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Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktu BFT. Jesteœmy pewni, ¿e bêd¹ Pañstwo wiêcej ni¿ zadowoleni z u¿ytkowania naszego napêdu
do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest dostarczany z instrukcj¹ „u¿ytkowania” i broszur¹ dotycz¹c¹ „Instalacji”.
Obydwie czêœci powinny zostaæ przeczytane uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o bezpieczeñstwie i prawid³owym
uruchomieniu napêdu. Oœwiadczamy, ¿e ten produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi europejskimi Dyrektywami: 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz 98/37/EWG (z póŸniejszymi zmianami).

1) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
OSTRZE¯ENIE! Niepoprawna instalacja albo niew³aœciwe u¿ycie
produktu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie osób, zwierz¹t lub
rzeczy. Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami
dotycz¹cymi zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.
Rozdzia³ „ZASADY BEZPIECZEÑSTWA” oraz ca³a instrukcja instalacji
i u¿ytkownika dostarczone z tym produktem powinny byæ przeczytane
uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o
bezpieczeñstwie, instalacji i u¿ytkowaniu.
! Odpady i materia³y z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.)
wykonane s¹ zgodnie z warunkami okreœlonymi przez aktualne
europejskie standardy. Trzymaj torby z nylonu lub polistyrenu poza
zasiêgiem dzieci.
! Przechowuj niniejsz¹ instrukcjê razem z opisem technicznym dla
przysz³ych przegl¹dów oraz napraw.
! Ten produkt by³ zaprojektowany i wyprodukowany wy³¹cznie do
u¿ycia wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne
u¿ycie nie wyszczególnione w tej dokumentacji mog³oby uszkodziæ
produkt i mo¿e byæ niebezpieczne.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ycia produktu, albo
u¿ytkowania które nie jest wyszczególnione w obecnej dokumentacji.
! Nie instaluj produktu w obszarze zagro¿enia wybuchem.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
nieprzestrzegania “Zasad bezpieczeñstwa” oraz nie dochowania
nale¿ytej starannoœci podczas instalacji urz¹dzeñ automatyki do
otwierania i zamykania bram, jak równie¿ od jakichkolwiek deformacji,
które mog³yby zdarzyæ siê podczas u¿ycia.
! Instalacja musi byæ dostosowana do warunków wymienionych w
nastêpuj¹cych dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG,
98/37/EWG z póŸniejszymi poprawkami.
!W krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeñstwa zapewniæ mo¿e
zachowanie wy¿ej wymienionych standardów. Nale¿y pamiêtaæ
równie¿ o aktualnych lokalnych normach i przepisach.
! Wy³¹cz napiêcie zasilaj¹ce przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z
instalacj¹ elektryczn¹. Roz³¹cz te¿ jakiekolwiek baterie zasilania
awaryjnego, je¿eli takich u¿yto.
! W linii zasilaj¹cej zastosuj wy³¹cznik bezpieczeñstwa, z odleg³oœci¹
styków równ¹ albo wiêksz¹ ni¿ 3,5 mm.
! Linia zasilaj¹ca powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikiem
ró¿nicowo-pr¹dowym z progiem 0,03A
! SprawdŸ poprawnoœæ uziemienia: po³¹cz wszystkie czêœci z metalu
(bramê i wszystkie komponenty systemu) do zacisku uziemiaj¹cego.
! Zamontuj odpowiednie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki,
listwy krawêdziowe i tak dalej), które s¹ potrzebne by ochroniæ
u¿ytkowników mog¹cych znaleŸæ siê w obszarze dzia³ania bramy
przed niebezpieczeñstwem spowodowanym przez zgniecenie,
podniesienie i uderzenie krawêdzi¹ bramy itp.
! Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator œwietlny w
widocznym miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
poprawnego funkcjonowania, gdy wraz z napêdem s¹ u¿ywane
!elementy dodatkowe innych producentów.
! U¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych i osprzêtu.
! Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, je¿eli nie jesteœ
upowa¿niony przez spó³kê.
! Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich u¿ytkowników o zasadzie

dzia³ania i obs³ugi napêdu bramy gara¿owej. Poinformuj o sposobie
awaryjnego otwierania w przypadku awarii lub braku zasilania.
! Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasiêgiem dzieci, w
taki sposób, aby by³o wykluczone jego niepo¿¹dane u¿ycie.
! Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasiêgiem pracuj¹cej bramy.
Bramê nale¿y otwieraæ i zamykaæ tylko kiedy jest widoczny ca³y
!zakres dzia³ania bramy i nie przebywaj¹ w nim ludzie.
! Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wy³¹cznie
wykwalifikowanemu personelowi.
