2.

Podczas wysyłania kodu radiowego dioda LED świeci – 
się krótko pomarańczowym światłem.

Położenie bramy jest odczytywane co 5 sekund; dioda 3. 
LED świeci się krótko pomarańczowym światłem.
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WSKAZÓWKA:

Ponowne uruchomienie przycisku nadajnika spowoduje 
wyzwolenie biegu nieruchomej bramy.

Jeżeli położenie napędu jest znane, nastąpi automatyczne 4. 
wysłanie sygnalizacji zwrotnej.

Resetowanie nadajnika8.6 

Po wykonaniu poniższych czynności do każdego przycisku 
nadajnika zostanie przyporządkowany jeden nowy kod radiowy.

Otworzyć pokrywę baterii i wyjąć baterię na około 1. 
10 sekund.
Nacisnąć i przytrzymać dowolny przycisk nadajnika.2. 
Włożyć baterię i zamknąć pokrywę.3. 

Dioda LED miga wolno przez 4 sekundy światłem – 
niebieskim.
Dioda LED błyska szybko przez 2 sekundy światłem – 
niebieskim.
Dioda LED świeci się długo światłem niebieskim.– 

Zwolnić przycisk nadajnika.4. 
Wszystkie kody radiowe zostały ponownie 
przyporządkowane.

WSKAZÓWKA:

Przedwczesne zwolnienie przycisku nadajnika spowoduje, że 
nie zostaną przyporządkowane żadne nowe kod radiowe.

Wskazania diod LED8.7 

Kolor niebieski (BU)

Stan Działanie

świeci się przez 2 s Wysyłanie kodu radiowego

miga wolno Nadajnik znajduje się w trybie 
programowania

szybko miga 
po zakończeniu 
wolnego migania

Podczas programowania został 
rozpoznany ważny kod radiowy

miga wolno przez 4 s,
miga szybko przez 2 s,
świeci się długo

Przeprowadzono lub zakończono 
reset urządzenia

Kolor czerwony (RD)

Stan Działanie

miga 2x Bateria prawie rozładowana

miga wolno 3x położenie: Brama nie jest 
zamknięta

Kolor niebieski (BU) i czerwony (RD)

Stan Działanie

miganie na zmianę Nadajnik znajduje się w trybie 
kopiowania / wysyłania kodu

Kolor pomarańczowy (OG)

Stan Działanie

świeci się przez 5 s aktywowano odczyt położenia 
bramy

miga szybko przez 3 s trwa odczyt położenia

miga wolno przez 5 s napęd jest poza zasięgiem

świeci się krótko położenie jest odczytywane co 5 s

Kolor zielony (GN)

Stan Działanie

miga szybko przez 3 s położenie: Brama jest zamknięta

Czyszczenie nadajnika8.8 

UWAGA

Uszkodzenie nadajnika wskutek nieodpowiedniego 
czyszczenia
Czyszczenie nadajnika nieodpowiednimi środkami może 
spowodować uszkodzenie obudowy nadajnika i przycisków.

Nadajnik należy czyścić wyłącznie czystą, miękką ▶ 

i wilgotną ściereczką.

WSKAZÓWKA:

Białe przyciski nadajnika mogę się po pewnym 
czasie przebarwić na skutek kontaktu z wyrobami 
kosmetycznymi (np. kremem do rąk).

Utylizacja8.9 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie 
nie mogą być utylizowane wraz z odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych 
lub ze zwykłymi odpadami i należy je zwrócić 
do specjalnych punktów zbiórki.

Dane techniczne8.10 

Typ nadajnik HS 5 BiSecur
Częstotliwość 868 MHz
Zasilanie napięciem 1 x bateria 1,5 V, typ: AAA (LR03)
Dopuszczalna 
temperatura otoczenia -20 °C do +60 °C
Stopień ochrony IP 20

Wyciąg z deklaracji zgodności nadajnika8.11 

Zgodność wyżej wymienionego produktu z przepisami 
dyrektyw zgodnie z artykułem 3 dyrektyw R&TTE 1999/5/EG 
została potwierdzona poprzez spełnienie następujących norm:

EN 60950:2000
EN 300 220-1
EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 300 489-3

Producent udostępnia oryginał deklaracji zgodności.

