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IInnffoorrmmaaccjjee  ooggóóllnnee

Niniejszy automat bramowy, jak i instrukcja obs³ugi, pozostaj¹ce w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi normami europejskimi, zosta³y stwor-
zone w celu umo¿liwienia wam zautomatyzowania bramy.
Automat bramowy jest produktem, który mo¿e powodowaæ uszkodzenia ludzi, zwierz¹t i przedmiotów.

IInnssttrruukkccjjee  bbeezzppiieecczzeeññssttwwaa::
Aby zachowaæ zasady bezpieczeñstwa nale¿y w ca³oœci przestrzegaæ niniejszych zasad.

PPooddcczzaass  iinnssttaallaaccjjii::
- Przed rozpoczêciem instalacji przeczytaæ ca³¹ instrukcjê.
- Pod³¹czanie zasilania elektrycznego musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami (NF C 15-100), i zalecamy aby by³o wykonywane
przez wykwalifikowanego pracownika.
- Gniazdko elektryczne 230V musi byæ zabezpieczone przed przepiêciami za pomoc¹ bezpiecznika i powinno byæ zgodne z obowi¹zu-
j¹cymi normami.
- Wszelkie pod³¹czenia elektryczne powinny odbywaæ siê przy od³¹czonym zasilaniu (bezpiecznik ustawiony na pozycjê OFF) i przy
od³¹czonej baterii.
- Upewniæ siê, ¿e czêœci ruchome automatu i otaczaj¹ce je czêœci sta³e nie bêd¹ na siebie zachodziæ podczas procesu otwierania / zamy-
kania i nie bêd¹ powodowa³y ¿adnych uszkodzeñ.
- Napêd bramy musi byæ instalowany na bramie spe³niaj¹cej wymagania przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Automat bramowy nie mo¿e byæ instalowany w miejscu z zagro¿eniem wybuchem (obecnoœæ gazu, palnych oparów).
- Zakazuje siê wszelkich modyfikacji jakiegokolwiek elementu niniejszego zestawu oraz u¿ywania dodatkowych elementów nie prze-
widzianych przez instrukcjê.
- W czasie instalacji, a w szczególnoœci podczas regulacji automatu, nale¿y upewniæ siê, ¿e ¿adna osoba, w³¹cznie z instalatorem, nie
znajduje siê w strefie ruchu automatu podczas ca³ego procesu regulacji.
- Lampa ostrzegawcza jest niezbêdnym elementem systemu bezpieczeñstwa.
- Jeœli instalacja nie odpowiada ¿adnemu z wymienionych w niniejszej instrukcji przypadków, koniecznie nale¿y skontaktowaæ siê z
nami tak abyœmy mogli dostarczyæ Pañstwu wszelkie niezbêdne elementy w celu prawid³owego przeprowadzenia procesu instalacji.
- Po wykonaniu instalacji, nale¿y upewniæ siê, ¿e automat zosta³ prawid³owo wyregulowany oraz ¿e wszelkie systemy bezpieczeñstwa
oraz system rêcznego wysprzêglenia dzia³aj¹ poprawnie.

FFiirrmmaa  AAvviiddsseenn  nniiee  mmoo¿¿ee  bbyyææ  ppooccii¹¹ggaannaa  ddoo  ooddppoowwiieeddzziiaallnnooœœccii  zzaa  wwyynniikk³³ee  sszzkkooddyy,,  jjeeœœllii  iinnssttaallaaccjjaa  zzoossttaa³³aa  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnaa  ww  ssppoossóóbb
iinnnnyy  nnii¿¿  pprrzzeeddssttaawwiioonnyy  ww  nniinniieejjsszzeejj  iinnssttrruukkccjjii..

PPooddcczzaass  uu¿¿yyttkkoowwaanniiaa::
- Ten produkt mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie do celu do jakiego zosta³ stworzony, to znaczy do napêdzania bramy przesuwnej w celu
umo¿liwienia wjazdu samochodom. Ka¿de inne u¿ycie bêdzie traktowane jako niebezpieczne.
- Sterowanie procesem otwierania i zamykania bramy powinno odbywaæ siê wy³¹cznie przy doskona³ej widocznoœci na bramê. W
przypadku gdy brama znajduje siê poza polem widzenia u¿ytkownika, ca³a instalacja bramowa musi byæ zabezpieczona urz¹dzeniami
bezpieczeñstwa typu fotokomórki, przy czym ich sprawnoœæ powinna byæ kontrolowana co szeœæ miesiêcy.
- Wszyscy potencjalni u¿ytkownicy powinni byæ przeszkoleni w kwestii dzia³ania automatu, przy pomocy niniejszej instrukcji.
Nale¿y upewniæ siê, ¿e ¿adna nie przeszkolona osoba (dziecko) nie bêdzie mog³a uruchomiæ automatu.
- Przed uruchomieniem automatu upewniæ siê, ¿e ¿adna osoba nie znajduje siê w zasiêgu ruchu bramy.
- Nale¿y upewniæ siê, ¿e dzieci nie bawi¹ siê zarówno bram¹ jak i w jej pobli¿u.
- Nale¿y upewniæ siê, ¿e ¿adna przeszkoda naturalna (ga³¹Ÿ, kamieñ, wysoka trawa, œnieg…) nie zak³óci ruchu bramy.
- Nie próbowaæ ruszyæ bramy rêcznie przed upewnieniem siê, ¿e blok silnika zosta³ wysprzêglony lub od³¹czony od bramy.

UU¿¿yycciiee  nniieezzggooddnnee  zz  nniinniieejjsszz¹¹  iinnssttrruukkccjj¹¹  ii  ppoowwoodduujj¹¹ccee  sszzkkooddyy,,  nniiee  bbêêddzziiee  ppooccii¹¹ggaa³³oo  ffiirrmmyy  AAvviiddsseenn  ddoo  ooddppoowwiieeddzziiaallnnooœœccii..

OObbss³³uuggaa::
- Zabrania siê ingerowaæ w urz¹dzenie przed dok³adnym zapoznaniem siê z niniejsz¹ instrukcj¹.
- Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac serwisowych urz¹dzenia, nale¿y od³¹czyæ je od zasilania.
- Wszystkie zmiany techniczne, elektroniczne lub mechaniczne automatu powinny byæ dokonywane za zgod¹ naszego serwisu tech-
nicznego. W przeciwnym razie gwarancja straci wa¿noœæ.
- W przypadku awarii, uszkodzona jednostka powinna byæ zast¹piona wy³¹cznie oryginalnym produktem.

44



55

IInnssttaallaaccjjaa
11  ••  ZZaawwaarrttooœœææ  zzeessttaawwuu
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NNuummeerr EElleemmeenntt  IIllooœœææ
1 Blok silnika 1
2 Ogranicznik 2
3 Zêbatka 500mm 8
4 Lampa ostrzegawcza 1
5 Pilot zdalnego sterowania 2
6 Para fotokomórek 1
7 Œruba M6x16 z g³ówk¹ szeœciok¹tn¹ 10 do monta¿u ograniczników 4
8 Œruba ø5x25 z g³ówk¹ CHC5 do monta¿u zêbatek 24
9 Podk³adki ø7 24
10 Œruba M8x35 z g³ówk¹ CHC6 do mocowania napêdu do podstawy 4
11 Podk³adka ø9 4
12 Podstawa bloku silnika 1
13 Klucz otwieraj¹cy 2
14 Podstawa mocuj¹ca lampy ostrzegawczej 1
15 Œruba krzy¿owa ø3x10 do monta¿u lampy ostrzegawczej 2

22  ••  NNiieezzbbêêddnnee  mmaatteerriiaa³³yy

22--11  ••  NNiieezzbbêêddnnee  nnaarrzzêêddzziiaa  ((nniiee  zznnaajjdduujj¹¹  ssiiêê  ww  zzeessttaawwiiee))

43 5 6 7 8

9 10 11 12

1 2

Niezbêdne do instalacji narzêdzia i wkrêtaki powinny byæ w dobrym stanie i powinny byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami bezpieczeñstwa.

NNuummeerr  EElleemmeenntt  
1 Wiertarka
2 Poziomnica
3 Miara taœmowa
4 O³ówek 
5 M³otek
6 Klucz nimbusowy 6
7 Klucz nimbusowy 5

NNuummeerr  EElleemmeenntt  
8 Klucz p³aski 10
9 Œrubokrêt p³aski
10 Œrubokrêt krzy¿akowy
11 Nó¿
12 Wiert³o 4mm (wiercenie w bramie)
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22--22  ••    NNiieezzbbêêddnnee  pprrzzeewwooddyy

Zastosowane przewody musz¹ byæ przeznaczone do u¿ycia na zewn¹trz (np. typu H07RN-F).
Przejœcie przewodów miêdzy dwoma filarami musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami (NFC 15-100).
Przewód zasilaj¹cy bloku silnika musi znajdowaæ siê na g³êbokoœci 80cm i byæ oznaczony czerwon¹ kratk¹ sygnalizacyjn¹.
Przewody fotokomórek mog¹ znajdowaæ albo na g³êbokoœci 80cm i byæ oznaczone czerwon¹ kratk¹ sygnalizacyjn¹ albo w os³onie ochronnej.