! U¿ytkowanie, które nie jest wyraŸnie wymienione w niniejszej
instrukcji, nie jest dozwolone.
! Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami, dotycz¹cymi
zabezpieczeñ i sterowañ, wymienionymi w EN 12978.
2) OPIS
Napêd SP4000 zosta³ zaprojektowany do otwierania i zamykania
bram przesuwnych. Si³ownik SP4000 jest wyposa¿ony w
hydrodynamiczne przeniesienie napêdu co umo¿liwia ³agodny start i
zatrzymanie nawet bardzo du¿ych i ciê¿kich bram. Samohamowny
silnik umo¿liwia utrzymanie bramy w pozycji zamkniêtej lub otwartej
bez dodatkowych rygli.Si³owniki SP4000 posiadaj¹ wbudowan¹
centralê steruj¹c¹ SIRIO, umo¿liwiaj¹c¹ ustawienie wielu funkcji.
Na rysunku Fig. 1 zaznaczono:
MF silnik
G hydrodynamiczne przeniesienie napêdu
R przek³adnia œlimakowa w k¹pieli olejowej
MS od³¹czenie zasilania w przypadku otwarcia drzwiczek
S elektromechaniczne lub zbli¿eniowe wy³¹czniki krañcowe
P ko³o zêbate
SB wysprzêglenie awaryjne
C drzwiczki z zamkiem
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.) Napêd SP4000
Zasilanie:
trójfazowe 400V/230VAC +/- 10% - 50 Hz
Prêdkoœæ obrotowa silnika:
1400 obr/min
Moc silnika:
1500W
Pobór pr¹du:
2.6A (400V);4.84A (230V)
Prêdkoœæ obrotowa ko³a zêbatego:
30 obr/min
Ko³o zêbate:
6 mm (18 zêbów)
Stopieñ redukcji:
1/46
Szybkoœæ:
10.1 m/min
Klasa izolacji:
F
Temperatura pracy:
od -15oC do 50oC
Maksymalna waga bramy:
40000 N (~4000 kg)
Smarowanie:
olej
Otwieranie awaryjne:
po wysprzêgleniu
Dopuszczalna iloœæ cykli:
praca ci¹g³a
Ciê¿ar si³ownika:
~86 kg
Stopieñ zabezpieczenia:
IPX4, elektronika IP54
Wymiary:
patrz rysunek Fig.2
3.2.) Centrala SIRIO TEL
Zasilanie:
trójfazowe 400V/230V AC
Separacja elektryczna:
> 2MOhm 500Vdc
Odpornoœæ dielektryczna:
3750Vac / 1’
Zasilanie urz¹dzeñ dodatkowych:
24Vac/0,5A
Obci¹¿enie wyjœcia SCA:
24V/3W
Wejœcie lampy sygnalizacyjnej:
230V/40W
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4) CZYNNOŒCI WSTÊPNE
! SprawdŸ czy brama funkcjonuje rêcznie bez oporów i nie ha³asuje
! SprawdŸ stan mechaniczny bramy: rolki i inne elementy
! SprawdŸ monta¿ mechanicznych ograniczników w pozycji otwarcia,
jak i zamkniêcia.
! Je¿eli brama nie jest nowa, sprawdŸ zu¿ycie wszystkich
komponentów. Napraw albo zast¹p wadliwe lub zniszczone czêœci.
! Zaplanuj monta¿ w taki sposób, aby mo¿liwy by³ ³atwy dostêp do
odblokowania awaryjnego.
! Niezawodnoœæ systemu automatyki i bezpieczeñstwo bezpoœrednio
zale¿¹ od stanu technicznego bramy.
UWAGA: Monta¿ napêdu u³atwia korzystanie z bramy, ale nie
bêdzie poprawnie dzia³a³ gdy brama wymaga naprawy. Po
rozpakowywaniu sprawdŸ czy urz¹dzenie nie zosta³o uszkodzone
podczas transportu. Rozmieœæ czêœci i sprawdŸ zawartoœæ
opakowania, rozdziel ró¿nego rodzaju materia³y: tekturê,
polistyren, polichlorek winylu (PVC) i tak dalej w zale¿noœci od
lokalnych przepisów dot. Ochrony œrodowiska.
5) MONTA¯ P£YTY PODSTAWY
5.1) Monta¿ standardowy
Wykop dó³, w celu umieszczenia i zabetonowania œrub kotwi¹cych pod
p³ytê mocuj¹c¹. Je¿eli listwa zêbata jest ju¿ zamontowana
na bramie, nale¿y tak zaplanowaæ mocowanie, aby odleg³oœæ ko³a
zêbatego od listwy zêbatej wynosi³ od 4 do 5 mm.
Ustaw podstawê (p³ytê podstawy) zgodnie z wymiarami
wyszczególnionymi na rysunku Fig. 3.