Zewnętrzny odbiornik radiowy*9 
Przy pomocy zewnętrznego odbiornika radiowego można 
sterować funkcją Impuls, oświetleniem napędu lub otwarciem 

częściowym np. w przypadku ograniczonego zasięgu.

Podłączenie zewnętrznego odbiornika radiowego 
w późniejszym terminie wymaga bezwzględnego 
skasowania danych zintegrowanego modułu radiowego 
(patrz rozdział 6.1.12).

WSKAZÓWKA:

Przewód anteny zewnętrznego odbiornika nie powinien 
dotykać elementów metalowych (gwoździ, podpór i in.). 
Najlepsze ustawienie anteny należy ustalić w drodze prób.

Równoczesne korzystanie z telefonów komórkowych 
GSM 900 może także zmniejszyć zasięg zdalnego sterowania.

*  Oprzyrządowanie, nie obejmuje wyposażenia standardowego!
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Programowanie przycisków nadajnika9.1 

Aby zarejestrować przycisk nadajnika do obsługi ▶ 

wybranej funkcji, należy posłużyć się instrukcją obsługi 
zewnętrznego odbiornika.

Wyciąg z deklaracji zgodności odbiornika9.2 

Zgodność wyżej wymienionego produktu z przepisami 
dyrektyw zgodnie z artykułem 3 dyrektyw R&TTE 1999/5/EG 
została potwierdzona poprzez spełnienie następujących norm:

EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 300 489-3

Producent udostępnia oryginał deklaracji zgodności.

10 Eksploatacja

  OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia 
podczas pracy bramy
W obszarze pracy bramy istnieje ryzyko 
doznania obrażeń lub spowodowania 
uszkodzeń przez bramę w ruchu.

Dzieci nie mogą bawić się przy ▶ 

bramie.
Należy się upewnić, że w obszarze ▶ 

pracy bramy nie znajdują się żadne 
przedmioty ani nie przebywają 
ludzie, w szczególności dzieci.
Jeżeli brama garażowa jest ▶ 

wyposażona tylko w jedno 
urządzenie zabezpieczające, 
z napędu można korzystać 
wyłącznie pod warunkiem, 
że widoczny jest cały obszar pracy 
bramy.
Nadzorować pracę bramy dopóki ▶ 

nie osiągnie położenia krańcowego.
Przez zdalnie sterowaną bramę ▶ 

garażową można przejeżdżać 
lub przechodzić dopiero 
po zatrzymaniu się bramy 
w położeniu otwartym!
Nie należy zatrzymywać ▶ 

się pod otwartą bramą.

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia w prowadnicy
Chwytanie za prowadnicę w czasie pracy bramy grozi 
zgnieceniem palców.

Zabrania się chwytania za prowadnicę, gdy brama jest ▶ 

w ruchu.

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia o uchwyt liny
Wieszanie się na uchwycie liny może prowadzić do upadku 
i skaleczenia. Napęd może się zerwać i spowodować 
obrażenia wśród znajdujących się pod nim ludzi, szkody 
materialne i sam ulec zniszczeniu.

Nie należy wieszać się całym ciężarem ciała ▶ 

na uchwycie linki.

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia o rozgrzaną lampę
Dotknięcie zimnej lampy z wbudowanym reflektorem 
podczas eksploatacji lub bezpośrednio po jej wyłączeniu 
może spowodować oparzenia.

Nigdy nie należy dotykać włączonej zimnej lampy ▶ 

z wbudowanym reflektorem wzgl. bezpośrednio 
po jej wyłączeniu.

  OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek 
niekontrolowanego uruchomienia bramy w kierunku 
Brama zamknięta w razie pęknięcia zamontowanej 
sprężyny równoważącej ciężar i odblokowania suwaka.
Jeżeli na suwaku nie zamontowano dodatkowego zestawu 
montażowego, to w momencie odblokowania suwaka 
dochodzi do niekontrolowanego uruchomienia bramy 
w kierunku Brama zamknięta, gdy sprężyna równoważąca 
ciężar jest pęknięta, a brama nie jest całkowicie zamknięta.

