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INSTRUKCJA INSTALACJI

Dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten produkt.
Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed dokonaniem
monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹
monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z ostrze¿eniami, w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi. Ten produkt
jest zgodny z odpowiednimi standadmi i regulacjami technicznymi. Deklarujemy
równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi Normami i Dyrektywami Europejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i podleg³ymi zaleceniami).
1) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA! Nieprawid³owa instalacja lub niepoprawne u¿ytkowanie mog¹
byæ przyczyn¹ utraty zdrowia lub ¿ycia ludzi i zwierz¹t lub uszkodzenia
przedmiotów.
• Przed dokonaniem monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie
zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z
ostrze¿eniami, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi.
• Utylizacja opakowañ powinna zostaæ przeporowadzona zgodnie ze standardami i prawem obowi¹zuj¹cymi w Polsce. Pamiêtaj aby plastikowe torebki by³y
przechowywane poza zasiêgiem dzieci.
• Instrukcjê u¿ytkowania nale¿y zachowaæ razem z kart¹ gwarancyjn¹.
• Produkt ten zosta³ stworzony z myœl¹ o konkretnym zastosowaniu opisanym
w poni¿szej instrukcji. Ka¿de inne wykorzystanie tego produktu, nie opisane
w poni¿szej instrukcji, mo¿e byæ niebezpieczne.
• Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci wynikajacej z nieprawid³owego
zastosowania lub u¿ytkowania tego produktu. Jak równie¿ nie ponosi odpowiedzialnoœci za straty powsta³e wskutek zastosowania tego produktu w sposób
nie przewidziany w niniejszej instrukcji.
• Tego produktu nie nale¿y instalowaæ w strefach zagro¿onych wybuchem.
• Elementy konstrukcyjne tego produktu spe³niaj¹ nastêpuj¹ce Normamy i Dyrektywy Europejskie: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC i wszystkie podleg³e.
• Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci wynikajacych z braku nale¿ytej starannoœæi podczas konstruowania bramy lub jakichkolwiek zmian w konstrukcji
bramy powsta³ych na skutek u¿ytkowania.
• Instalacja elektryczna podlega równie¿ nastêpuj¹cym Normom i Dyrektywom
Europejskim: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC i wszystkim podleg³ym.
• Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnoœci instalacyjnych nale¿y siê upewniæ,
¿e zosta³o od³¹czone zasilanie. Nale¿y równie¿ od³¹czyæ zasilanie akumulatorowe je¿eli takowe zosta³o dostarczone.
• Nale¿y pamiêtaæ, ¿e instalacja elektryczna powinna byæ pod³¹czona poprzez
wy³¹czniki przeci¹¿eniowe zapewniaj¹ce przerwê w obwodzie równ¹ lub wiêksz¹
3,5 mm.
• Nale¿y siê upewniæ, ¿e wy³¹czniki ró¿nicowe 0,03A s¹ zamontowane przed
pod³¹czeniem zasilania.
• Nale¿y sprawdziæ czy uziemienie jest poprowadzone prawid³owo: po³¹cz bramê
i inne elementy systemu do z³¹cza uziemienia.
• Zamontuj niezbêdne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki, krawêdziowe
listwy zabezpieczaj¹ce itp.), które s¹ niezbêdne aby zabezpieczyæ przestrzeñ
przed niebezpieczeñstwem zgniecenia, przesuniecia lub ude¿enia.
• Nale¿y umieœciæ przynajmniej jedno œwiat³o ostrzegawcze, które ³atwo mo¿na
zauwa¿yæ oraz na bramie nale¿y umieœciæ znak ostrzegawczy.
• Firma BFT nie ponosi odpowiedzialnoœci za poprawne dzia³anie systemu w
przypadku zamontowania zabezpieczeñ innego producenta lub w przypadku
gdy takie zabezpieczenia nie zosta³y zamontowane.
• Nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych.
• Nie nale¿y we w³asnym zakresie modyfikowaæ ¿adnych elementów systemu,
chyba ¿e zosta³a wydana przez BFT stosowna zgoda na piœmie.
• U¿ytkownika systemu nale¿y poinformowaæ o zasadch bezpiecznego
u¿ytkowania, strefach niebezpiecznych oraz o awaryjnym rêcznym sposobie
otwierania bramy.