Symbol ko³a zêbatego wydrukowany na p³ycie podstawy musi byæ
widoczny i skierowany ku bramie. Takie po³o¿enie zapewnia poprawne
ustawienie otworów niezbêdnych do przeprowadzenia przewodów
elektrycznych.
PrzeprowadŸ elastyczne rurki kablowe przez otwory w p³ycie bazowej.
Zalej betonem mocowanie p³yty bazowej.
Dok³adnie sprawdŸ czy:
Wymiary s¹ poprawne,
Podstawa napêdu jest wypoziomowana,
4 kotwy mocuj¹ce s¹ dok³adnie zabetonowane
Odczekaj, a¿ beton stwardnieje.
6) MONTA¯ NAPÊDU
Po zastygniêciu betonu sprawdŸ na odleg³oœci pokazane na rysunku
Fig. 6 i postêpuj nastêpuj¹co:
1) otwórz drzwiczki si³ownika i przy u¿yciu odpowiedniego klucza
odkrêæ 4 œruby mocuj¹ce os³onê do podstawy monta¿owej (rysunek
Fig1. punkt C)
2) ustaw si³ownik nad kotwami i przeprowadŸ wszystkie przewody do
œrodka obudowy napêdu
3) na kotwy za³ó¿ podk³adki dystansowe oraz podk³adki sprê¿yste, a
nastêpnie nakrêtki M12. Nakrêtki nale¿y pozostawiæ nie dokrêcone w
celu póŸniejszego wypoziomowania podstawy.
4) zamontuj 4 ko³ki poziomuj¹ce (rysunek fig. 7 punkt G) i przy u¿yciu
poziomicy ustaw podstawê si³ownika w pozycji poziomej
5) ustaw si³ownik z uwzglêdnieniem wymiarów na rysunku fig. 4 a
nastêpnie dokrêæ cztery nakrêtki (rysunek fig. 7 punkt T).
Uwaga! si³ownik nale¿y ustawiæ tak aby ko³o zêbate zazêbia³o siê
z listw¹ zêbat¹ na ca³ej szerokoœci listwy.
7) MONTA¯ LISTWY ZÊBATEJ
Nale¿y zastosowaæ listwê o module M6 i przekroju co najmniej
30x30mm. D³ugoœæ ca³ej listwy zêbatej powinna byæ wiêksza o co
najmniej 1m wiêksza ni¿ szerokoœæ œwiat³a wjazdu tak aby brama
otworzy³a siê w pe³nym zakresie oraz mo¿na by³o zamontowaæ na
listwie zêbatej popychacze wy³¹czników krañcowych.
7.1) Sposób monta¿u
Poni¿ej opiszemy metodê monta¿u za pomoc¹ uchwytów z k¹townika
jak pokazano na rysunku fig. 8.
By zamontowaæ zêbatkê postêpuj nastêpuj¹co:
1) na odpowiedniej wysokoœci nale¿y przymocowaæ do bramy
k¹townik. Uchwyty z k¹townika nale¿y rozmieœciæ na ca³ej d³ugoœci

POLSKI

listwy zêbatej co 80-90 cm
2) rêcznie przesuñ bramê do pozycji ca³kowicie otwartej
3) rozblokuj napêd si³ownika (patrz paragraf “OBS£UGARÊCZNA”
4) o ko³o zêbate oprzyj jeden z koñców listwy zêbatej i ustaw listwê
zêbat¹ w pozycji poziomej tak aby wyznaczyæ punkt monta¿u
wspornika
5) po³ó¿ jeden ze wsporników na listwie zêbatej i przy pomocy œcisku
przymocuj listwê zêbat¹ razem ze wspornikiem do bramy
6) przyspawaj punktowo wspornik do bramy, a nastêpnie listwê zêbat¹
do wspornika, upewnij siê, ¿e listwa zêbata jest poziomo.
7) rêcznie przesuñ skrzyd³o bramy tak aby mieæ dostêp do drugiego
koñca odcinka listwy zêbatej.
8) przesuwaj¹c bramê mocuj punktowo kolejne wsporniki do bramy a
nastêpnie do listwy zêbatej, upewniaj¹c siê wczeœniej, ¿e listwa jest
poziomo. Nale¿y pamiêtaæ aby sprawdziæ czy listwa pokrywa siê z
ko³em zêbatym na ca³ej szerokoœci.
9) przesuñ bramê w tak¹ pozycjê aby listwa zêbata nie znajdowa³a siê
nad ko³em zêbatym i nastêpnie przyspawaj dok³adnie wszystkie
wsporniki.