Osoba odpowiedzialna za montaż jest zobowiązana ▶ 

do zamontowania zestawu na suwaku, jeśli spełniono 
następujące warunki:

obowiązuje norma DIN EN 13241-1– 
napęd bramy garażowej jest montowany przez – 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
w już zainstalowanej bramie segmentowej 
Hörmann niewyposażonej w zabezpieczenie 
przed pęknięciem sprężyny (BR30)

Zestaw ten składa się ze śruby, która zabezpiecza suwak 
przed niekontrolowanym odblokowaniem oraz nowej 
tabliczki do uchwytu liny, na której przedstawiano sposób, 
w jaki należy posługiwać się zestawem i suwakiem 
w odniesieniu do obu trybów pracy prowadnicy.

WSKAZÓWKA:

W połączeniu z zestawem do późniejszego montażu 
nie można stosować odryglowania awaryjnego wzgl. zamka 
odryglowania awaryjnego.

UWAGA

Uszkodzenia przez linę mechanicznego odryglowania
Lina mechanicznego odryglowania zahaczająca o elementy 
nośne stropu lub jakiekolwiek wystające elementy pojazdu 
lub bramy może spowodować uszkodzenia.

Należy uważać, aby lina nie zahaczała o żadne ▶ 

elementy.

Wysoka temperatura lampy
Montaż oświetlenia napędu w zbyt małej odległości może 
wskutek rozgrzewania się lampy spowodować uszkodzenia.

Minimalna odległość oświetlenia od materiałów ▶ 

łatwopalnych lub powierzchni wrażliwych na działanie 
wysokich temperatur wynosi 0,1 m (por. rysunek 7).

Przeszkolenie użytkowników10.1 

Należy poinstruować wszystkie osoby korzystające ▶ 

z bramy o należytym i bezpiecznym sposobie obsługi 
napędu bramy garażowej.
Prosimy zademonstrować i przetestować działanie ▶ 

rozryglowania mechanicznego oraz cofanie bramy 
z przyczyn bezpieczeństwa.
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Kontrola działania10.2 

Aby skontrolować bieg powrotny bezpieczeństwa, należy:

Przytrzymać 1. zamykającą 
się bramę obiema rękoma.
Zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa brama powinna 
się zatrzymać i zacząć cofać.
Przytrzymać 2. otwierającą 
się bramę obiema rękoma.
Brama powinna się wyłączyć.
Centralnie pod bramą umieścić 3. 
przedmiot do testowania 
o wysokości ok. 50 mm (SKS) 
lub 16 mm (VL) i zamknąć bramę.
Zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa brama powinna 
się zatrzymać i zacząć cofać, 
natychmiast po napotkaniu 
na ten przedmiot.

W razie niesprawnej funkcji biegu powrotnego z przyczyn ▶ 

bezpieczeństwa należy zlecić kontrolę lub naprawę 
bezpośrednio osobie posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje.

10.3 Funkcje różnych kodów radiowych

Do każdego przycisku nadajnika jest przyporządkowany jeden 
kod radiowy. Aby sterować napędem przy pomocy nadajnika, 
należy dany przycisk nadajnika, obsługujący wybraną funkcję, 
zarejestrować na napędzie, tzn. skopiować odpowiedni 
kod radiowy do zintegrowanego odbiornika radiowego.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli kod radiowy zaprogramowanego przycisku nadajnika 
został uprzednio skopiowany z innego nadajnika, to przycisk 
ten należy przy pierwszym uruchomieniu nacisnąć 
dwukrotnie.

Kanał 1 / impuls10.3.1 

Napęd bramy garażowej pracuje w trybie normalnym poprzez 
impulsowe sterowanie programowe, wyzwalane za pomocą 
zarejestrowanego kodu radiowego Impuls lub zewnętrznego 
sterownika:

1. impuls: brama porusza się w kierunku położenia 
krańcowego.

2. impuls: brama się zatrzymuje.
3. impuls: brama porusza się w kierunku przeciwnym.
4. impuls: brama się zatrzymuje.
5. impuls: brama porusza się w kierunku położenia 

krańcowego wybranego przy 1-szym impulsie.
itd.

Kanał 210.3.2  / oświetlenie

Oświetlenie napędu można włączać i wcześniej wyłączać 
za pomocą zarejestrowanego kodu radiowego Oświetlenie.