Numer £¹czenie Przewód D³ugoœæ maksymalna
1 Przewód zasilaj¹cy 230V Przewód 3x1.5mm² (d³ugoœæ mniejsza ni¿ 30m) Bez ograniczeñ

Przewód 3x2.5mm² (d³ugoœæ wiêksza ni¿ 30m)
2 Lampa ostrzegawcza Przewód 2x0.75mm² 15m
3 Pomiêdzy fotokomórkami TX Przewód 2x0.5mm² 25m
4 Fotokomórki TX Przewód 2x0.5mm² 25m
5 Pomiêdzy fotokomórkami RX Przewód 3x0.5mm² 25m
6 Fotokomórki RX Przewód 3x0.5mm² 25m

1

2

3

4

6

7

33  ••  AAnnaalliizzaa  zzaaggrroo¿¿eeññ  (jak przeprowadziæ prawid³ow¹ instalacjê w celu wyeliminowania wszelkich zagro¿eñ zwi¹zanych z ruchem bramy)

33--11  ••  RReeggllaammeennttaaccjjaa

Instalacja bramy ruchomej lub napêdu ju¿ istniej¹cej bramy w zakresie u¿ycia typu „Mieszkalny” musi byæ zgodna z dyrektyw¹
89/106/CEE dotycz¹c¹ materia³ów budowlanych.
Norm¹ w³aœciw¹ do weryfikacji tej zgodnoœci jest EN 13241-1, która odnosi siê do liku norm w tym EN 12445 i EN 12453, które precy-
zuj¹ metody i sk³adniki systemu bezpieczeñstwa bramy ruchomej w celu redukcji lub ca³kowitego wyeliminowania zagro¿eñ dla osób.
Instalator musi przeszkoliæ finalnego u¿ytkownika w zakresie w³aœciwego u¿ycia bramy ruchomej, oraz w kwestii takiej, ¿e przeszko-
lony u¿ytkownik jest zobowi¹zany do przeszkolenia, za pomoc¹ niniejszej instrukcji, ka¿dego innego u¿ytkownika tej bramy.
Norma EN 12453 precyzuje, ¿e minimalne zabezpieczenie krawêdzi przedniej bramy zale¿y od sposobu u¿ycia i sposobu sterowania u¿y-
wanego do uruchomienia bramy.
Automat bramowy Avidsen jest systemem sterowanym impulsowo, to znaczy, ¿e jeden impuls urz¹dzeñ steruj¹cych (Pilot, klucz,…)
umo¿liwia uruchomienie bramy.
Automat ten jest wyposa¿ony w ogranicznik si³y, który jest zgodny z za³¹cznikiem A  normy EN 12453 w zakresie u¿ycia z bram¹
zgodn¹ ze specyfikacjami przedstawionymi w tym rozdziale.
Specyfikacje normy EN 12453 przewiduj¹ zatem 3 nastêpuj¹ce przypadki u¿ycia jak i minimalne poziomy bezpieczeñstwa:

••  UUrruucchhaammiiaanniiee  wwiiddoocczznneejj  bbrraammyy  ppoopprrzzeezz  iimmppuullss
Minimalny poziom bezpieczeñstwa: Tylko ogranicznik si³y
••  UUrruucchhaammiiaanniiee  nniieewwiiddoocczznneejj  bbrraammyy  ppoopprrzzeezz  iimmppuullss
Minimalny poziom bezpieczeñstwa: Ogranicznik si³y oraz 2 pary fotokomórek do zabezpieczenia otwarcia i zamkniêcia bramy.
••  SStteerroowwaanniiee  aauuttoommaattyycczznnee  ((ZZaammyykkaanniiee  aauuttoommaattyycczznnee))
Minimalny poziom bezpieczeñstwa: Ogranicznik si³y i 1 para fotokomórek do zabezpieczenia automatycznego zamkniêcia.

33--22  ••  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  bbrraammyy  ddoocceelloowweejj

Automat ten mo¿e byæ u¿ywany do napêdzania bramy przesuwnej o d³ugoœci do 8m i o wadze do 350 kg.

Kontrola bezpieczeñstwa bramy:
• Tor prowadz¹cy musi byæ doskonale prosty, p³aski i w³aœciwie przymocowany do pod³o¿a.
• Tor oraz ko³a bramy musz¹ mieæ kszta³t i wymiary kompatybilne w celu zapewnienia p³ynnego ruchu bramy oraz w celu wyelimi-
nowania ryzyka wykolejenia siê bramy.
• Brama musi zatrzymywaæ siê przy otwarciu i zamkniêciu przez odbojniki dobrze przymocowane do pod³o¿a, tak aby ruch bramy
by³ ograniczony oraz w celu eliminacji ryzyka wykolejenia siê bramy.
• Miejsce instalacji bloku silnika nie mo¿e byæ nara¿one na zalanie wod¹. W przeciwnym wypadku, nale¿y przewidzieæ mo¿liwoœæ
podniesienia bloku silnika.
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33--33  ••  ZZaassaaddyy  bbeezzppiieecczzeeññssttwwaa

Norma EN 12453 okreœla wymagania jakoœci odnoœnie bezpieczeñstwa u¿ycia wszystkich typów drzwi, bram i blokad zautomatyzo-
wanych, które s¹ przeznaczone do instalacji w strefach dostêpnych dla osób, i których g³ównym zastosowaniem jest umo¿liwienie
dostêpu towarów i pojazdów do budynków fabrycznych, handlowych i mieszkalnych.
Ruch bramy mo¿e spowodowaæ zagro¿enia dla osób i pojazdów znajduj¹cych siê w pobli¿u, które to zagro¿enia, ze swojej natury, nie
mog¹ byæ ca³kowicie wyeliminowane.
Ewentualne zagro¿enia zale¿¹ od stanu technicznego drzwi, ze sposobu ich u¿ycia oraz od miejsca instalacji.
Po upewnieniu siê, ¿e brama zautomatyzowana jest zgodna ze wskazówkami wymienionymi w rozdziale 3-2, i przed rozpoczêciem
instalacji, koniecznie nale¿y przeprowadziæ analizê zagro¿eñ mog¹ wyst¹piæ w miejscu instalacji w celu wyeliminowania tych¿e
zagro¿eñ. W przypadku gdy zagro¿enia nie mog¹ byæ w pe³ni wyeliminowane, nale¿y poinformowaæ o tym u¿ytkownika.

• Brama ruchoma mo¿e byæ u¿ywana wy³¹cznie w mieszkalnictwie w celu umo¿liwienia wjazdu pojazdom.
•Brama nie mo¿e byæ instalowana w miejscu zagro¿onym wybuchem (obecnoœæ gazu, palnych oparów, pary lub py³u).
• Brama nie mo¿e byæ pozbawiana systemów zamykaj¹cych (zamek, zatrzask,…).
• Brama bez napêdu musi byæ w doskona³ym stanie mechanicznym, w³aœciwie wywa¿ona, zamykaæ siê i otwieraæ bez oporów.
Radzimy nasmarowaæ szynê oraz ko³a noœne.
• Upewniæ siê, ¿e miejsca mocowania ró¿nych elementów znajduj¹ siê w miejscach nie nara¿onych na uderzenia, i ¿e powierzchnia
jest wystarczaj¹co wytrzyma³a.
• Upewniæ siê, ¿e brama nie posiada w swojej strukturze wystaj¹cych czêœci.
• Jeœli brama jest typu a¿urowanego, koniecznie nale¿y na³o¿yæ kratkê lub siatkê ochronn¹ tak aby ¿aden element nie móg³ przejœæ
miêdzy prêtami bramy kiedy ta jest w ruchu lub umieœciæ w strefie operowania bramy prêt z czujnikiem.
• Instalacja musi byæ wyposa¿ona w co najmniej dwa œlizgacze górne i musz¹ byæ one doskonale ustawione w celu zapewnienia sta-
bilnoœci bramy oraz w celu eliminacji ryzyka wywrócenia siê bramy.
• Zainstalowana brama (bez napêdu) musi byæ zgodna z wymaganiami okreœlonymi przez normê EN 13241-1.