• Podczas dzia³ania systemu nie nale¿y siê zbli¿aæ do strefy pracy systemu. W
szczególnoœci nale¿y dopilnowaæ aby w tej strefie nie znalaz³y siê dzieci.
• Piloty lub inne urzadzenia steruj¹ce nale¿y trzymaæ w miejscu niedostepnym
dla dzieci w celu unikniêcia niezamie¿onej aktywacji systemu.
• U¿ytkownik nie powinien samodzielnie dokonywaæ zmiany ustawieñ, pod³¹czeñ
elektrycznych ani innych regulacji. Takich czynnoœci mo¿e dokonywaæ tylko
wykwalifikowany personel.
• Cokolwiek, co nie jest dopuszczone przez niniejsz¹ instrukcjê, jest zabronione.
• Instalacji zabezpieczeñ i sterowania nale¿y dokonaæ w zgodzie ze standardem
EN 12978.
2) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Si³owniki elektromechaniczne do automatyzacji bram rezydencjalnych.
Przek³adnia samohamowna utrzymuje bramê do d³ugoœci skrzyd³a do 3m, w pozycji zamkniêtej lub otwartej. Przy skrzydle o d³ugoœci pomiêdzy 3m i 5m nale¿y
zastosowaæ dodatkowy elektrozamek.
Si³owniki zaopatrzone s¹ w elektroniczn¹ regulacjê momentu obrotowego, której
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dokonuje siê za pomoc¹ odpowiedniej centrali steruj¹cej.
Po³o¿enia krañcowe regulowane s¹ za pomoc¹ dwóch elektromechanicznych
wy³¹czników krañcowych.
Si³owniki wyposa¿one s¹ w system detekcji przeszkód zgodny ze standardami
EN12453 i EN 12445.
Na zamówienie mo¿na zamontowaæ akcesoria dodatkowe:
- Awaryjne zasilanie akumulatorowe BT BAT
Zapewnia ono dzia³anie systemu w przypadku krótkotrwa³ego braku zasilania.
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1) PHOBOS L BT
Zasilanie : .................................................................................................. 24V d.c.
Prêdkoœæ obrotowa : .............................................................................3800 min -1
Pobór mocy : .................................................................................................. 40 W
Pobór pr¹du :.................................................................................................. 1.5 A
Si³a pchaj¹ca i ci¹gn¹ca : ...........................................................2000 N (~200 kg)
Skok : .........................................................................................................410 mm
Szybkoœæ : .......................................................................................oko³o 14 mm/s
Sprzêg³o : ....................................................elektroniczne, centralasteruj¹ca Libra
Wy³¹czniki krañcowe: ................ elektromechaniczne, wbudowane i regulowane
Obs³uga rêczna : .................................................... po wysprzgleniu kluczem CLS
Liczba cykli na dobê: ......................................................................60 manoeuvres
Maksymalna d³ugoœæ skrzyd³a bez elektrozamka : ..........................................3 m
Maksymalna d³ugoœæ skrzyd³a z elektrozamkiem: ...........................................5 m
Max. waga skrzyd³a : ..................................................................2500 N (~250 kg)
Temperatura pracy: .............................................................. -10 st. C do +50 st. C
Stopieñ zabezpieczenia : ...............................................................................IP X4
Wymiary : ..............................................................................................patrz rys. 1
Ciê¿ar : ..................................................................................................50N (~5kg)
Smarowanie : ......................................................................................... smar sta³y
3.2) ZASILANIE AWARYJNE BT BAT
Napiêcie ³adowania: ............................................................................... 27.2V d.c.
Pr¹d ³adowania: .......................................................................................... 130mA
Temperatura otoczenia przy dokonaniu pomiarów:................................... 25 st. C
Pojemnoœæ:..................................................................................... 2x (12V 1.2Ah)
Minimalny poziom na³adowania: ............................................................... 20.4Vdc
Czas ³adowania:.................................................................................12/14 godzin
4) INSTALACJA SI£OWNIKÓW
4.1) Czynnoœci wstêpne
W pierwszej kolejnoœci nale¿y sprawdziæ czy:
• Konstrukcja bramy jest odpowiednio wytrzyma³a.
• Si³ownik bêdzie mozna przymocowaæ do wzmocnionej czêœci bramy.