Kanał 310.3.3  / otwarcie częściowe

Jeżeli brama nie znajduje się w położeniu Otwarcie 
częściowe, to wysłanie kodu radiowego Otwarcie częściowe 
spowoduje przesunięcie bramy w to położenie.

Jeżeli brama znajduje się w położeniu Otwarcie częściowe, 
to wysłanie kodu radiowego Otwarcie częściowe spowoduje 
przesunięcie bramy w położenie krańcowe Brama zamknięta, 
a kodu radiowego Impuls - w położenie krańcowe 
Brama otwarta.

Zachowanie napędu bramy garażowej po dwóch 10.4 
kolejnych szybkich otwarciach bramy

Silnik w napędzie bramy garażowej jest wyposażony 
w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Jeśli 
w ciągu dwóch minut brama dwukrotnie się szybko otworzy, 
zabezpieczenie przed przeciążeniem zmniejszy prędkość 
bramy, co oznacza, że biegi bramy w kierunku Brama otwarta 
i Brama zamknięta odbędą się z taką samą prędkością. 
Po upływie czasu spoczynku wynoszącego kolejne dwie 
minuty następny bieg w kierunku Brama otwarta odbędzie 
się znowu z dużą prędkością.

Eksploatacja bramy w razie braku zasilania 10.5 
(bez akumulatora awaryjnego)

Ręczne otwieranie i zamykanie bramy garażowej w razie braku 
zasilania jest możliwe tylko po odłączeniu suwaka przy 
zamkniętej bramie.

Patrz rysunek ▶ 4 na stronie 68

Zachowanie bramy po przywróceniu napięcia 10.6 
(bez akumulatora awaryjnego)

Po przywróceniu zasilania należy ponownie wprzęgnąć suwak, 
aby brama mogła pracować w trybie automatycznym.

Patrz rysunek ▶ 6 na stronie 69

Po awarii zasilania, która nastąpiła podczas biegu bramy, 
ze względów bezpieczeństwa wysłanie pierwszego impulsu 
spowoduje zawsze otwarcie bramy.

Bieg odniesienia10.7 

Bieg odniesienia zostanie przeprowadzony, 
gdy po przywróceniu zasilania pozycja bramy jest nieznana 
lub gdy 3x z rzędu zadziała ograniczenie siły podczas 
zamykania bramy.

Na wyświetlaczu pojawi się równocześnie położenie krańcowe 
Brama otwarta i Brama zamknięta.

Bieg odniesienia odbywa się zawsze w kierunku 
Brama otwarta, przy czym oświetlenie napędu wolno miga.

WSKAZÓWKA:

Po kilkukrotnym zadziałaniu ograniczenia siły w kierunku 
Brama otwarta nie zostanie przeprowadzony bieg odniesienia.

Przegląd i konserwacja11 
Napęd bramy garażowej nie wymaga konserwacji.

Jednak dla Państwa własnego bezpieczeństwa zalecamy 
zlecić pracownikom serwisu wykonanie przeglądu 
i konserwacji bramy zgodnie z wytycznymi producenta.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo skaleczenia w razie nagłego 
uruchomienia bramy
Do nagłego, nieoczekiwanego uruchomienia bramy może 
dojść podczas wykonywania przeglądu i prac 
konserwacyjnych wskutek jej przypadkowego włączenia 
przez osoby trzecie.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na bramie ▶ 

należy odłączyć wtyczkę sieciową i ew. wtyczkę 
akumulatora awaryjnego.
Zabezpieczyć bramę przed włączeniem przez osoby ▶ 

niepowołane.

Przegląd lub ewentualne naprawy może wykonywać wyłącznie 
osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. W tym zakresie 
prosimy skontaktować się z Państwa dostawcą.
Kontrolę wizualną może przeprowadzać użytkownik.

Wszystkie urządzenia zabezpieczające bez funkcji ▶ 

testowania należy kontrolować raz na pół roku.
Niezwłocznie▶  usunąć stwierdzone nieprawidłowości  
lub wady.
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Napinanie pasa zębatego11.1 

Pas zębaty prowadnicy posiada 
ustawione fabrycznie optymalne 
naprężenie wstępne.