UWAGA! NIE NALE¯Y SPAWAÆ ZE SOB¥ KOLEJNYCH
ODCINKÓW LISTWY ZÊBATEJ
10) przy³ó¿ kolejny odcinek listwy zêbatej do uprzednio
przyspawanego i jak pokazano na rysunku fig.9 umieœæ odcinek listwy
zêbatej od spodu aby ustaliæ odpowiedni skok zêbów na ³¹czeniu
odcinków
11) powtarzaj opisane wy¿ej czynnoœci aby przyspawaæ listwê na ca³ej
d³ugoœci bramy.
UWAGA!: Czynnoœæ spawania powinna byæ wykonana przez
wykwalifikowany personel. Osoba wykonuj¹ca spawanie
powinna byæ wyposa¿ona w odpowiednie ubranie ochronne
zgodne z obowi¹zuj¹cymi zasadami bezpieczeñstwa.
8) REGULACJA PO£O¯ENIA KO£A ZÊBATEGO
Po zakoñczeniu monta¿u listwy zêbatej nale¿y ustaliæ odstêp
pomiêdzy listw¹ i ko³em zêbatym. Korzystaj¹c z rysunku fig. 10
postêpuj nastêpuj¹co:
1) poluzuj cztery ko³ki “G” w podstawie si³ownika o oko³o 4mm
2) sprawdŸ czy podstawa jest odpowiednio wypoziomowana
3) upewnij siê, ¿e listwa zêbata pokrywa siê z ko³em zêbatym na ca³ej
szerokoœci
4) dokrêæ 4 nakrêtki na kotwach (rysunek fig. 10 punkt T)
5) zablokuj 4 ko³ki poziomuj¹ce (rysunek fig. 10 punkt G)
6) sprawdŸ odstêp pomiêdzy listw¹ zêbat¹ i ko³em zêbatym na ca³ej
d³ugoœci, w razie potrzeby dokonaj poprawek
UWAGA! odpowiednia wspó³praca listwy zêbatej i ko³a zêbatego z
zachowaniem odpowiedniej odleg³oœci pomiêdzy tymi
elementami, wp³ywaj¹ na prawid³ow¹ pracê si³ownika i
¿ywotnoœæ elementów przeniesienia napêdu.
9. MONTA¯ POPYCHACZY WY£¥CZNIKA KRAÑCOWEGO
Popychacze s³u¿¹ do ustalenia po³o¿eñ krañcowych bramy. Mo¿na je
zamontowaæ do listwy za pomoc¹ œrub lub przyspawaæ. Monta¿ za
pomoc¹ œrub u³atwia póŸniejsz¹ regulacjê po³o¿eñ krañcowych.
UWAGA! nie nale¿y uruchamiaæ si³ownika bez zamontowanych
popychaczy wy³¹czników krañcowych
Monta¿ popychaczy nale¿y wykonaæ przy wysprzêglonym si³owniku i
od³¹czonym zasilaniu.
1) rêcznie otwórz bramê i ustaw j¹ oko³o 4-5 cm przed ¿¹danym
punktem zatrzymania
2) do odpowiednich zacisków (SWO - patrz rozdzia³ “LISTWA
ZACISKOWA”), pod³¹cz omomierz. Nastêpnie sprawdŸ dzia³anie
omomierza poprzez rêczne przestawienie sprê¿ynki w kierunku
otwierania (omomierz powinien pokazywaæ przerwê w obwodzie).
3) umieœæ popychacz wy³¹cznika krañcowego na listwie zêbatej
SP4000 - ver. 01PL - 3
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i rêcznie przesuñ bramê tak aby popychacz przestawi³ sprê¿ynkê
wy³¹cznika (rysunek fig. 11 punkt P) i zadzia³a³ wskaŸnik omomierza
4) Przyspawaj popychacz w wyznaczonym miejscu lub w przypadku
monta¿u za pomoc¹ œrub zaznacz miejsce monta¿u
5) postêpuj podobnie w celu wyznaczenie punktu zamkniêcia bramy,
pod³¹czaj¹c omomierz pod odpowiednie zaciski SWC (wy³¹cznik
zamykania)
6) w pozycji zamykania zatrzymaj bramê na oko³o 4-5 cm przed
s³upkiem (rysunek fig. 12) aby zapewniæ bezpieczne zatrzymanie
bramy. Mo¿na zastosowaæ tak¿e gumowy odbój dystansowy.
7) od³¹cz omomierz i ponownie zasprzêglij si³ownik
8) po dokonaniu wszystkich pod³¹czeñ nale¿y jeszcze sprawdziæ czy
ustawione s¹ odpowiednie obroty ko³a zêbatego (patrz rozdzia³
“KIERUNEK OBROTÓW KO£AZÊBATEGO”
W razie koniecznoœci mo¿na przed³u¿yæ wygiêt¹ czêœæ
popychacza.
10. PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Instalacjê elektryczn¹ nale¿y przygotowaæ wg rys. Fig. 13 z
uwzglêdnieniem lokalnych przepisów i norm.
OSTRZE¯ENIE! Do po³¹czenia z sieci¹ zasilaj¹c¹, u¿yj kabla w
odpowiedniej klasie izolacji o przekroju min. 2.5mm2 i zastosuj siê do
poprzednio wspomnianych regulacji prawnych. Na przyk³ad, je¿eli kabel
jest prowadzony na zewn¹trz (na œwie¿ym powietrzu), to musi
odpowiadaæ klasie przynajmniej H07RN F, ale je¿eli na zewn¹trz (ale
umieszczony elastycznym kanale kablowym) to musi spe³niaæ
przynajmniej klasê HW05 VV-F przy przekroju 2.5mm2.

Kable steruj¹ce z niskim bezpiecznym napiêciem (24V) musz¹ byæ
fizycznie odseparowane od kabla zasilaj¹cego z napiêciem
~230V. W innym przypadku musz¹ byæ doprowadzone z odpowiedni¹
dodatkow¹ izolacj¹ o gruboœci przynajmniej 1mm.
Instalacjê powinny wykonaæ osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
zachowuj¹c aktualne standardy techniczne, m. in. ww. przepisy
dotycz¹ce instalacji elektrycznych.
Rys. 13 okreœla wymagan¹ liczbê i œrednicê przewodów. Wszystkie
czêœci metalowe musz¹ byæ uziemione.
G³ówne elementy instalacji pokazano na rys. Fig. 13
I Wy³¹cznik bezpieczeñstwa z przynajmniej 3,5 mm odstêpem styków, jako
ochronê przeciw przeci¹¿eniom i zwarciom, odpowiedni dla odciêcia napêdu
bramy od reszty sieci zasilaj¹cej. Zainstaluj typowy bezpiecznik ró¿nicowo
pr¹dowy z progiem 0.03 A bezpoœrednio przed si³ownikiem, je¿eli nie jest ju¿
zainstalowany.
Qr Centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem
S prze³¹cznik kluczowy
AL lampa ostrzegawcza z anten¹
M Napêd
P przyciski steruj¹ce
CS krawêdziowa listwa bezpieczeñstwa
CC górne prowadzenie bramy
Fte, Fre zewnêtrzna linia foto
Fti, Fri wewnêtrzna linia foto
T pilot 2 lub 4 kana³owy
C listwa zêbata
UWAGA! Si³ownik SP4000 nie posiada ogranicznika momentu
obrotowego. Powinien byæ zamontowany wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami (jak krawêdziowa listwa zabezpieczaj¹ca) zgodnymi ze
stosownymi standardami.

11) ZACISKI CENTRALI STERUJ¥CEJ
Instalacjê powinny wykonaæ osoby z odpowiednimi uprawnieniami,
zachowuj¹c aktualne standardy techniczne, m. in. ww. przepisy
dotycz¹ce instalacji elektrycznych. Kable steruj¹ce z niskim
bezpiecznym napiêciem (24V) musz¹ byæ fizycznie rozdzielone od
kabla zasilaj¹cego z napiêciem ~230V/400V. Wi¹zki przewodów
musz¹ byæ œciskane specjalnymi opaskami blisko zacisków na p³ycie
elektroniki. ¯ó³to-zielony kabel uziemiaj¹cy pod³¹czyæ do zacisków
oznaczonych symbolem . Pod³¹czenia poszczególnych kabli do
p³yty steruj¹cej pokazane s¹ na rys. 14-15 i 16. Pierwsze uruchomienie
napêdu wykonaæ dopiero po prawid³owym pod³¹czeniu uziemienia i

akcesoriów bezpieczeñstwa.
PANEL ZASILANIA
N-R-S-T + EARTH (uziemienie) - 400Vac+/-10%, 50Hz
R-S-T+ EARTH (uziemienie) - 230Vac+/-10%, 50Hz
CENTRALA SIRIO TEL
Centrala ma wstêpnie zmostkowane zaciski 26-29, 26-30, 26-31, 2635. Je¿eli zaciski te nie bêd¹ u¿ywane nale¿y pozostawiæ je
zmostkowane.
JP1 3 FAZY 400V
1-2-3-4 Zasilanie trzy fazowe 400V+ przewód neutralny.
(1 Neutralny, 2-R, 3-S,4-T)
8-9 230Vac wyjœcie zasilaj¹ce lampy sygnalizacyjnej.

JP1 1 FAZA
2-3-4 Zasilanie trzy fazowe 230V.