• Skrzyd³a bramy mo¿na rêcznie bez wiêkszego wysi³ku otzworzyæ i zamkn¹æ w
ca³ym zakresie ruchu.
• Odboje krañcowe s¹ zamontowane.
• Jakoœæ wszystkich komponentów bramy.
• Nie potrzebna jest naprawa lub wymiana któregoœ z elementów konstrukcyjnych
bramy.
Trwa³oœæ i bezpieczeñstwo systemu s¹ bezpoœrednio po³¹czone z jakoœci¹ i
stanem technicznym bramy.
Diagram na rys. 2 jest rysunkiem referencyjnym i wraz z tabel¹ stanowi wytyczne
co do prawid³owego monta¿u si³owników.
Legenda do rys. 2 :
P
Uchwyt do s³upka
F
Uchwyt do skrzyd³a bramy
a-b “P” Wymiary monta¿owe uchwytu P
C
Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy punktami mocowania (C = 805 mm)
D
D³ugoœæ skrzyd³a
X
Odleg³oœæ pomiêdzy osi¹ zawiasu a krawêdzi¹ s³upka wewn¹trz posesji
Z
Zawsze powy¿ej 45 mm (b - X)
kg
Max. waga skrzyd³a
α°
K¹t otwarcia skrzyd³a
4.2) Jak odczytaæ wymiary monta¿owe z tabeli
Wybierz wymiar “a” i “b” w zale¿noœci od k¹ta otwarcia α°, który chcesz uzyskaæ.
Je¿eli ró¿nica pomiêdzy wymiarami “a” i “b”, ruch skrzyd³a nie bêdzie p³ynny
podczas otwierania lub zamykania.
W celu uzyskania p³ynnego ruchu skrzyde³ podczas otwierania i zamykania nale¿y
zwróciæ uwagê aby ró¿nica pomiedzy wymiarami “a” i “b” by³a jak najmniejsza.
Gdy wymiary “a” i “b” maj¹ wartoœci maksymalne, si³ownik wytwarza najwiêksz¹
si³ê.
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4.3) Instalacje nietypowe.
Rys. 3 pokazuje przyk³ad instalacji nietypowej gdzie nie ma wystarczaj¹co du¿o
miejsca pomiêdzy otwartym skrzyd³em, a ogrodzeniem posesji lub œcian¹.
Gdy nie mo¿na dobraæ wymiaru “a” z tabeli, nale¿y przesun¹æ zawias skrzyd³a
bramy jak na rys. 4 lub tak jak na rys.5 mo¿na wyci¹æ wnêkê w s³upku.
4.4) Monta¿ uchwytów do s³upka i do skrzyd³a bramy.
Przymocuj uchwyt “P” (rys. 6) do s³upka, za pomoc¹ solidnego spawu.
Uchwyt “F” w ten sam sposób powinien byæ przyspawany do skrzyd³a bramy
zwracaj¹c uwagê na liniê monta¿u si³ownika jak na rys. 7.
• Je¿eli montujemy si³owniki do s³upka murowanego nale¿y u¿yæ uchwytu “PF”
z przyspawanymi od spodu kotwami “Z”. Nastêpnie wmurowujemy uchwyt
razem z kotwami i czekamy do pe³nego stwardnienia zaprawy (rys. 8).
• Mo¿na tak¿e wykonaæ monta¿ uchwytu za pomoc¹ metalowych ko³ków rozporowych “T” (rys. 9) tylko w przypadku gdy skrzyd³o jest krótkie. W przypadku
d³u¿szych skrzyde³ zaleca siê zastosowanie uchwytu naro¿nego “PF” jak na
rys. 10.
• UWAGA!: Uchwyt “F” musi byæ przyspawany zanim zainstalujemy si³ownik.
Nastêpnie zgodnie z rys. 7, nastêpnie w³ó¿ tulejkê “B” oraz pierœcieñ dystansowy
“R” w otwór uchwytu. Jarzmo si³ownika powinno byæ umieszczone w otworze
uchwytu i zabezpieczone pierœcieniem “S”.
5) ODBOJE KRAÑCOWE
W celu zapewnienia dodatkowego oparcia dla skrzyd³a bramy zaleca siê zastowanie mechanicznych odbojów krañcowych “B” zarówno przy otwieraniu jak i
zamykaniu jak na rys. 11.
6) INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Rozprowadzenia przewodów (rys. 16) zgodne z normami CEI 64-8 i IEC 364, HD
384 i innymi wytycznymi dotycz¹cymi instalacji elektrycznych.
G³ówne wejœcia zasilaj¹ce powinny byæ odseparowane od innych zacisków
przy³¹czeniowych (fotokomórki, listwy elektryczne, urzadzenia steruj¹ce itp.).
UWAGA! W celu pod³¹czenia zasilania nale¿y zastosowaæ przewód minimum
3x1.5mm2 w odpowiedniej klasie izolacji i zgodnego z wczeœniej okreœlonymi
normami.
Urz¹dzenia steruj¹ce i zabezpieczaj¹ce powinny byæ pod³¹czone zgodnie ze
wczeœniej przytoczonymi normami dotyczacymi instalacji elektrycznych.
Rys.12 pokazuje mo¿liwe po³¹czenia oraz przy³¹cza zasilania. Maksymalna d³ugoœæ
przewodów zasilajacych nie powinna przekroczyæ 100m. W przypadku doprowadzenia zasilania przewodami d³u¿szymi ni¿ 100m nale¿y wczeœniej obliczyæ czy
starty na przewodach nie bêd¹ uniemo¿liwia³y dostarczenia odpowiedniej mocy
do si³owników. W razie potrzeby mozna zastosowaæ przewody o nieco wiekszej
œrednicy.
G³ówne elementy systemu sterowania bram¹ (fig.12):
I
Bezpiecznik przeci¹¿eniowy zapewniajacy przerwê w obwodzie min. 3,5 mm
umozliwiaj¹cy odciecie zasilania. Bezpiecznik ró¿nicowy 0.03A powinien
byæ równie¿ zamontowany przed central¹ sterujac¹.
Qr
Centrala sterujaca ze zintegrowanym radioodbiornikiem.
S
Prze³¹cznik kluczykowy
AL
Lampa sygnalizacyjna z anten¹
M
Si³ownik
Fte Para fotokomórek na zewn¹trz posesji (nadajnik)
Fre Para fotokomórek na zewn¹trz posesji (odbiornik)
Fti
Para fotokomórek wewn¹trz posesji (nadajnik)
Fri
Para fotokomórek wewn¹trz posesji (odbiornik)
T
Pilot MITTO
RG58 Przewód antenowy
Do pod³¹czenia si³ownika z central¹ steruj¹c¹ wstêpnie wyprowadzono nastêpuj¹ce
przewody:
• czerwony
silnik +
• czarny
silnik • bia³y
wy³¹czniki krañcowe
Rys. 16 pokazuje rozprowadzenie przewodów w centrali LIBRA.
Zmieniaj¹c w centrali przewody silnik + i silnik - (czerwony/czarny) mo¿emy zmieniæ
kierunek obracania silnika.
Pierwszy ruch po podaniu zasilania powinien byæ zawsze ruchem otwierania
bramy.
Nale¿y pamietaæ o uziemieniu wszystkich metalowych elementów systemu!
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7) REGULACJA SI£Y
UWAGA: SprawdŸ czy wartoœæ si³y mierzonej zgodnie z wytycznymi
normy EN 12445 jest ni¿sza ni¿ podana w normie EN 12453.
Regulacjê si³y przeprowadza siê za pomoc¹ centrali steruj¹cej. Optymalnie
ustawiona si³a powinna zapewniæ pe³ne otwarcie lub zamkniêcie skrzyd³a bramy
przy najni¿szej niezbêdnej sile. Zwiêkszenie si³y mo¿e zmniejszyæ bezpieczeñstwo
u¿ytkowania. Z drugiej strony zbyt ma³a wartoœæ si³y mo¿e powodowaæ niepe³ne
otwarcie lub zamkniecie bramy. W celu optymalnego doboru nale¿y zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi do centrali steruj¹cej.
8) REGULACJA WY£¥CZNIKÓW KRAÑCOWYCH
Regulacji po³o¿eñ krañcowych bramy dokonuje siê poprzez regulacjê wy³¹czników
krañcowych (FC1 i FC2 na Rys. 1).