W fazie rozruchu i hamowania w dużych 
bramach może dojść do chwilowego 
wysuwania się pasa z profilu szyny. 
Nie powoduje to jednak żadnych 
technicznych komplikacji i nie ma wpływu 
na prawidłowe działanie i trwałość napędu.

11.2 Lampa zamienna

Typ zimna lampa 
z wbudowanym 
reflektorem 
i ochronną szybą 
z zabezpieczeniem 
przed  
promieniami UV

Cokół GU 5,3

Moc znamionowa 20 W

Napięcie 
znamionowe

12 V

Kąt oświetlenia 36° – 60°

Średnica 51 mm

Kolor lampy przezroczysta

Przy włączonym oświetleniu oprawka 
lampy znajduje się pod napięciem 
przemiennym o wartości 12 V AC.

Wymianę zimnej lampy ▶ 

z wbudowanym reflektorem można 
przeprowadzać zasadniczo tylko 
po odłączeniu zasilania napędu.

12 Przywracanie 
ustawień fabrycznych

Patrz rysunek ▶ 32

W celu przywrócenia  
ustawień fabrycznych:

Należy odłączyć wtyczkę sieciową 1. 
i ew. wtyczkę akumulatora 
awaryjnego.
Nacisnąć i przytrzymać 2. 
przycisk PRG.
Ponownie włożyć wtyczkę sieciową.3. 
Na wyświetlaczu pojawi się

8.8.–  przez jedną sekundę
symbol – C przez jedną sekundę
na koniec symbol – U

Zwolnić przycisk 4. PRG.
Oświetlenie napędu błyśnie  
1x, następnie świeci się.
Wyregulować i zaprogramować 5. 
napęd (patrz rozdział 5).

Jeżeli nie udało się przywrócić ustawień 
fabrycznych, napęd automatycznie 
przełączy się na tryb pracy.

WSKAZÓWKA:

Zaprogramowane kody radiowe 
(impuls / światło / otwarcie częściowe) 
pozostają bez zmian.

W celu skasowania wszystkich 
kodów radiowych:

patrz rozdział ▶ 6.1.12

POLSKI



TR10A113  RE / 05.2012 89

Demontaż i utylizacja13 

WSKAZÓWKA:

Podczas przeprowadzania demontażu należy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

Wykonanie demontażu i fachowej utylizacji napędu bramy 
garażowej należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje; w tym celu prosimy posłużyć się instrukcją 
montażu, zaczynając od jej ostatniego punktu.

Warunki gwarancji14 

Rękojmia

Jesteśmy zwolnieni z rękojmi i odpowiedzialności za produkt 
w przypadku zmian konstrukcyjnych dokonanych na własną 
rękę i bez naszej zgody oraz w przypadku wykonania lub 
zlecenia wykonania niefachowej instalacji, naruszającej 
określone przez nas zalecenia montażowe. Ponadto nie 
ponosimy odpowiedzialności za przypadkową lub nieuważną 
eksploatację napędu i wyposażenia dodatkowego, a także za 
niewłaściwą konserwację bramy i mechanizmu 
równoważącego ciężar bramy. Roszczenia z tytułu rękojmi nie 
obejmują też baterii ani żarówek.

Okres gwarancji

Do ustawowej rękojmi udzielanej przez sprzedawcę na 
podstawie umowy kupna-sprzedaży udzielamy dodatkowej 
gwarancji częściowej od daty zakupu:

5 lat na mechanizm napędu, silnik i sterowanie silnika
2 lata na sterowanie radiowe, wyposażenie dodatkowe 
i urządzenia specjalne

Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających zużyciu 
(np. bezpieczników, baterii, żarówek). W razie skorzystania 
z gwarancji okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu. Na 
dostawy części zamiennych lub na prace naprawcze 
udzielamy sześciomiesięcznej gwarancji, jednak nie krótszej 
niż bieżący okres gwarancyjny.

Warunki

Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, w którym dane 
urządzenie zostało zakupione. Towar musi być zakupiony w 
autoryzowanym przez nas punkcie. Roszczenia z tytułu 
gwarancji odnoszą się tylko do uszkodzeń samego 
przedmiotu umowy. Z zakresu gwarancji wyłącza się zwrot 
nakładów poniesionych z tytułu demontażu i montażu, 
sprawdzenia stosownych części oraz żądania zwrotu 
utraconego zysku, jak również roszczenia odszkodowawcze.