1 2

3

5

4

Zagro¿enia (oraz ich rozwi¹zania) mog¹ce wynikn¹æ podczas u¿ytkowa-
nia zautomatyzowanej bramy przesuwnej zosta³y przedstawione na
poni¿szym schemacie:
1- Na poziomie krawêdzi przedniej
• Zagro¿enie uderzeniem i zgnieceniem
Rozwi¹zanie: ogranicznik si³y i fotokomórki (w zale¿noœci od rodzaju
u¿ycia)
2- Na poziomie krawêdzi tylnej
• Zagro¿enie uderzeniem, zgnieceniem i uwiêzieniem
Rozwi¹zanie: fotokomórki, kratownica i bezpieczna odleg³oœæ

3- Na poziomie œlizgaczy górnych
• Zagro¿enie zgniecenia r¹k
Rozwi¹zanie: bezpieczna odleg³oœæ i zabezpieczenie
4- Miêdzy ko³em zêbatym bramy i zêbatk¹ silnika
• Zagro¿enie zgniecenia r¹k i nóg
Rozwi¹zanie: bezpieczna odleg³oœæ i zabezpieczenie
5- Miêdzy prêtami bramy a¿urowanej i filarem
• Zagro¿enie zakleszczenia 
Rozwi¹zanie: kratka, siatka ochronna lub czujnik bez-
pieczeñstwa

Kratka, siatka ochronna
lub prêt z czujnikiem

Œlizgacz górnyŒlizgacz górny

Odbojnik koñca
zamykania

Szyna

Strefa otwarcia
Odbojnik koñca otwarcia



T

P

filar

brama odbojnik

pilier

filar

brama

blok silnika

krawêdŸ tylna

kratownica 
(wysokoœæ minimalna: 1,25m)

filar

brama

blok silnika

zêbatka
szyna

fotokomórka nadajnik fotokomórka odbiornik

filar
fotokomórka
nadajnik

krawêdŸ
przednia

brama

fotokomórka
odbiornik

blok silnika
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33--44  ••  EElliimmiinnoowwaanniiee  zzaaggrroo¿¿eeññ

33--44--11  ••  NNaa  ppoozziioommiiee  kkrraawwêêddzzii  pprrzzeeddnniieejj

Istnieje zagro¿enie zgniecenia miêdzy krawêdzi¹ przedni¹ bramy i filarem podczas procesu zamykania bramy. Celem wyeliminowania
tego zagro¿enia, napêd bramy zosta³ wyposa¿ony w wykrywacz przeszkód. Jeœli silnik musi u¿ywaæ wiêkszej si³y ni¿ takiej do jakiej
ma autoryzacjê (regulacja poziomu czu³oœci na si³ê pracy), napêd zatrzymuje siê automatycznie i zwalnia nacisk na przeszkodê (osoba
lub pojazd). Mo¿liwa jest równie¿ instalacja fotokomórek, które wykryj¹ przejœcie osoby lub przejazd pojazdu podczas procesu zamykania.

33--44--22  ••  NNaa  ppoozziioommiiee  kkrraawwêêddzzii  ttyyllnneejj

W strefie operowania bramy istnieje zagro¿enie uderzeniem lub zgnieceniem. Nale¿y koniecznie wyeliminowaæ to zagro¿enie ogranic-
zaj¹c dostêp do strefy za pomoc¹ kratownicy lub instaluj¹c fotokomórki.

• Instalowanie fotokomórek:

W celu wyeliminowania zagro¿enia uwiêzieniem w strefie operowania bramy, nale¿y przestrzegaæ bezpiecznych odleg³oœci podanych
na poni¿szym schemacie.

• P = 500mm minimalnie jeœli T jest wiêksze ni¿ 100mm
• P = 200mm minimalnie jeœli T jest mniejsze ni¿ 100mm

8mm 
maxi

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z GÓRY
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33--44--33  ••  NNaa  ppoozziioommiiee  œœlliizzggaacczzyy  ggóórrnnyycchh

Istnieje ryzyko zgniecenia r¹k miêdzy œlizgaczami górnymi i bram¹. W celu wyeliminowania tego zagro¿enia, nale¿y przestrzegaæ bez-
piecznych odleg³oœci podanych na poni¿szym schemacie.

33--44--44  ••  MMiiêêddzzyy  lliissttww¹¹  zzêêbbaatt¹¹  ii  zzêêbbaattkk¹¹

Istnieje zagro¿enie zgniecenia r¹k miêdzy listw¹ zêbat¹ a zêbatk¹. W celu wyeliminowania tego zagro¿enia, nale¿y zainstalowaæ zabez-
pieczenie (kratownica, os³ona,…) na bloku silnika. Nale¿y przestrzegaæ bezpiecznych odleg³oœci podanych na poni¿szym schemacie.

33--44--55  ••  MMiiêêddzzyy  kkrraattkkaammii  bbrraammyy  aa¿¿uurroowwaanneejj  ii  ss³³uuppeemm

44  ••  MMoonnttaa¿¿  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  eelleemmeennttóóww

Monta¿ powinna wykonywaæ osoba do tego przeszkolona, bior¹c pod uwagê wszystkie wskazówki wymienione w punkcie
“Informacje ogólne”. 
Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y upewniæ siê, ¿e:
- Wszelkie zagro¿enia zosta³y wyeliminowane (wg rozdzia³u 3).
- ¯¹dany sposób u¿ycia zosta³ w³aœciwie zdefiniowany.
- Brama jest zgodna ze specyfikacjami omówionymi w rozdziale 3-2.

Poszczególne etapy monta¿u powinny byæ wykonywane zgodnie z kolejnoœci¹ podan¹ w instrukcji.

WIDOK OD
PRZODU

Czujnik bezpieczeñstwa 2 jest
niezbêdny jeœli filar lub murek (lub
zamkniêcie) nie s¹ wspó³liniowe
(jak na schemacie) tworz¹c w ten
sposób strefê zgniecenia miêdzy
krawêdzi¹ filara i prêtem bramy
(zastosowane czujniki bezpieczeñst-
wa powinny byæ wygiête w taki
sposób aby tworzy³a siê wystarcza-
j¹ca przestrzeñ – 6 cm – miêdzy
punktem odryglowania i w³aœciwe-
go punktu zatrzymania bramy)
(ruch koñcowy wg rysunku 3
normy EN 12978).

Jeœli brama jest bram¹ typu a¿urowanego, istnieje zagro¿enie zakleszczenia miêdzy prêtami bramy i filarem w momencie otwierania bramy.
Dwa sposoby zapobiegania temu zagro¿eniu:
- zainstalowaæ kratownicê lub siatkê na bramie. 
Maksymalny rozmiar oczka siatki to 20x20mm.
- zainstalowaæ jeden lub dwa czujniki bezpieczeñstwa.

Czujnik bezpieczeñstwa 1

Czujnik bezpieczeñstwa 2

a
a

a < 8mm

a
filar

brama

brama

œlizgacz

œlizgacz

a

a

a

a<8mm

brama

os³ona

zêbatka

kratownica lub siatka



400mm

250mm

~

~

~

brama

brama

brama

fundament
Os³ona do poprowadzenia
przewodów

fundament

fundament

filar

0 mm mini
50mm maxi

Os³ona do poprowadzenia
przewodów

44--11  ••  IInnssttaallaaccjjaa  rróó¿¿nnyycchh  eelleemmeennttóóww

Uwaga: od teraz a¿ do koñca przewodnika:
• bramy od lewej do prawej bêdzie oznaczone „Otwieranie LP”

• Otwieranie bramy od prawej do lewej bêdzie oznaczone “Otwieranie PL”

44--11--11  ••  MMoonnttaa¿¿  bbllookkuu  ssiillnniikkaa

11- przygotowaæ fundament w miejscu mocowania bloku silnika. Rodzaj i rozmiary fundamentu zale¿¹ do typu pod³o¿a.
Przewidzieæ jedn¹ lub kilka dróg przewodów elektrycznych zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
Fundament powinien siê znajdowaæ: maksymalnie 15mm od bramy i maksymalnie 50mm od filara.

WIDOK Z
PRZEKROJU

WIDOK Z GÓRY WIDOK Z GÓRY

x 1 x 1 x 2

x 1

x 1

x 1

x 2

x 4

x 1x 4 x 4
x 24 x 24

x 8

FFoottookkoommóórrkkaa  nnaaddaajjnniikk
Monta¿ strona 13

LLaammppaa  oossttrrzzeeggaawwcczzaa
Monta¿ strona 12

FFoottookkoommóórrkkaa  ooddbbiioorrnniikk
Monta¿ strona 13

kierunek otwierania

FFoottookkoommóórrkkaa  
nnaaddaajjnniikk,,  ooppccjjaa

(niezbêdna do sterowania
bram¹ znajduj¹c¹ siê
poza polem widzenia)

OOggrraanniicczznniikkii
Monta¿ strona 11

LLiissttwwaa  zzêêbbaattaa  
Monta¿ strona 12 BBllookk  ssiillnniikkaa

Monta¿ strona 10

FFoottookkoommóórrkkaa  ooddbbiioorrnniikk,,  ooppccjjaa  
(niezbêdna do sterowania
bram¹ znajduj¹c¹ siê poza
polem widzenia)

WNÊTRZE POSESJI

Lampa ostrzegawcza

kierunek otwierania

Fotokomórka odbiornik

Fotokomórka odbiornik

Fotokomórka nadajnik

Fotokomórka nadajnik

Ogranicznik OgranicznikListwa zêbata
Blok silnika

WNÊTRZE POSESJI

1100
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44- Przymocowaæ blok silnika do podstawy u¿ywaj¹c do tego œrub M8x35 (numer 10 / strona 5) i podk³adek ø9 (numer 11 / strona 5).

33- Podstawa mocuj¹ca mo¿e byæ zakotwiczona w p³ycie fundamentu za pomoc¹ œrub gwintowanych, ktore zosta³y wczeœniej zatopio-
ne w fundamencie.