(1 Neutralny, 2 -R, 3-S, 4-T)
8-9 230Vac wyjœcie zasilaj¹ce lampy sygnalizacyjnej.
JP2
10-11 24Vac (3W) SCAsygnalizacja stanu bramy
11-12 24Vac zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych bez fototestu
12-13 24VTx zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych z fototestem
14 LOOP1 wejœcia kontrolne urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (patrz
rysunek fig.5).
15 LOOP2 wejœcia kontrolne urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (patrz
rysunek fig.5).
16-17 Wyjœcie 2 kana³u radia (N.O.) gdy pod³¹czony jest radioodbiornik
2 kana³owy.
18-19 Wejœcie anteny (18 sygna³, 19 ekran).
JP7
20-21-22
23-24-25 Wyjœcia do pod³¹czenia urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych
JP4
26-27 START wejœcie (N.O.)
26-28 STOP wejœcie (N.O.). Kolejne przyciski na STOP mo¿na
pod³¹czaæ równolegle.
26-29 Wejœcie FOTO (N.O.) Zwarte je¿eli nie u¿ywane. Je¿eli u¿ywane
nale¿y po³¹czyæ zgodnie z rysunkiem fig.5.
26-30 SWO Wejœcie wy³¹cznika krañcowego OTWARTY (N.C.).
Zwarte je¿eli nie u¿ywane.
26-31 SWC Wejœcie wy³¹cznika krañcowego ZAMKNIÊTY (N.C.).
Zwarte je¿eli nie u¿ywane.
26-32 Wejœcie FURTKI (N.O.)
26-33 Wejœcie OTWÓRZ (N.O.)
26-34 Wejœcie ZAMKNIJ (N.O.)
26-35 Wejœcie IR do pod³¹czenia listwy krawêdziowej (N.C.). Zwarte
je¿eli nie u¿ywane.
JP6
1-2 z³¹cze radioodbiornika.
12. KIERUNEK OBROTÓW KO£A ZÊBATEGO
Aby upewniæ siê, ¿e wy³¹czniki krañcowe nie s¹ zamienione, a ko³o
zêbate obraca siê w odpowiednim kierunku nale¿y:
1) wysprzêgliæ si³ownik
2) otworzyæ bramê a¿ do zadzia³ania wy³¹cznika krañcowego
3) sprawdziæ czy dioda DL7 (SWO) zgas³a
4) je¿eli dioda nie zgas³a nale¿y od³¹czyæ zasilanie i w centrali odwróciæ
zaciski wy³¹czników krañcowych.
5) w ramach kontroli obrotów ko³a zêbatego mo¿na od³¹czyæ zasilanie
aby zresetowaæ centralê, a nastêpnie uruchomiæ bramê z po³o¿enia
neutralnego (po³owa biegu). Podanie sygna³u START powinno
spowodowaæ otwieranie bramy. Je¿eli jest odwrotnie nale¿y zmieniæ
obroty silnika poprzez zmianê zacisków przewodów zasilaj¹cych.
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13. POD£¥CZENIE URZ¥DZEÑ ZABEZPIECZAJ¥CYCH
W przypadku standardowych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ( z 4
zaciskami) bez funkcji diagnozy, mo¿na dokonaæ po³¹czeñ tak jak
opisano to w punkcie 13.1.
W przypadku urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych z funkcj¹ autodiagnozy
(np. fototestu) postêpuj zgodnie z punktem 13.2.
Standardowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce z 5 zaciskami lecz bez
funkcji autodiagnozy mog¹ byæ pod³¹czone z poprzez system kontroli
po³¹czeñ (fototestu). W tym celu postêpuj zgodnie z punktem 13.3.
13.1) Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce BEZ AUTODIAGNOZY
Po³¹czeñ nale¿y dokonaæ zgodnie z rysunkiem Fig.18. Prze³¹czniki
DIP 9 i DIP 10 powinny byœ ustawione w pozycji ON. Kolejne
urz¹dzenia, tego samego typu, mo¿na pod³¹czaæ szeregowo.
13.2) Urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce Z AUTODIAGNOZ¥
Po³¹czeñ nale¿y dokonaæ zgodnie z rysunkiem Fig.18. Prze³¹czniki
DIP 9 i DIP 10 powinny byœ ustawione w pozycji ON. Kolejne
urz¹dzenia, tego samego typu, mo¿na pod³¹czaæ szeregowo.
13.3) Urz¹dzenia BEZ AUTODIAGNOZY lecz z dodatkowym
zaciskiem kontrolnym.