Dowód zakupu stanowi podstawę roszczeń gwarancyjnych.

Świadczenie

W okresie trwania gwarancji usuwamy wszystkie wady 
produktu, które wynikają z wady materiałowej lub winy 
producenta i można je udokumentować. Zobowiązujemy się 
do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na wybrany przez 
nas towar bez wad, do jego naprawy lub zwrotu minimalnej 
wartości.

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez:

niefachowy montaż i podłączenie
niefachowe uruchomienie i obsługę
wpływ czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, 
anomalie środowiskowe
uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkiem, 
upadkiem, zderzeniem
zniszczenie wskutek niedbalstwa lub umyślnego działania
normalne zużycie lub wady w konserwacji

naprawy wykonane przez osoby bez kwalifikacji
stosowanie części obcego pochodzenia
usunięcie lub zamazanie tabliczki znamionowej

Części wymienione stanowią naszą własność.

Wyciąg z deklaracji włączenia15 
(w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn 
w zakresie procedury dotyczącej maszyny nieukończonej 
opisanej w załączniku II, część 1 B)

Opisany na odwrocie produkt został zaprojektowany, 
skonstruowany i wyprodukowany w zgodzie z następującymi 
dyrektywami:

Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn
Dyrektywa 89/106/EWG w sprawie wyrobów 
budowlanych
Dyrektywa 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia
Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej

Stosowane i powoływane normy oraz specyfikacje:

EN ISO 13849-1, PL „c“, kat. 2  
Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów 
sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: 
Ogólne zasady projektowania
EN 60335-1/2 (w obowiązującym zakresie)  
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych / Napędy do 
bram
EN 61000-6-3  
Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja
EN 61000-6-2  
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność

Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej w 
rozumieniu dyrektywy 2006/42/EG jest włączenie do lub 
połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończoną 
lub urządzeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której 
ma zastosowanie ww. dyrektywa.

W związku z powyższym wyrób ten nie może zostać oddany 
do użytku do momentu stwierdzenia, że cała maszyna/
urządzenie, do której został wbudowany, spełnia 
postanowienia powyższej dyrektywy WE.

Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w przypadku 
dokonania nieuzgodnionej z nami zmiany wyrobu.
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Dane techniczne16 

Podłączenie do sieci 230/240 V, 50/60 Hz

Funkcja stand-by Ok. 1 W

Stopień ochrony Tylko do suchych 
pomieszczeń

Automatyczny układ 
rozłączający

Oddzielny dla obu kierunków 
biegu bramy automatycznie 
programujący

Rozłączenie położeń 
krańcowych/ograniczenie 
siły

Samoczynnie programujące, 
niezużywające się z uwagi na 
brak przełączników 
mechanicznych, dodatkowo 
zintegrowane ograniczenie 
czasu pracy wynoszące ok. 
60 sek.  Automatyczny układ 
rozłączający samoczynnie 
regulujący się podczas 
każdego biegu bramy

Obciążenie znamionowe Patrz tabliczka znamionowa

Siła ciągnienia i nacisku Patrz tabliczka znamionowa

Silnik Silnik na prąd stały 
z czujnikiem Halla

Transformator Z zabezpieczeniem 
termicznym

Podłączenie Bezśrubowa technika 
przyłączeniowa urządzeń 
zewnętrznych pracujących 
pod niskim napięciem 
bezpiecznym 24 V DC, np. 
sterownik wewnętrzny i 
zewnętrzny z trybem 
impulsowym

Funkcje specjalne Możliwość podłączenia 
przycisku zatrzymania/
wyłącznika
Możliwość podłączenia 
fotokomórki lub 
zabezpieczenia krawędzi 
zamykającej
Możliwość podłączenia 
przekaźnika 
opcjonalnego do lampy 
ostrzegawczej 
i dodatkowego 
oświetlenia 
zewnętrznego za 
pomocą adaptera 
HCP-Bus