22-- Upewniæ siê, ¿e fundament jest wystarczaj¹co suchy (sprawdziæ specyfikacjê techniczn¹ producenta materia³ów u¿ywanych do
przygotowania fundamentu).
Umieœciæ podstawê silnika na fundamencie. Podstawa musi byæ umieszczona w odleg³oœci 25mm od bramy i maksymalnie 50mm od
krawêdzi filara. Nastêpnie oznaczyæ rozmieszczenie 4 otworów mocuj¹cych.

44--11--22  ••  MMoonnttaa¿¿  lliissttwwyy  zzêêbbaatteejj

W celu umo¿liwienia sobie manewrowania bram¹ podczas procesu instalacji listwy zêbatej nale¿y wysprzêgliæ silnik w nastêpuj¹cy
sposób:
Wprowadziæ w³aœciwy klucz do otworu w uk³adzie otwierajacym.
• Przekrêciæ klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby odblokowaæ dŸwigniê.
• Nastêpnie wyci¹gn¹æ dŸwigniê tak jak to zosta³o pokazane na rysunku.

WIDOK Z GÓRY

Kiedy podstawa jest idealnie pozioma, zakrêciæ nakrêtki kontruj¹ce tak aby zabloko-
waæ nakrêtki zaciskowe a nastêpnie dokrêciæ nakrêtki zaciskowe aby utrzymaæ pod-
stwê w odpowiedniej pozycji.

nakrêtka kontruj¹ca
nakrêtka regulacyjna

nakrêtka
zaciskowa

œruba gwintowana

poziomnica
ustawienia
poziomu

br
am
a

filar
podstawa
mocowania

fundament

25 mm maxi

50 mm
maxi



odbojnik bramy

30 mm
maxi brama

listwa zêbata

filar

prze³¹cznik

10mm

poziomnica linijka

1122

11-- Otworzyæ ca³kowicie bramê. Za pomoc¹ œrub ø5x25 z g³ówk¹ CHC5 (numer 8 / strona 5) i podk³adek p³askich (numer 9 / strona 5)
przymocowaæ pierszy element listwy zêbatej (numer 3 / strona 5) do czêœci sta³ej bramy. Zacz¹æ z jednego koñca, ten element musi byæ
idealnie wypoziomowany i wyœrodkowany na zêbatce silnika. Koniec pierwszego elementu musi znajdowaæ siê w odleg³oœci 10mm
od krawêdzi bramy. Pozostawiæ przestrzeñ 1 do 2mm pomiêdzy listw¹ zêbat¹ a zêbatk¹ silnika.

22-- U¿ywaj¹c linijki i poziomnicy po³¹czyæ i przymocowaæ pozosta³e elementy listwy zêbatej do bramy. Po zamocowaniu, wszystkie ele-
menty musz¹ znajdowaæ siê idealnie prosto i byæ doskonale wypoziomowane. 

44--11--33  ••  MMoonnttaa¿¿  ooggrraanniicczznniikkóóww

Ograniczniki montuje siê za pomoc¹ œrub M6x16 (numer 7 / strona 5). Aby ustaliæ w³aœciw¹ pozycjê ograniczników nale¿y tak mane-
wrowaæ rêcznie bram¹ aby prze³¹cznik zosta³ przesuniêty kiedy brama znajduje siê w odleg³oœci 30mm od odbojników mechanicznych.

44--11--44  ••  MMoonnttaa¿¿  llaammppyy  oossttrrzzeeggaawwcczzeejj

Wa¿na uwaga: Lampa ostrzegawcza musi byæ montowana na
górze filara, przed którym znajduje siê silnik napêdu, i musi byæ
widoczna zarówno z wewn¹trz jak i z zewn¹trz.

11-- Przymocowaæ p³ask¹ metalow¹ podstawê lampy ostrzegawczej
za pomoc¹ œrub ø3x10mm (numer 15 / strona 5).

WIDOK Z GÓRY

10mm

poziomnica

brama

1-2 mm
maxi

zêbatka 

listwa zêbata

silnik

WIDOK Z GÓRY
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22-- p³ask¹ metalow¹ podstawê lampy ostrzegawczej do filara u¿ywaj¹c do tego odpowiednich œrub rozporowych (nie znajduj¹ siê w zestawie).

44--11--55  ••  MMoonnttaa¿¿  ffoottookkoommóórreekk

Wa¿ne uwagi:
-Fotokomórki musz¹ znajdowaæ idealnie naprzeciw siebie.
-Fotokomórki odbiorniki (opisane z ty³u RX) musz¹ byæ umieszczone z tej samej strony bramy co silnik.
FFoottookkoommóórrkkii  zzeewwnnêêttrrzznnee  ::
-Powierzchnia filarów musi byæ g³adka, tak aby promienie podczerwone fotokomórek idealnie do siebie trafia³y.
-Fotokomórki musz¹ byæ umieszczone na wysokoœci od 30 do 60cm od poziomu pod³o¿a.

- odleg³oœæ pomiêdzy stron¹ zewnêtrzn¹ bramy i fotokomórk¹ musi byæ zawarta pomiêdzy 10 i 15cm.

• Fotokomórki wewnêtrzne:
-Wsporniki u¿ywane do monta¿u fotokomórek musz¹ byæ w³aœciwie przymocowane do pod³o¿a i musz¹ byæ idealnie wspó³liniowe.
-Fotokomórki musz¹ byæ umieszczone na wysokoœci od 30 do 60cm.

Odleg³oœæ pomiêdzy silnikiem i fotokomórk¹ musi byæ zawarta w przedziale od 10 do 15cm.

WIDOK Z WEWN¥TRZ

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z GÓRY

filarfilar
U³o¿enie: wspó³liniowe i poziome

10cm mini/15 cm maxi

filar filar

U³o¿enie: wspó³liniowe i poziome

10cm mini/15 cm maxi

30cm mini
60cm maxi

30cm mini
60cm maxi
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44-- Przymocowaæ fotokomórkê za pomoc¹ odpowiednich ko³ków rozporowych.

55  ••  PPoo³³¹¹cczzeenniiaa  eelleekkttrryycczznnee

55--11  ••  TTyyppoowwee  ppoodd³³¹¹cczzeenniiee

Uwagi bezpieczeñstwa:
• Wszelkie pod³¹czenia musz¹ siê odbywaæ przy od³¹czonym zasilaniu (bezpiecznik ustwiony na pozycjê OFF).
• Pod³¹czenia musz¹ byæ wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.

Monta¿:
11-- Otworzyæ fotokomórki œci¹gaj¹c 2 zaœlepki œrub a nastêpnie wyci¹gaj¹c same œruby.
22-- U³o¿yæ fotokomórkê w pozycji pionowej w miejscu przeznaczenia.
33-- Zaznaczyæ miejsca na dwie œruby i na otwór wyjœcia przewodu.

2 x 0,75mm2

3 x 1,5mm2

2 x 6/10e

2 x 6/10e

3 x 6/10e

TX RX

lampa ostrzegawcza

filarowe urz¹dzenie
steruj¹ce (kontakt,
domofon,...)

urz¹dzenie zatrzymania
awaryjnego ( przycisk
zatrzymania, czujnik
bezpieczeñstwa,...) zasialnie sieciowe 230Vac

silnik

30cm mini
60cm maxi
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55--22  ••  PPoodd³³¹¹cczzeenniiee  ddoo  ssiieeccii

• Wykonaæ pod³¹czenia listwy zaciskowej znajduj¹cej siê z ty³u puszki
steruj¹cej u¿ywaj¹c do tego przewodu 3x0.75mm².
• Silnik musi byæ koniecznie pod³¹czony do bezpiecznika.

55--33  ••  EElleekkttrroonniicczznnaa  kkaarrttaa  sstteerruujj¹¹ccaa

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

FOR PAU OBS OVL

LD1

P1/SET

24V

BAT

LD2 JP1

P2/RADIO

+
-

VRX VTX PC LP FCL FOP

55--44  ••  LLaammppaa  oossttrrzzeeggaawwcczzaa
11-- Pod³¹czyæ przewody lampy ostrzegawczej do wyjœcia « LAMP » na elektronicznej karcie steruj¹cej tak jak to zosta³o przedstawione
na rysunku.

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

czas zatrzymania
si³a silnika

czas reakcji na przeszkodê
czu³oœæ wykrycia przeszkody

bezpiecznik
1OA

bateria

transformator
dodatkowy

silniklampa

ogranicznikwejœcie dla pieszego,
zatrzymanie awaryjne,
sterowanie pomocnicze

fotokomórkiantena

przycisk ucze-
nia siê pilota

przycisk ucze-
nia siê auto-
matycznego

wybór kana³u
radiowego

musi byæ œci¹gniêta jeœli chcemy pod³¹czyæ urz¹dzenia zatrzymania awa-
ryjnego (przycisk zatrzymania, czujnik bezpieczeñstwa,...

Neutralny Uziemienie Faza

zasialnie sieciowe 230Vac



55--55  ••  FFoottookkoommóórrkkii

Wa¿ne uwagi:
Rodzaj okablowania fotokomórek zale¿y od liczby par u¿ytych fotokomórek. Mo¿liwe s¹ 3 przypadki:
Nie u¿yto ¿adnych fotokomórek, w tym przypadku automatyczne zamykanie nie dzia³a.
• U¿yto 1 pary fotokomórek (przypadek 2).
• U¿yto 2 lub wiêcej par fotokomórek (przypadek 3).