8.1) Regulacja wy³¹cznika krañcowego - zamkniêcie (Rys. 13):
Ustaw skrzyd³o w ¿¹danej pozycji, poluzuj dwie œruby mocuj¹ce wy³¹cznik krañcowy
(FC1 na Rys. 1) i przesuwaj wy³¹cznik krañcowy w kierunku uchwytu a¿ us³yszysz
“klikniêcie” mikrowy³¹cznika.
Nastêpnie starannie sprawdŸ czy wy³¹cznik krañcowy znajduje siê w odpowiedniej
pozycji. Je¿eli jest to konieczne skoryguj jego po³o¿enie, a nastêpnie dokrêæ dwie
œruby mocuj¹ce wy³¹cznik krañcowy. Je¿eli po wyregulowaniu wy³¹czników skrzyd³o
bramy dochodzi do odboju mechanicznego, a nastêpnie odwraca ruch tzn. ¿e nie
nast¹pi³a aktywacja mikrowy³¹cznika. Nale¿y skorygowaæ jego po³o¿enie.
8.2) Regulacja wy³¹cznika krañcowego - otwarcie (Rys. 14):
Ustaw skrzyd³o w ¿¹danej pozycji, poluzuj dwie œruby mocuj¹ce wy³¹cznik krañcowy
(FC2 na Rys. 1) i przesuwaj wy³¹cznik krañcowy w kierunku uchwytu a¿ us³yszysz
“klikniêcie” mikrowy³¹cznika.
Nastêpnie starannie sprawdŸ czy wy³¹cznik krañcowy znajduje siê w odpowiedniej
pozycji. Je¿eli jest to konieczne skoryguj jego po³o¿enie, a nastêpnie dokrêæ dwie
œruby mocuj¹ce wy³¹cznik krañcowy. Je¿eli po wyregulowaniu wy³¹czników skrzyd³o
bramy dochodzi do odboju mechanicznego, a nastêpnie odwraca ruch tzn. ¿e nie
nast¹pi³a aktywacja mikrowy³¹cznika. Nale¿y skorygowaæ jego po³o¿enie.
WA¯NE: U¿ywaj¹c centrali sterujacej LIBRA pamietaj o tym, ¿e po wys³aniu
sygna³u z wy³¹cznika krañcowego do momentu zatrzymania skrzyd³a mija czas
ok. 100 ms, a co za tym idzie jarzmo si³ownika przesunie siê o 1-2 cm. Mo¿e to
spowodowaæ uszkodzenie mikrowy³¹cznika. Dodatkowym zabezpieczeniem s¹
mechaniczne odboje krañcowe.
9) OTWIERANIE RÊCZNE
Wszystkie si³owniki wyposa¿one s¹ w system wysprzêglania. Po podniesieniu
zatyczki zabezpieczajacej (rys.15), nale¿y umieœciæ dostarczony z si³ownikami
klucz i obróciæ zgodnie z ruchem wskazówek zegara o k¹t 90°.
Nastêpnie rêcznie otwórz lub zamknij skrzyd³o bramy. Aby ponownie zasprzêgliæ
si³ownik nale¿y klucz przekrêciæ w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara i za³o¿yæ os³onê zamka. Si³ownik zasprzêgli siê samoczynnie po podaniu
sygna³u z pilota lub po delikatnym popchnieciu bramy.
10) ELEKTROZAMEK
UWAGA: W przypadku skrzyde³ d³u¿szych ni¿ 3m nale¿y zamontowaæ
elektrozamek.
Rys. 16 pokazuje w jaki sposób pod³¹czyæ 24 Va.c. ECB elektrozamek do centrali
LIBRA.
W celu pod³¹czenia elektrozamka do centrali steruj¹cej LIBRA nale¿y zastosowaæ
opcjonaln¹ kartê ME BT.
11) CZYNNOŒCI KONTROLNE PO MONTA¯U
Przed oddaniem systemu w u¿ytkowanie nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cych czynnoœci kontrolnych:
• SprawdŸ czy wszystkie elementy systemu s¹ poprawnie zamontowane.
• SprawdŸ czy wszystkie urzadzenia zabezpieczaj¹ce dzia³aj¹ poprawnie
(np. fotokomórki, listwy pneumatyczne itp.).
• SprawdŸ poprawnoœæ dzia³ania wysprzêglania awaryjnego.