Dla przyk³adu pokazujemy pod³¹czenie na urz¹dzeniu odbiorczym
RCS - rysunek Fig.5 z 5 zaciskami. Zaciski 1 i 2 to zaciski zasilania
24Vac zacisk 3 to zacisk wspólny, 4 to zacisk przekaŸnika normalnie
zwartego N.C oraz zacisk 5 przekaŸnika normalnie otwartego N.O.
A) Na rysunku Fig. 19 “A” pokazano po³¹czenia do odbiorników i
nadajników wymagaj¹cych procedury testu.
B) Na rysunku Fig. 19 “B”. Pokazano pod³¹czenie Jednego lub wiêcej
odbiorników (fotokomórek) tego samego typu, maksymalnie czterech
(DIP 9 OFF/DIP 10 OFF, tylko fotokomórki, pozostaw zwarte zaciski
35-26). Na przyk³ad: je¿eli pod³¹czone s¹ 2 linie fotokomórek F1 i F2,
nale¿y szeregowo po³¹czyæ zacisk 4 fotokomórki F2 to zacisku LOOP1
oraz zacisk 5 fotokomórki F2 to zacisku wspólnego COM. Je¿eli ma
byæ pod³¹czony tylko 1 odbiornik po³¹czeñ nale¿y dokonaæ tak jak
pokazano na rysunku Fig.19.1. Je¿eli odbiorników jest mniej ni¿ 4,
konieczne jest pod³¹czenie pokazane na rysunku Fig.19.2 lub 19.3.
Je¿eli zamiast fotokomórek pod³¹czamy gumowe listwy krawêdziowe,
do pod³¹czeñ nale¿y wykorzystaæ zacisk 35 BAR (DIP9 OFF / DIP10
OFF, zaciski 29-26 zwarte).
C) Na rysunku Fig. 19 „C” pokazano po³¹czenie jednej linii fotokomórek
oraz jednej listwy zabezpieczaj¹cej (DIP9 OFF / DIP10 OFF)
D) Na rysunku Fig. 19 „D” pokazano po³¹czenie dwóch linii
fotokomórek oraz jednej listwy zabezpieczaj¹cej (DIP9 OFF / DIP10
OFF)
14. LOGIKA
14.1) Mikroprze³¹czniki DIP switch
DIP 1 i 2
Fotokomórki podczas otwierania (FCH)
ON Fotokomórki podczas otwierania nie dzia³aj¹, podczas fazy
zamykania nastêpuje odwrócenie ruchu bramy.
OFF Fotokomórki dzia³aj¹ podczas zamykania, brama zatrzymuje siê i
ponownie otwiera po usuniêciu przeszkody. Podczas otwierania
brama zatrzymuje siê. Po usuniêciu przeszkody brama kontynuuje
fazê otwierania.
DIP 3
Zespó³ mieszkalny (IBL)
ON Podczas fazy otwierania nie dzia³aj¹ sygna³y START / FURTKA.
OFF Sygna³y START / FURTKA dzia³aj¹ normalnie w trybie krok po
kroku. Podczas otwierania brama siê zatrzyma.
DIP 4
Automatyczne zamykanie (TCA)
ON Automatyczne zamykanie bramy po czasie ustawionym
potencjometrem TCA
OFF Automatyczne zamykanie wy³¹czone.
DIP 5
Logika 2 i 4 krokowa (2P/4P)
ON Impuls na START podczas zamykania powoduje zmianê ruchu
bramy na otwieranie, podczas otwierania zatrzymuje bramê.
OFF Impuls na START podczas ruchu bramy powoduje jej
zatrzymanie. Kolejny impuls powoduje odwrócenie poprzedniego
ruchu.
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UWAGA: Impuls na START nie przyniesie efektu gdy DIP 3 jest w
pozycji ON.
DIP 6
Wstêpne œwiecenie lampy (PREALL)
ON Lampa sygnalizacyjna miga na 3 sekundy przed startem silnika.
OFF Lampa sygnalizacyjna zaczyna œwieciæ jednoczeœnie ze startem
silnika.
DIP 7
Sterowanie rêczne Open/Close (U.P.)
Aktywowane na zaciskach 33-34.
ON Sterowanie rêczne w³¹czone, ruch bramy trwa tak d³ugo jak
zwarte s¹ zaciski 33-34.
OFF Sterowanie automatyczne.
DIP 8
Zredukowany lub normalny czas pracy (S.TW)
ON czas pracy TW ustawiany w zakresie 1-90 sekund (czas otwarcia
furtki TW.PED w zakresie od 1 do 20 sekund).
OFF - czas pracy TW ustawiany w zakresie 3-210 sekund (czas
otwarcia furtki TW.PED w zakresie od 5 do 60 sekund)
DIP 9
FOTOTEST (FNV)
W³¹cza logikê kontrolowania stanu fotokomórek.