Przypadek 2: u¿yto 1 pary fotokomórek

Przypadek 3: u¿yto 2 lub wiêcej par fotokomórek

55--66  ••  OOggrraanniicczznniikkii  ii  bbiieegguunnoowwooœœææ  ssiillnniikkaa

Mo¿e byæ konieczna zmiana pod³¹czeñ silnika i ograniczników ze wzglêdu na kierunek otwarcia bramy.

PPrrzzyyppaaddeekk  ««  oottwwiieerraanniiee  LLPP  »»::
Nie trzeba niczego zmieniaæ. Nale¿y tylko siê upewniæ, ¿e pod³¹czenia zosta³y wykonane wg nastêpuj¹cego schematu:

WIDOK Z GÓRY WIDOK OD STRONY SILNIKA

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

+12V +24V GND NC COM NO GND +12V +24V

fotokomórki
RX

fotokomórki
TX

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

RX 1 TX 1+12V +24V GND NC COM NO GND +12V +24V

RX 2 TX 2+12V +24V GND NC COM NO GND +12V +24V

F
C

L
F
O

P

br¹zowy

br¹zowy

bia³y

bia³y bia³y

czarny

czarny

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

br
¹z
ow
y

bi
a³
y

cz
ar
ny

cz
ar
ny

cz
er
w
on
y

prze³¹cznik

prze³¹cznik



VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

br
¹z
ow
y

bi
a³
y

cz
ar
ny

cz
ar
ny

Przypadek « Otwieranie PL »
• Nale¿y odwróciæ biegunowoœæ pod³¹czeñ silnika.
• Nale¿y zamieniæ FCL i FOP.

F
C

L
F
O

P br¹zowy

br¹zowy

bia³y

bia³y bia³y

czarny

czarny

prze³¹cznik

prze³¹cznik
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55--77  ••  IInnnnee

Mo¿liwe jest sterowanie bram¹ za pomoc¹ dodatkowych urz¹dzeñ posiadaj¹cych wyjœcie typu styk suchy normalnie otwarty (np.
wy³¹cznik na klucz,...).
Na karcie mo¿na odnaleŸæ dwa wejœcia steruj¹ce:

•STR: sterowanie otwarcie / zamkniêcie ca³kowite bramy
•PED: sterowanie otwarciem czêœciowym bramy i zamkniêciem ca³kowitym.

WWaa¿¿nnee::
Pod³¹czenie styku zasilanego w miejsce styku suchego mo¿e spowodowaæ awarie lub nawet zniszczenie automatu.

•W czasie instalacji kierowaæ siê wskazówkami zawartymi w instrukcji obs³ugi urz¹dzenia steruj¹cego.
•Do pod³¹czenia dodatkowego urz¹dzenia steruj¹cego do karty elektronicznej automatu nale¿y u¿yæ przewodu 2 x 0,5mm², o

d³ugoœci mniejszej ni¿ 20m.

55--77--11  ••  DDooddaattkkoowwee  uurrzz¹¹ddzzeenniiaa  sstteerruujj¹¹ccee  ((ooppccjjaa))

UUwwaaggii::
Mo¿liwe jest u¿ywanie kilku dadatkowych urz¹dzeñ steruj¹cych bram¹. W tym celu niezbêdnie nale¿y je po³¹czyæ miêdzy sob¹, a
nastêpnie po³¹czyæ jeden z nich do karty elektronicznej. Liczba urz¹dzeñ steruj¹cych jest nieograniczona.

Przyk³ad pod³¹czenia 3 dodatkowych urz¹dzeñ steruj¹cych do sterowania ca³kowitego.

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

pod³¹czeñ silnika.

WIDOK Z GÓRY WIDOK OD STRONY SILNIKA

cz
er
w
on
y

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

sterowanie
ca³kowite sterowanie

czêœciowe



UUwwaaggii::
Mo¿liwe jest u¿ywanie kilku dodatkowych urz¹dzeñ zatrzymania awaryjnego. W tym celu nale¿y po³¹czyæ je szeregowo.

55--77--22  ••  DDooddaattkkoowwee  uurrzz¹¹ddzzeenniiaa  zzaattrrzzyymmaanniiaa  aawwaarryyjjnneeggoo  ((ooppccjjaa))

Przyk³ady urz¹dzeñ zatrzymania awaryjnego:
•  przycisk zatrzymania awaryjnego
•  czujnik bezpieczeñstwa

66  ••  UUrruucchhoommiieenniiee

• Upewniæ siê, ¿e ¿adna osoba ani ¿aden przedmiot nie znajduj¹ siê w strefie operowania bramy w ka¿dym momencie dzia³ania
bramy.
• Upewniæ siê, ¿e wszystkie po³¹czenia elektryczne zosta³y wykonane prawid³owo io zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

Wejœcie na dodatkowe urz¹dzenia zatrzymania awaryjnego jest to wejœcie typu styk suchy normalnie otwarty. W przypadku gdy
¿adne urz¹dzenie zatrzymania awaryjnego nie jest pod³¹czone, koniecznie nale¿y zamkn¹æ kontakt pod³¹czaj¹c wejœcie STP do masy
(▼) karty elektronicznej.

77  ••  RReegguullaaccjjaa

Regulacji dokonuje siê na karcie elektronicznej.

FOR PAU OBS OVL

- : mniejsza moc
silnika
+: wiêksza moc
silnika

- : maksymalnie
bez przerw
+: czas przerwy w
trybie automatycz-
nym

- : zmniejszony
czas reakcji
+: zwiêkszony
czas reakcji

- : bardziej czu³y
+: mniej czu³y

Nacisn¹æ i przytrzymaæ przez 3 sekundy przycisk P1/SET.
Przejœcie do trybu samouczenia potwierdzone jest ci¹g³ym œwieceniem siê zielonej diody LD1 oraz uruchomieniem silnika.
1- Centrala wykonuje przed-otwarcie przez oko³o 3 sekundy.
aa--  jjeeœœllii  bbrraammaa  zzaammyykkaa  ssiiêê  zzaammiiaasstt  ssiiêê  oottwwiieerraaææ,,  nnaallee¿¿yy  ooddccii¹¹ææ  zzaassiillaanniiee  gg³³óówwnnee  nnaappêêdduu  ii  zzaammiieenniiææ  bbiieegguunnyy  pprrzzeewwooddóóww  ww  ssiillnniikkuu..
b- przeprowadziæ samouczenie od pocz¹tku.
2- Centrala zamyka bramê a¿ do koñca, doprowadzaj¹c w ten sposób bramê do pozycji ca³kowitego zamkniêcia.
3- Centrala otwiera ca³kowicie bramê aby wykryæ czas jaki jest potrzebny do ca³kowitego otwarcia bramy. W ten sposób centrala okreœ-
la moment spowolnienia biegu bramy – po 90% trasy bramy.
4- Po 3 sekundach przerwy centrala wykonuje ponowne ca³kowite zamkniêcie bramy i opuszcza automatycznie tryb samouczenia.
Jeœli w czasie samouczenia, w trakcie fazy 2 lub 3, brama nie zamyka siê lub nie otwiera ca³kowicie, niezbêdna bêdzie regulacja niektó-
rych parametrów silnika (patrz « Regulacja »).

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

dodatkowe urz¹dzenia zatrzymania awaryjnego

VRX VTX PC LP FCL FOP

VA TXF EDG PHO EL STR PED STP FCL FOP LAMP

MOTOR

ANT

przycisk zatrzymania
awaryjnego

czujnik 
bezpieczeñstwa 1

czujnik 
bezpieczeñstwa 2
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Pilot zdalnego sterowania posiada 4 przyciski ale automat ma
tylko 2 rodzaje pracy (otwarcie ca³kowite lub czêœciowe).
Przyciski te zosta³y rodzielone na 2 kana³y:
• Kana³ 1:
przycisk 1 – otwarcie ca³kowite
przycisk 2 – otwarcie czêœciowe
• Kana³ 2:
przycisk 3 – otwarcie ca³kowite
przycisk 4 – otwarcie czêœciowe
Na karcie elektronicznej znajduje siê zwieracz (JP1) wyboru
kana³u.
JP1 wyci¹gniêty = kana³ 1
JP1 na miejscu = kana³ 2

Programowanie pilotów zdalnego sterowania:
• Przycisn¹æ przycisk P2/RADIO, zapali siê czerwona dioda sygnalizuj¹ca rozpoczêcie procesu programowania.
• Wykonaæ przesy³ przyciskaj¹c którykolwiek przycisk na pilocie.
• Kod zosta³ wprowadzony do pamiêci. Podczas wprowadzania do pamiêci czerwona dioda miga powoli. Po zakoñczeniu operacji
dioda œwieci siê ponownie œwiat³em ci¹g³ym sygnalizuj¹c gotowoœæ do wprowadzenia kolejnego kodu.
• Wprowadziæ kody wszystkich pilotów przesy³aj¹c kod ka¿dego z nich nieprzerwanie przez maksymalnie 10 sekund.
• Po zakoñczeniu operacji nacisn¹æ przycisk P2/RADIO aby opuœciæ tryb programowania. Dioda gaœnie. Tryb programowania wy³¹czy
siê automatycznie po 10 sekundach bezczynnoœci systemu.
• Kody pozostaj¹ w pamiêci urz¹dzenia nawet po odciêciu zasilania.
• Mo¿liwe jest wprowadzenie kodów maksymalnie 10 pilotów.
Usuwanie ca³kowite kodów pilotów
Przycisn¹æ i przytrzymaæ przycisk P2/RADIO a¿ do momentu kiedy zacznie migaæ czerwona dioda (po oko³o 3 sekundach).
Ponownie nacisn¹æ przycisk P2/RADIO i przytrzymaæ przez 6 sekund w celu potwierdzenia usuniêcia kodów. Dioda miga szybko
sygnalizuj¹c potwierdzenie.