• SprawdŸ poprawnoœæ dzia³ania wszystkich urzadzeñ sterujacych.
• SprawdŸ ustawienia funkcji logiki.
• Poinformuj u¿ytkownika o zasadach bezpiecznego u¿ytkowania bramy.
12) U¯YTKOWANIE
Od momentu gdy brama mo¿e byæ zdalnie sterowana nale¿y czêsto i regularnie
sprawdzaæ stan i funkcjonowanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
Jakakolwiek usterka w dzia³aniu powinna byæ natychmiast usuniêta przez wykwalifikowany personel.
Dzieci nie powinny mieæ dostêpu do urz¹dzeñ steruj¹cych ani nie powinny przebywaæ w strefie dzia³ania bramy.
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13) STEROWANIE
Po podaniu zasilania system jest gotowy do pracy. Urz¹dzenia steruj¹ce mog¹
mieæ ró¿n¹ postaæ, mog¹ to byæ np. piloty, przyciski steruj¹ce, prze³¹czniki
kluczykowe lub np. pêtle indukcyjne, zale¿nie od wymagañ u¿ytkownika. W celu
uzyskania informacji na temat pod³¹czenia i u¿ytkowania urz¹dzeñ steruj¹cych
nale¿y zapoznaæ siê ze stosownymi instrukcjami.
Pamietaj aby poinformowaæ u¿ytkowników o zasadach bezpiecznego u¿ytkowania
zainstalowanego systemu.
14) CZYNNOŒCI OBS£UGOWE
Przystêpuj¹c do jakichkolwiek czynnoœci obs³ugowych upewnij siê, ¿e zasilanie
zosta³o od³¹czone. Si³owniki BFT nie wymagaj¹ wykonywania okresowych
przegl¹dów. Wykonanie przegl¹du okresowego mo¿e wp³yn¹æ pozytywnie na
trwa³oœæ urz¹dzenia i bezpieczeñstwo u¿ytkowania. W celu dokonania przegl¹du
nale¿y skontaktowaæ siê z instalatorem systemu. W ¿adnym przypadku nie nale¿y
wykonnywaæ czynnoœci obs³ugowych we w³asnym zakresie. Podstawowe czynnoœci kontrolne systemu, które mo¿na wykonaæ samodzielnie:
• SprawdŸ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki, listwy zabezpieczaj¹ce
itp.), w razie jakichkolwiek usterek skontaktuj siê z instalatorem
• SprawdŸ czy si³a jest wystarczaj¹ca do pe³nego otwarcia lub zamkniêcia bramy
i w razie potrzeby skontaktuj siê z instalatorem w celu dokonania zmian.
• W przypadku niepoprawnego dzia³ania któregoœ z elementów lub awarii systemu
nale¿y niezw³ocznie od³¹czyæ zasilanie i skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym
personelem (instalatorem) w celu usuniêcia usterek.
W przypadku awarii nale¿y wysprzêgliæ si³ownik i rêcznie obs³ugiwaæ bramê.
15) HA£AS
Wytwarzany przez si³owniki ha³as, podczas pracy w normalnych warunkach, jest
sta³y i nie przekracza 70dB(A). Mo¿e byæ ró¿ny dla ka¿dego z si³owników.
16) UTYLIZACJA
Wszystkie elementy sk³adowe systemu automatyzacji bramy w przypadku utylizacji
podlegaj¹ obowi¹zuj¹cym w Polsce stosownym przepisom.
Utylizacja ww. elementów nie poci¹ga za sob¹ ¿adnego ryzyka. Nale¿y pamietaæ
aby posegregowaæ elementy w zale¿noœci od materia³u, z którego s¹ wykonane
lub zleciæ utylizacjê profesjonalnej firmie.
17) DEMONTA¯
W przypadku demonta¿u systemu, w celu zainstalowania go w innym miejscu
nale¿y postepowaæ wg. ponizszej procedury:
• Od³¹cz zasilanie, a nastêpnie zdemontuj wszystkie po³¹czenia elektryczne.
• Zdejmij si³owniki z uchwytów monta¿owych.
• Zdemontuj centralê sterujac¹ je¿eli jest zamontowana osobno oraz wszystkie
po³¹czenia elektryczne w jej obrêbie.