Błyskawiczne 
rozryglowanie

W razie awarii zasilania 
uruchamiane od wewnątrz 
ręcznie za pomocą linki

Prowadzenie uniwersalne Do bram uchylnych 
i segmentowych

Prędkość bramy W kierunku Zamykania 
maks. 14 cm/s1)

W kierunku Otwierania 
maks. 22 cm/s1)

Emisja dźwięków 
powietrznych 
wytwarzanych przez napęd 
bramy garażowej

≤ 70 dB (A)

Prowadnica Wyjątkowo płaska (30 mm), 
ze zintegrowanym 
zabezpieczeniem przed 
podważeniem 
i niewymagającym 
konserwacji pasem zębatym

W zależności od typu napędu, typu i wielkości bramy oraz ciężaru 1) 
płyty bramy
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Sygnalizacja błędów / komunikatów ostrzegawczych i stanu pracy17 

Sygnalizacja błędów i komunikatów ostrzegawczych17.1 

Wskazania 
diody

Błąd / ostrzeżenie Potencjalna przyczyna Rozwiązanie

Nie można ustawić 
granicy cofania

Podczas ustawiania granicy 
cofania SKS / VL brama 
napotkała na przeszkodę

Usunąć przeszkodę

Granica cofania znajduje 
się > 200 mm przed położeniem 
krańcowym Brama zamknięta

Naciskając przycisk  lub  można skasować 
błąd.
Wybrać pozycję < 200 mm przed położeniem 
krańcowym Brama zamknięta

Nie można ustawić 
wysokości otwarcia 
częściowego

Wysokość otwarcia częściowego 
jest położona za blisko położenia 
krańcowego Brama zamknięta 
(≤ 120 mm drogi suwaka)

Zwiększyć wysokość otwarcia częściowego

Urządzenia 
zabezpieczające 
(fotokomórka)

Nie podłączono fotokomórki Podłączyć fotokomórkę wzgl. aktywować menu 60

Przerwano wiązkę światła Ustawić fotokomórkę

Fotokomórka jest uszkodzona Wymienić fotokomórkę

Ograniczenie siły dla 
kierunku Brama zamknięta

Brama porusza się z trudem 
lub nierównomiernie

Poprawić pracę bramy

Przeszkoda w obszarze bramy Usunąć przeszkodę, ew. ponownie 
zaprogramować napęd

Otwarty obwód prądu 
spoczynkowego

Drzwi przejściowe są otwarte Zamknąć drzwi przejściowe.

Elektromagnes jest 
zamontowany odwrotnie

Poprawnie (odwrotnie) zamontować 
elektromagnes (patrz instrukcja wyłącznika 
krańcowego drzwi w bramie)

Nieprawidłowe testowanie Wymienić wyłącznik krańcowy drzwi w bramie.

Uruchomiono przycisk Stop UAP

Ograniczenie siły dla 
kierunku Brama otwarta

Brama porusza się z trudem 
lub nierównomiernie.

Poprawić pracę bramy.

Przeszkoda w obszarze bramy Usunąć przeszkodę, ew. ponownie 
zaprogramować napęd.

Błąd systemowy Błąd wewnętrzny Przywrócić ustawienia fabryczne (patrz 
rozdział 12) i ponownie zaprogramować napęd, 
w razie konieczności wymienić napęd

Ograniczenie czasu pracy Zerwany pas Wymienić pas

Napęd jest uszkodzony Wymienić napęd

Błąd w komunikacji Błąd komunikacji z płytką 
dodatkową (np. UAP 1, ES 1, 
ES 2, EF 1)

Sprawdzić przewody łączące, ew. wymienić.

Sprawdzić płytkę dodatkową, ew. wymienić

Nie można wysłać 
polecenia uruchomienia

Napęd zablokowano dla 
elementów obsługi i wydano 
polecenie uruchomienia

Odblokować napęd dla elementów obsługi

Sprawdzić podłączenie IT 3b

Zabezpieczenie krawędzi 
zamykającej

Przerwano wiązkę światła Sprawdzić, ew. wymienić nadajnik i odbiornik 
wzgl. wymienić całe zabezpieczenie krawędzi 
zamykającej