99  ••  AAkkcceessoorriiaa  ((nniiee  zznnaajjdduujj¹¹  ssiiêê  ww  zzeessttaawwiiee))

11 22 33
44 55 66
77 88 99
CLE 00 EN

1 2 3 4 5 6

NNuummeerr  EElleemmeenntt  RReeffeerreennccjjaa
1 Dodatkowy zestaw fotokomórek 104359
2 Klawiatura bezprzewodowa 104252
3 Wy³¹cznik na klucz 104258
4 Dodatkowa antena 104445
5 Dodatkowy pilot 104250
6 Bateria bezpieczeñstwa 104901

FOR : Ustawianie si³y silnika (ustawiaæ wg wagi bramy)

PAU : Ustawianie czasu przerwy zamykania automatycznego (0 do 90s)
jeœli kursor jest ustawiony maksymalnie na + zamykanie automatyczne jest wy³¹czone a automat dzia³a w trybie krok po kroku.

UUwwaaggii  bbeezzppiieecczzeeññssttwwaa  ::
W trybie zamykania automatycznego, ogranicznik si³y nie jest wystarczaj¹cy aby zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa

wymagany przez normê EN 12453. Nale¿y wiêc w tym przypadku zainstalowaæ parê fotokomórek.
Jeœli brama naciska na przeszkodê system zauwa¿a to, zatrzymuje bramê i cofa siê o ok. 50cm. Mo¿liwa jest regulacja maksymalnego
nacisku na przeszkodê oraz maksymalny czas nacisku.

OBS : Czas reakcji na przeszkodê (lub dozwolony czas nacisku)
OVL : Czu³oœæ wykrycia przeszkody (lub maksymalny dozwolony nacisk).

88  ••  PPrrooggrraammoowwaanniiee  ppiilloottaa  zzddaallnneeggoo  sstteerroowwaanniiaa

1 2

3 4

kanal 1

kanal 2
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22--11  ••  SStteerroowwaanniiee  oottwwaarrcciieemm  ccaa³³kkoowwiittyymm
Aktywacja przyciskami 1 lub 3 na pilocie zdalnego sterowania albo poprzez kontakt na wejœciu STR.

Aktywacja przyciskami 2 lub 4 na pilocie zdalnego sterowania albo poprzez kontakt na wejœciu PED.

99--11  ••  BBaatteerriiaa

W razie braku zasilania sieciowego mo¿liwe jest dzia³anie automa-
tu na baterii (maksymalnie 24 godziny).

99--22  ••  DDooddaattkkoowwaa  aanntteennaa

- U¿ycie dodatkowej anteny (ref. 104445) ma na celu zwiêkszenia obszaru odbioru fal
radiowych przez odbiornik zainstalowany na karcie elektronicznej automatu –
poprawa zasiêgu. To znaczy, ¿e mo¿liwe bêdzie sterowanie automatem z wiêkszej
odleg³oœci.
- Dodatkowa antena powinna byæ instalowana w najwy¿szym mo¿liwym punkcie, aby
w ten sposób unikn¹æ przes³aniania anteny przez jakiekolwiek przeszkody.
- Uwaga, zasiêg dodatkowej anteny w otwartej przestrzeni (bez przeszkód i zak³óceñ)
wynosi ok. 80m. U¿ycie dodatkowej anteny nie umo¿liwia w ¿adnym wypadku
zwiêkszenia zasiêgu ponad 80m.

Po³¹czenia:
- Wyci¹gn¹æ przewód oryginalnej anteny.
- Po³¹czyæ przewód œwiat³owodowy dodatkowej anteny z kart¹ elektroniczn¹ automatu.

VRX VTX PC

VA TXF EDG PHOANT

ANT

11  ••  OOssttrrzzee¿¿eenniiaa
Automat bramowy jest urz¹dzeniem, które mo¿e powodowaæ uszczerbek na zdrowiu ludzi i zwierz¹t oraz powodowaæ uszkodzenia
przedmiotów. Nasz automat jak i instrukcja obs³ugi zosta³y opracowane w sposób maj¹cy na celu wyeliminowanie wszelkich
zagro¿eñ. Monta¿ urz¹dzenia niezgodny z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji i powoduj¹cy jakiekolwiek zniszczenia, nie
mo¿e byæ przyczyn¹ poci¹gania firmy avidsen do odpowiedzialnoœci.
Niezbêdnie nale¿y przeczytaæ zalecenia dotycz¹ce u¿ytkowania urz¹dzenia przed rozpoczêciem u¿ytkowania czy konserwowania.
Nale¿y równie¿ zachowaæ instrukcjê obs³ugi do póŸniejszego jej u¿ycia.

Ogólne zalecenia bezpieczeñstwa
• Wszyscy potencjalni u¿ytkownicy automatu musz¹ byæ przeszkoleni w zakresie obs³ugi urz¹dzenia za pomoc¹ niniejszej instrukcji.
• Nale¿y siê upewniæ, ¿e ¿adna nie przeszkolona osoba (dziecko) nie bêdzie mog³a uruchomiæ automatu za pomoc¹ urz¹dzeñ steruj¹-
cych sta³ych (wy³¹cznik na klucz) lub przenoœnych (pilot zdalnego sterowania).
• Nie pozwalaæ dzieciom bawiæ siê w okolicach urz¹dzenia lub samym urz¹dzeniem.
• Nie zatrzymywaæ automatu bêd¹cego w ruchu innymi sposobami ni¿ za pomoc¹ urz¹dzeñ steruj¹cych lub urz¹dzeñ zatrzymania
awaryjnego.
• Upewniæ siê, ¿e ¿adna przeszkoda naturalna (ga³¹Ÿ, kamieñ, wysoka trawa,…) nie znajduje siê w strefie operowania bramy.
• Nie przesuwaæ rêcznie bramy w momencie kiedy silnik nie jest wysprzêglony.
• Przed uruchomieniem bramy upewniæ siê, ¿e ¿adna osoba nie znajduje siê w zasiêgu bramy.
• W przypadku awarii, nale¿y wysprzêgliæ silnik w celu umo¿liwienia rêcznego przesuniêcia bramy i skontaktowaæ siê z monterem
bramy. W ¿adnym wypadku nie nale¿y samemu naprawiaæ bramy.
• Nie modyfikowaæ ani nie dodawaæ elementów do bramy bez uprzedniej konsultacji z monterem.

UU¿¿yyttkkoowwaanniiee

22  ••  SStteerroowwaanniiee

22--22  ••  SStteerroowwaanniiee  oottwwaarrcciieemm  cczzêêœœcciioowwyymm

czarny

czerwony
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55  ••  PPrrzzeessuuwwaanniiee  rrêêcczznnee
Aby móc rêcznie przesuwaæ bramê, nale¿y najpierw wysprzêgliæ silnik.
Uwaga: Kiedy silnik jest wysprzêglony, brama mo¿e siê poruszaæ z powodu podmuchów wiatru lub z powodu popchniêcia bramy
przez osobê. Trzeba wiêc zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ kiedy silnik jest wysprzêglony lub zablokowaæ bramê aby unikn¹æ wszelki-
ch zagro¿eñ.

W ka¿dej chwili mo¿liwe jest zatrzymanie bramy za pomoc¹ któregokolwiek z urz¹dzeñ steruj¹cych.
• Przypadek, kiedy otwieranie automatyczne jest nieaktywne
OOttwwiieerraanniiee

1- Aktywowaæ sterowanie ca³kowite.
2- Lampa ostrzegawcza zaczyna migaæ.
3- Brama otwiera siê ca³kowicie.
4- Lampa ostrzegawcza przestaje migaæ.

ZZaammyykkaanniiee
5- Aktywowaæ sterowanie ca³kowite.
6- Lampa ostrzegawcza zaczyna migaæ.
7- Brama zamyka siê ca³kowicie.
8- Lampa przestaje migaæ.