• W przypadku gdy którykolwiek z elementów nie mo¿e zostaæ zdemontowany
lub jest uszkodzony, nale¿y go usun¹æ.
18) PROBLEMY I ROZWI¥ZANIA
18.1) Nieprawid³owe dzia³anie si³owników
a) SprawdŸ czy podawane jest napiêcie zasilaj¹ce do si³owników po wys³aniu
sygna³u z urz¹dzenia steruj¹cego, u¿ywaj¹c odpowiednich przy¿¹dów.
b) Je¿eli ruch skrzyd³a jest przeciwny do oczekiwanego nale¿y zmieniæ w centrali
steruj¹cej polaryzacjê przewodów (silnik+ czerwony / silnik- czarny).
c) Je¿eli skrzyd³o bramy dochodzi do mechanicznego odboju krañcowego i nie
zatrzymuje siê, a si³ownik wykonuje ruch odwrotny oznacza to, ¿e elektromechaniczny wy³¹cznik krañcowy nie zosta³ ustawiony poprawnie,. Nale¿y zmieniæ
po³o¿enie wy³¹cznika krañcowego. (patrz punkt 8.1 i 8.2 niniejszej instrukcji).
18.2) Nieprawid³owe dzia³anie akcesoriów elektrycznych
Wszystkie urz¹dzenia pod³¹czone do systemu, ³¹cznie z urz¹dzeniami
zabezpieczaj¹cymi, mog¹ powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie, usterki lub zatrzymanie systemu.
Aby zidentyfikowaæ, które z urz¹dzeñ powoduje nieprawid³owe dzia³anie systemu
nale¿y od³¹czaæ kolejno poszczególne urz¹dzenia, a¿ do momentu gdy system
zacznie dzia³aæ prawid³owo.
Po naprawie lub wymianie wadliwego elementu, nale¿y ponownie przy³¹czyæ
wczeœniej od³¹czone urz¹dzenia. W tym celu nale¿y wczeœniej zapoznaæ siê z
instrukcjami obs³ugi poszczególnych urz¹dzeñ.
OSTRZE¯ENIA
Zapewniamy prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ tylko wtedy gdy zalecenia
poni¿szej instrukcji zosta³y zachowane. Firma BFT nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e wskutek nie przestrzegania zaleceñ
niniejszej instrukcji.
Firma BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji
bez wczeœniejszego poinformowania o tym fakcie. Wszelkie informacje i/lub
rysunki mog¹ ulec zmianie.
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INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

Dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten produkt.
Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed dokonaniem
monta¿u i uruchomieniem si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹
monta¿u i u¿ytkowania, a w szczególnoœci z ostrze¿eniami, w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa podczas monta¿u, codziennego u¿ytkowania i obs³ugi. Ten produkt
jest zgodny z odpowiednimi standadmi i regulacjami technicznymi. Deklarujemy
równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi Normami i Dyrektywami Europejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i podleg³ymi zaleceniami).

Fig. 1

1) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Si³owniki elektromechaniczne do automatyzacji bram rezydencjalnych.
Przek³adnia samohamowna utrzymuje bramê do d³ugoœci skrzyd³a do 3m, w pozycji zamkniêtej lub otwartej. Przy skrzydle o d³ugoœci pomiêdzy 3m i 5m nale¿y zastosowaæ dodatkowy
elektrozamek.
Si³owniki zaopatrzone s¹ w elektroniczn¹ regulacjê momentu obrotowego, której dokonuje
siê za pomoc¹ odpowiedniej centrali steruj¹cej.
Po³o¿enia krañcowe regulowane s¹ za pomoc¹ dwóch elektromechanicznych wy³¹czników
krañcowych.
Si³owniki wyposa¿one s¹ w system detekcji przeszkód zgodny ze standardami EN12453 i
EN 12445.
Na zamówienie mo¿na zamontowaæ akcesoria dodatkowe:
- Awaryjne zasilanie akumulatorowe BT BAT
Zapewnia ono dzia³anie systemu w przypadku krótkotrwa³ego braku zasilania.
2) BEZPIECZEÑSTWO
Prawid³owo zainstalowane i u¿ytkowane si³owniki spe³niaj¹ stosowne normy bezpieczeñstwa.