Listwa opornikowa 8k2 jest 
uszkodzona wzgl. niepodłączona

Sprawdzić listwę opornikową 8k2 wzgl. podłączyć 
do napędu poprzez moduł analizujący 8k2-1T

Brak punktu odniesienia Zanik napięcia Przemieścić bramę w położenie krańcowe Brama 

otwarta3x z rzędu zadziałało 
ograniczenie siły w kierunku 
Brama zamknięta 

Napęd jest 
niezaprogramowany

Napęd nie został jeszcze 
zaprogramowany

Zaprogramować napęd (patrz rozdział 5)

Wskaźnik konserwacji 
miga podczas każdego 
biegu bramy

Brak błędu
Minął ustawiony przez montera 
okres między przeglądami

Zlecić pracownikom serwisu wykonanie przeglądu 
i konserwacji bramy zgodnie z wytycznymi 
producenta
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Wyświetlacz stanów eksploatacyjnych17.2 

Napęd znajduje się w położeniu krańcowym 
Brama otwarta

Napęd znajduje się w położeniu pośrednim

Napęd w danej chwili pracuje.1. 
Czas ostrzegania jest aktywny.2. 

Napęd znajduje się w położeniu krańcowym 
Brama zamknięta

Napęd znajduje się w położeniu 
Otwarcie częściowe

Wysłano impuls z kodu radiowego (miga 1x) Wysłanie do nadajnika automatycznej informacji 
zwrotnej o statusie (miga 1x)

18 Zestawienie menu i czynności programowania
Oznaczone ustawienia fabryczne dotyczą bramy segmentowej.

Symbol Menu Czynność Wskazówka

Wyjście z trybu 
programowania

Wybór typu bramy

1

1

2

1

Wybór typu  
bramy – (zostaną 
predefiniowane 
wszystkie wymagane 
ustawienia 
standardowe, takie jak: 
prędkość pracy, 
funkcja łagodnego 
wyhamowania, 
reakcja urządzeń 
zabezpieczających, 
granice cofania itp.)

3

1

4

1

ET 100
ET 500 tylko 
SupraMatic H

5

1

ST 500 tylko 
SupraMatic H

Biegi programujące

3

1

7

5 sec.

Biegi programujące 
po wykonaniu 
serwisu / konserwacji 
lub wprowadzeniu 
zmian
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Symbol Menu Czynność Wskazówka

Rejestrowanie nadajnika

Impuls

Oświetlenie

Otwarcie częściowe

Odczyt typu bramy

?
 ... 

06 = brama innego 
producenta

Czas trwania oświetlenia sterowany napędem

30 sec.

60 sec.

120 sec.

Czas trwania oświetlenia sterowany zewnętrznym elementem obsługi

5 min.

10 min.
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Symbol Menu Czynność Wskazówka

Funkcje dodatkowe z zastosowaniem przekaźnika
(HOR 1 lub  
3. przekaźnik UAP 1)

Oświetlenie  
zewnętrzne wł. / wył.

=
Funkcja tak jak 
oświetlenia napędu

Komunikat: położenie 

krańcowe Brama 

otwarta

Komunikat: położenie 

krańcowe Brama 

zamknięta

1 sec. Sygnał przelotowy przy 
wysłaniu polecenia 

Brama otwarta

Ostrzeganie przez 
rozruchem / sygnał 
ostrzegawczy ciągły

Ostrzeganie przez 
rozruchem / sygnał 
ostrzegawczy migający

Przekaźnik zamyka 
się podczas biegu 
bramy

Czas ostrzegania

5 sec.

Automatyczne zamykanie - czas zatrzymania
Wymagana 

fotokomórka

30 sec.

60 sec.
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Symbol Menu Czynność Wskazówka

120 sec.

180 sec.

Zachowanie po uruchomieniu przycisku– automatyczne zamykanie – czas zatrzymania

Uruchomienie 
przycisku przedłuża 
czas zatrzymania

Uruchomienie 
przycisku przerywa 
odliczanie czasu 
zatrzymania

Kasowanie wszystkich kodów radiowych

5 sec.

wszystkie nadajniki
wszystkie funkcje

Automatyczne zamykanie – otwarcie częściowe

1 Std.

Zmiana położenia wentylacyjnego

Włączanie / wyłączanie blokady przycisków funkcyjnych
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