KKOONNIIEECC  CCYYKKLLUU  OOTTWWIIEERRAANNIIAA//ZZAAMMYYKKAANNIIAA  BBRRAAMMYY  BBEEZZ  ZZAAMMYYKKAANNIIAA  AAUUTTOOMMAATTYYCCZZNNEEGGOO

• Przypadek, kiedy otwieranie automatyczne jest aktywne
Otwieranie

11-- Aktywowaæ sterowanie ca³kowite.
22-- Lampa ostrzegawcza zaczyna migaæ.
33-- Brama otwiera siê ca³kowicie.
44-- Automat uruchamia oczekiwanie. Mo¿liwe jest skrócenie oczekiwanie poprzez naciœniêcie przycisku na pilocie (przejœcie do 
etapu 6).
55-- Na koñcu oczekiwania:

- jeœli wi¹zka podczerwona miêdzy fotokomórkami jest przerwana (przeszkoda znajduje siê miedzy dwoma fotokomórkami), automat
oczekuje na powrót wi¹zki aby uruchomiæ zamykanie automatyczne.
- jeœli wi¹zka podczerwona nie jest przerwana, automat uruchamia zamykanie automatyczne.

66-- Brama zamyka siê ca³kowicie.
77-- Lampa ostrzegawcza przestaje migaæ.

KKOONNIIEECC  CCYYKKLLUU  OOTTWWIIEERRAANNIIAA//ZZAAMMYYKKAANNIIAA  BBRRAAMMYY  ZZ  ZZAAMMYYKKAANNIIEEMM  AAUUTTOOMMAATTYYCCZZNNYYMM

44--11  ••  FFoottookkoommóórrkkii

Fotokomórki s¹ aktywne:
- Przed ka¿dym uruchomieniem bramy.

11-- Przycisn¹æ przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub uruchomiæ urz¹dzenie steruj¹ce.
22-- Jeœli wi¹zka podczerwona jest przerwana (np. przez stoj¹cy samochód).
33-- Lampa ostrzegawcza i brama nie uruchamiaj¹ siê.

- W czasie oczekiwania i zamykania automatycznego
Istniej¹ dwa mo¿liwe przypadki dzia³ania:

a- Przed rozpoczêciem zamykania automatycznego, jeœli wi¹zka podczerwona jest przerwana, system oczekuje na przywrócenie 
wi¹zki aby rozpocz¹æ zamykanie automatyczne bramy.
b-W czasie zamykania automatycznego, jeœli wi¹zka podczerwona zostanie przerwana, brama otwiera siê ca³kowicie.

Urz¹dzenia zatrzymania awaryjnego s¹ aktywne:
- Przed ka¿dym uruchomieniem bramy.

11-- Przycisn¹æ przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub uruchomiæ urz¹dzenie steruj¹ce.
22-- Jeœli urz¹dzenie zatrzymania awaryjnego jest aktywne
33-- Lampa ostrzegawcza i brama nie uruchomi¹ siê.

- W czasie dzia³ania bramy.
Jeœli urz¹dzenie zatrzymania awaryjnego zostanie uruchomione, brama natychmiast siê zatrzyma.
Aktywacja urz¹dzenia zatrzymania awaryjnego:

•W czasie zatrzymania: brama nie mo¿e byæ wprawiona w ruch po u¿yciu któregokolwiek z urz¹dzeñ zatrzymania awaryjnego.
•W czasie ruchu, brama zatrzymuje siê.
•Podczas oczekiwania na zamkniêcie automatyczne, zamkniêcie automatyczne zostaje anulowane.

33  ••  PPrrzzeebbiieegg  ccyykklluu

44  ••  FFuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  uurrzz¹¹ddzzeeññ  bbeezzppiieecczzeeññssttwwaa

44--22  ••  UUrrzz¹¹ddzzeenniiaa  zzaattrrzzyymmaanniiaa  aawwaarryyjjnneeggoo
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OObbss³³uuggaa  ii  kkoonnsseerrwwaaccjjaa
11  ••  KKoonnsseerrwwaaccjjaa  uurrzz¹¹ddzzeenniiaa
Konserwacja urz¹dzenia powinna byæ dokonywana przez osobê wykwalifikowan¹ tak aby zapewniæ poprawnoœæ dzia³ania
urz¹dzenia i bezpieczeñstwo.
Czêstotliwoœæ dokonywania konserwacji i czyszczenia urz¹dzenia powinna odpowiadaæ czêstotliwoœci u¿ycia urz¹dzenia.
Przy œredniej czêstotliwoœci u¿ycia 10 cyklów dziennie, nale¿y przewidzieæ:
- raz na 12 miesiêcy, konserwacja czêœci mechanicznych: dokrêcenie œrub, smarowanie, kontrola toru, prowadnic i wywa¿enia
bramy…
- raz na 6 miesiêcy, konserwacja czêœci elektronicznych: dzia³anie silnika, fotokomórki, urz¹dzenia steruj¹ce…

22  ••  DDéémmoolliittiioonn  eett  mmiissee  aauu  rreebbuutt

Uwagi dotycz¹ce ochrony œrodowiska
Konsument jest zobligowany przez prawo do recyklingu zu¿ytych baterii i akumulatorów. Wyrzucanie ich do kosz jest zaka-
zane.
Baterie / akumulatory zawieraj¹ce substancje szkodliwe, s¹ oznaczone symbolami jak obok, i oznaczaj¹ zakaz wyrzucania ich
z normalnymi odpadami. Oznaczenia materia³ów ciê¿kich s¹ nastêpuj¹ce Cd= kadm, Hg = rtêæ, Pb = o³ów. Zu¿yte baterie /
akumulatory mo¿na oddaæ na wysypisko komunalne (centra zajmuj¹ce siê recyklingiem), które maj¹ obowi¹zek je przyj¹æ.
Nie pozostawiaæ baterii / akumulatorów w zasiêgu dzieci. Istnieje ryzyko, ¿e zostan¹ po³kniête przez dzieci lub zwierzêta

domowe, co grozi œmierci¹! Jeœli tak siê mimo wszystko stanie, niezw³ocznie nale¿y udaæ siê do lekarza lub szpitala.
Nie spinaæ baterii na krótko, nie wrzucaæ ich do ognia ani nie ³adowaæ. Istnieje ryzyko wybuchu.

Automat ten jak i jego opakowanie, zrobione s¹ z ró¿nych typów materia³ów, z których niektóre musz¹ byæ poddane recyklingowi
inne zaœ powinny byæ zutylizowane.
Natomiast ¿adna czêœæ nie mo¿e byæ wyrzucona z domowymi œmieciami.
Demonta¿ ró¿nych czêœci zestawu powinien byæ dokonywany przez osobê wykwalifikowan¹.
Podzieliæ czêœci wed³ug rodzaju:
- Baterie
- Karta elektroniczna
- Plastiki
- Z³om
- Karton i papier
- Inne
Po dokonaniu podzia³u elementów, zanieœæ je do odpowiednich instytucji recyklingowych a pozosta³e materia³y do pojemnika na odpady.

55--11  ••  WWyysspprrzzêêgglleenniiee  bbllookkuu  ssiillnniikkaa

11-- Wprowadziæ klucz do zamka.
22-- Przekrêciæ klucz zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aby zwolniæ dŸwigniê wysprzêglenia.
33-- Wyci¹gn¹æ ca³kowicie dŸwigniê naciskaj¹c najpierw na jej prawy koniec.

55--22  ••  SSpprrzzêêggaanniiee  bbllookkuu  ssiillnniikkaa

11-- Ustawiæ dŸwigniê wysprzêglenia na pozycjê pocz¹tkow¹.
22-- Przekrêciæ klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ten znak oznacza, ¿e nie wolno wyrzucaæ zu¿ytych urz¹dzeñ z odpadami domowymi. Substancje szkodliwe, które mog¹
zawieraæ, mog¹ szkodziæ zdrowiu lub œrodowisku naturalnemu. Oddaæ urz¹dzenie sprzedawcy lub do instytucji zajmuj¹cej
siê przetwarzaniem takich odpadów.
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44  ••  WWyymmiiaannaa  ¿¿aarróówwkkii  llaammppyy  oossttrrzzeeggaawwcczzeejj
Lampa 12V/10W 1 klosz (typ B15)

PPrrzzeewwooddnniikk  ppoo  aawwaarriiaacchh

Jeœli mimo wszystko problem nie zosta³ rozwi¹zany, skontaktujcie siê pomoc¹ techniczn¹ (strona 3).

33  ••  WWyymmiiaannaa  bbaatteerriiii  ppiilloottaa
Kiedy zasiêg pilota wyraŸnie siê zmniejsza, a czerwona lampka œwieci s³abo, oznacza to ¿e bateria pilota wkrótce siê wyczerpie.
Bateria pilota musi byæ typu MN21 lub 23A (napiêcie 12Vdc).