Wskazane jest jednak aby przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad bezpiecznego u¿ytkowania:
• Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y starannie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ i
zachowaæ j¹ do póŸniejszego wgl¹du.
• Podczas dzia³ania systemu nie nale¿y siê zbli¿aæ do strefy pracy systemu. W szczególnoœci
nale¿y dopilnowaæ aby w tej strefie nie znalaz³y siê dzieci.
• Piloty lub inne urzadzenia steruj¹ce nale¿y trzymaæ w miejscu niedostepnym dla dzieci w
celu unikniêcia niezamie¿onej aktywacji systemu.
• Nie nale¿y opieraæ siê o skrzyd³a bramy.
• Nie nale¿y samodzielnie modyfikowaæ elementów systemu.
• W przypadku niepoprawnego dzia³ania któregoœ z elementów lub awarii systemu nale¿y
niezw³ocznie od³¹czyæ zasilanie i skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym personelem
(instalatorem) w celu usuniêcia usterek. W przypadku awarii nale¿y wysprzêgliæ si³ownik
i rêcznie obs³ugiwaæ bramê.
• Przed przyst¹pieniem do mycia lub czyszczenia bramy lub si³owników nale¿y od³¹czyæ
zasilanie.
• Fotokomórki, lampy sygnalizacyjne i inne elementy optyczne nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.
• Nale¿y sprawdzaæ czy urz¹dzenia bezpieczeñstwa (np. fotokomórki) nie s¹ zas³oniête
przez krzaki, trawê lub inne przeszkody.
• Nie nale¿y samodzielnie zmieniaæ ustawieñ parametrów i w³¹czaæ lub wy³¹czaæ funkcji.
• Wykwalifikowany personel, po roku uzytkowania, powinien dokonaæ przegl¹du technicznego.
3) OTWIERANIE RÊCZNE
Wszystkie si³owniki wyposa¿one s¹ w system wysprzêglania. Po podniesieniu zatyczki zabezpieczajacej (rys.1), nale¿y umieœciæ dostarczony z si³ownikami klucz i obróciæ zgodnie z
ruchem wskazówek zegara o k¹t 90°.
Nastêpnie rêcznie otwórz lub zamknij skrzyd³o bramy. Aby ponownie zasprzêgliæ si³ownik
nale¿y klucz przekrêciæ w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i za³o¿yæ os³onê
zamka. Si³ownik zasprzêgli siê samoczynnie po podaniu sygna³u z pilota lub po delikatnym
popchnieciu bramy.
4) OBS£UGA TECHNICZNA I UTYLIZACJA
Jakakolwiek obs³uga techniczna powinna byæ wykonywana tylko i wy³¹cznie przez
wykwalifikowany personel.
Je¿eli jest uszkodzony przewód zasilaj¹cy niezw³ocznie nale¿y wezwaæ producenta, instalaotora lub ich przedstawiciela do wykonania niezbêdnej naprawy. W utylizacji systemu
nale¿y stosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w danym kraju. Akumulatory powinny
byæ utylizowane w szczególny sposób. W celu przeprowadzenia utylizacji najlepiej zatrudniæ
specjalistyczn¹ firmê.
OSTRZE¯ENIA
Zapewniamy prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ tylko wtedy gdy zalecenia poni¿szej instrukcji zosta³y zachowane. Firma BFT nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za szkody
powsta³e wskutek nie przestrzegania zaleceñ niniejszej instrukcji.
Firma BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji bez
wczeœniejszego poinformowania o tym fakcie. Wszelkie informacje i/lub rysunki mog¹
ulec zmianie.
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Installazioni consigliate / Recommended installation
Installations conseillées / Empfohlene Installationen
Instalaciones aconsejadas / Instalações Aconselhadas
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Regolazione fine corsa chiusura
Adjustment of the closing limiting devices
Réglage de la butée de fin de course de fermeture
Einstellung des Schließungs-Endschalters
Regulación del fin de carrera de cierre
Regulação do final de curso de fecho

Regolazione fine corsa apertura
Adjustment of the opening limiting devices
Réglage de la butée de fin de course d’ouverture
Einstellung des Öffnungs-Endschalters
Regulación del fin de carrera de apertura
Regulação do final de curso de abertura
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Introduction du temps
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