-

+

RODZAJ USTERKI MO¯LIWA PRZYCZYNA CO ROBIÆ

Brak zasilania 230V

Uruchomione zatrzymanie awaryjne / czujnik bez-
pieczeñstwa jest uszkodzony

Bezpiecznik spalony

Uszkodzony przewód zasilaj¹cy silnika

Przeszkoda miêdzy fotokomórkami

Sterowanie otwarciem jest zablokowane lub ogranicznik
jest ustawiony odwrotnie
Sprawdziæ pod³¹czenia z przedstawionymi na stronie 16

Pod³¹czyæ zasilanie

Po³¹czyæ ze sob¹ zaciski STOP i masa.
Sprawdziæ czujnik bezpieczeñstwa

Wymieniæ bezpiecznik na nowy o takiej
samej wartoœci

Wymieniæ przewód i usun¹æ przyczynê
uszkodzenia

Sprawdziæ wspó³liniowoœæ i pod³¹czenie
fotokomórek

Sprawdziæ piloty zdalnego sterowania i
ewentualnie opcjonalne urz¹dzenia steruj¹ce

Aktywuj¹c otwieranie bramy,
brama nie rusza siê a silnik
nie uruchamia siê

Pod³¹czenie silnika zosta³o zamienione Sprawdziæ pod³¹czenie z instrukcj¹ ze
strony 16

Aktywuj¹c otwarcie bramy,
silnik uruchamia siê ale
brama siê nie rusza

Si³a zamykania i otwierania jest za ma³a Zmieniæ ustawienie si³y zgodnie z ins-
trukcj¹ strona 18

Upewniæ siê, ¿e rolki s¹ nasmarowane lub nie s¹
zablokowane przez jak¹œ przeszkodê

Nasmarowaæ rolki i usun¹æ przeszkody

Upewniæ siê, ze system blokowania jest zamkniêty Zamkn¹æ za pomoc¹ dŸwigni na klucz

Brama zamyka siê zamiast siê
otwieraæ

Pod³¹czenie silnika zosta³o zamienione Sprawdziæ pod³¹czenie z instrukcj¹ ze stro-
ny 16

Brama otwiera siê ale nie
zamyka siê

Fotokomórki nie s¹ wspó³liniowe Sprawdziæ wspó³liniowoœæ i pod³¹czenie
przewodów

Przeszkoda przed fotokomórkami lub inne Sprawdziæ przestrzeñ przed fotokomórkami
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CCeecchhyy  tteecchhnniicczznnee
SSiillnniikk

Rodzaj Napêd + zintegrowana elektronika steruj¹ca

Moc maksymalna 210W

Sk³ad Silnik 24V

Reduktor mechaniczny

Elektronika steruj¹ca

Zasilanie 230Vac

Maksymalna iloœæ cyklów 10

Si³a nominalna 300N

Si³a maksymalna 500N

Przypisana d³ugoœæ dzia³ania 10 minut

FFoottookkoommóórrkkaa
Rodzaj Wykrywacza obecnoœci na promienie podczerwone. System bezpieczeñstwa typu D wg

EN 12453

Sk³ad 1 nadajnik TX i 1 odbiornik RX

Zasilanie 12Vdc, 12Vac, 24Vdc ou 24Vac

Przypisana moc maksymalna 0,7W (para)

Wyjœcie - 1 wyjœcie kontaktowe suche normalnie zamkniête (COM / NO)
- 1 wyjœcie kontaktowe suche normalnie otwarte (COM / NO)

Zasiêg Maksymalnie 15m (zasiêg mo¿e siê zmniejszaæ ze wzglêdu na panuj¹ce warunki atmosfe-
ryczne)

Temperatura dzia³ania -20°C / +60°C
WskaŸnik bezpieczeñstwa IP44

K¹t emisji / k¹t odbioru Ok. 10° / ok. 10°

Liczba fotokomórek mo¿liwych do
pod³¹czenia

Mo¿liwe jest po³¹czenie szeregowe do 5 odbiorników RX

Przewody - Odbiornik: 2m, 4 ¿y³owy 0,5mm�
- Nadajnik: 9m, 2 ¿y³owy 0,5mm�

LLaammppaa  oossttrrzzeeggaawwcczzaa

Rodzaj
- Lampa 12V / 10W, 1 kolsz (typ B15). Miganie zapewniane przez skrzynkê elektryczn¹

Przewody - 2m. 2 ¿y³owy, sieciowe 0,5mm�

Temperatura dzia³ania -20°C / +60°C

WskaŸnik bezpieczeñstwa IP44

PPiilloott  zzddaallnneeggoo  sstteerroowwaanniiaa

Rodzaj
Modulacja AM typu OOK. Kodowanie typu Rolling 16 bitów (mo¿liwe 65536 kombinacji)

Czêstotliwoœæ 433.92MHz

Zasilanie 12Vdc bateri¹ typu MN21 lub 23A

Przyciski 4 przyciski

Moc promieniowania < 10mW

¯ywotnoœæ 2 lata przy œrednim u¿yciu: 10 razy po 2 sekundy dziennie

Temperatura dzia³ania -20°C / +60°C

WskaŸnik bezpieczeñstwa IP40 (U¿ywaæ wy³¹cznie we wnêtrzu: dom, samochód lub miejsce os³oniête)

Wyjœcie lampa ostrzegawcza 12V 10W

Wyjœcie fotokomórki 2 pary maksymalnie 12V

Wyjœcie fotokomórki Wejœcie kontaktowe suche normalnie zamkniête

Wejœcie sterowanie bram¹ Wejœcie kontaktowe suche normalnie otwarte

Wejœcie otwarcie czêœciowe (pieszy) Wejœcie kontaktowe suche normalnie otwarte

Wejœcie zatrzymanie awaryjne Wejœcie kontaktowe suche normalnie zamkniête

Temperatura dzia³ania -20°C/ +55°C

WskaŸnik bezpieczeñstwa IP44
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PPrroodduukkttyy  ddllaa  ddoommuu  mmaarrkkii  AAvviiddsseenn

WWeewwnn¹¹ttrrzz  wwaasszzeeggoo  ddoommuu  mmoo¿¿eecciiee::
- sterowaæ zamykaniem / otwieraniem bramy za pomoc¹:
• Wideodomofonu: stacjonarny lub przenoœny
• Domofonu: stacjonarny lub przenoœny
WWaasszz  ppiilloott  uummoo¿¿lliiwwiiaa  wwaamm  rróówwnniiee¿¿::
- sterowaæ otwieraniem / zamykaniem drzwi gara¿owych:
• Napêd drzwi gara¿owych: 104950/ 104955 / 104970
Sterowaæ oœwietleniem domu:
• Sterowanie oœwietleniem ogrodu: 104254
MMoo¿¿eecciiee  rróówwnniiee¿¿  uu¿¿yywwaaææ  ppiilloottaa  aavviiddsseenn  ddoo  sstteerroowwaanniiaa  iinnnnyymmii  uurrzz¹¹ddzzeenniiaammii  uu¿¿yywwaajj¹¹cc  ddooddaattkkoowweeggoo  ooddbbiioorrnniikkaa::
• Uniwersalny pilot zdalnego sterowania do automatów bramowych: 104260
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DEKLARACJA ZGODNOOECI CE
(DYREKTYWA 2004/108/CE ze zmianami NISKIE CIOENIENIE 2006/95/CE ze zmianami, MASZYNY 98/37/CE i R&TTE 1999/5/CE)

FIRMA ( producent, zlecaj¹cy, osoba odpowiedzialna wprowadzenia na rynek sprzêtu)
Nazwa: SAS AVIDSEN
Adres: Node Park Touraine

37310 Tauxigny
Francja

Telefon: (33) 2 47 34 30 60 fax: (33) 2 47 34 30 61

IDENTYFIKCJA SPRZÊTU
Marka: AVIDSEN
Nazwa handlowa: Automat do bram gara¿owych do domów jednorodzinnych typu OREA
Referencja handlowa: 104404
Zestaw z³o¿ony z: 2 pilot 104250+ 1 Silnik + 1 lampy ostrzegawczej + 1 para fotokomórek

Ja ni¿ej podpisany,
PODPIS I STANOWISKO: Alexandre CHAVEROT, Prezes

Deklarujê pod pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹: 
-Wczeœniej wskazany produkt jest zgodny z dyrektyw¹ CEM 2004/108/CE i jego zgodnoœæ zosta³a zatwierdzona wed³ug stosownych
norm: 

• EN 61000-6-3:2007 
• EN 61000-6-1:2007 

- Wczeœniej wskazany produkt jest zgodny z dyrektyw¹ Basse Tension 2006/95/CE i jego zgodnoœæ zosta³a zatwierdzona wed³ug sto-
sownych norm: 

• EN 60335-1:2002 zmodyfikowana przez NF EN 12453 (wyd. 2001) rozdzia³ 5.2.1
- Wczeœniej wskazany produkt jest zgodny z dyrektyw¹ Machine 98/37/CE i jego zgodnoœæ zosta³a zatwierdzona wed³ug stosownych
norm: 

• NF EN 12453:2001 
• NF EN 12445:2001 

W zakresie dyrektywy machine, uruchomienie wczeœniej wskazanego urz¹dzenia nie mo¿e byæ dokonane jako maszyny, w której siê
zawiera, i która nie jest zgodna z dyrektyw¹ Machine 98/37/CE. 
- Pilot zdalnego sterowania XA 4H zawarty we wczeœniej wymienionym produkcie jest zgodny z dyrektyw¹ R&TTE 99/5/CE i jego
zgodnoœæ zosta³a zatwierdzona wed³ug stosownych norm: 

• EN 60950-1:2001 + A11:2004 
• ETS 301 489-1 V1.6.1 et EN 301 489-3 V1.4.1 
• EN 300 220-2 V2.1.2

Data: Styczeñ 2008
Podpis:
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