ON Procedura testu fotokomórek jest pominiêta. Sprawdzany jest
tylko stan fotokomórek. (fotokomórki pod³¹czamy standardowo)
OFF Fotokomórki s¹ uwzglêdnione podczas testu. Uruchomienie
bramy bêdzie mo¿liwe tylko gdy test zosta³ wykonany pomyœlnie. Przy
pod³¹czaniu fotokomórek kieruj siê odpowiednimi rysunkami.
DIP 10
Test listew krawêdziowych (BAR)
W³¹cza logikê kontrolowania stanu urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
ON Procedura testu jest pominiêta. Sprawdzany jest tylko stan
urz¹dzeñ.
OFF Uruchomienie bramy bêdzie mo¿liwe tylko gdy test zosta³
wykonany pomyœlnie. Przy pod³¹czaniu kieruj siê odpowiednimi
rysunkami.
14.2. POTENCJOMETRY REGULACYJNE
TW.PED - umo¿liwia regulacjê szerokoœci otwarcia czêœciowego
(szerokoœæ furtki)
TW - czas pracy od 3 do 210 s, czas pracy powinien byæ tak ustawiony
aby najpierw zadzia³a³ wy³¹cznik krañcowy
TCA - czas pauzy od 1 do 120s, czas pauzy umo¿liwia regulacjê czas
do automatycznego zamkniêcia bramy
14.3. DIODY SYGNALIZACYJNE LED
DL1 - zapala siê po pod³¹czeniu zasilania g³ównego i z za³¹czonym
bezpiecznikiem F1
DL2 - zapala siê gdy si³ownik zamyka bramê
DL3 - zapala siê gdy si³ownik otwiera bramê
DL4 - zapala siê gdy zostaje podany sygna³ START lub aktywowany
jest 1 kana³ radioodbiornika
DL5 - gaœnie gdy podany jest sygna³ STOP
DL6 - gaœnie gdy fotokomórki nie s¹ w jednej linii (nie widz¹ siê) lub gdy
w linii foto znajduje siê przeszkoda. Gdy prze³¹cznik DIP9 jest w pozycji
OFF, fotokomórki i dioda DL6 s¹ aktywowane tylko podczas dzia³ania
silnika.
DL7 - gaœnie gdy brama znajduje siê w pozycji otwartej i aktywowany
zosta³ wy³¹cznik krañcowy
DL8 - gaœnie gdy brama znajduje siê w pozycji zamkniêtej i
aktywowany zosta³ wy³¹cznik krañcowy
DL9 - zapala siê gdy zosta³ podany sygna³ START na czêœciowe
otwarcie (FURTKÊ)
DL10 - zapala siê gdy podany jest sygna³ START na otwieranie w trybie
sterowania rêcznego z obecnoœci¹ operatora
DL11 - zapala siê gdy podany jest sygna³ START na zamykanie w trybie
sterowania rêcznego z obecnoœci¹ operatora
DL12 - gaœnie gdy aktywowana jest krawêdziowa listwa
bezpieczeñstwa. Gdy prze³¹cznik DIP10 jest w pozycji OFF, listwa i
dioda DL12 s¹ aktywowane tylko podczas dzia³ania silnika.

SP4000 - ver. 01PL - 5

INSTRUKCJA
INSTALACJI
INSTRUKCJA
INSTALACJI
DL13 - zapala siê gdy zamkniêta jest pêtla (LOOP1) urz¹dzeñ
bezpieczeñstwa
DL14 - zapala siê gdy aktywowany zosta³ mikrowy³¹cznik
zabezpieczaj¹cy S (rysunek fig. 20)
15. OBS£UGA RÊCZNA
W przypadku braku zasilania lub awarii si³ownika bramê nale¿y
obs³ugiwaæ rêcznie.
15.1. Aktywacja obs³ugi rêcznej
- u¿ywaj¹c za³¹czonego klucza otwórz drzwiczki napêdu (rysunek fig.
23). W momencie otwarcia drzwiczek zadzia³a wy³¹cznik
bezpieczeñstwa (rysunek fig 23 punkt S) i zatrzyma si³ownik.
- u¿yj klucza wysprzêglania (rysunek fig. 23 punkt C), umieszczonego
wewn¹trz obudowy si³ownika i umieœæ go w œrubie odblokowuj¹cej
(rysunek fig. 24 punkt V)
- obracaj klucz “C” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara a¿ do momentu gdy ko³o zêbate bêdzie siê swobodnie obraca³o
Brama zosta³a wysprzêglona i mo¿e byæ obs³ugiwana rêcznie.
UWAGA! Bior¹c pod uwagê rozmiary i ciê¿ar bramy zalecamy aby
prowadziæ bramê na ca³ej jej d³ugoœci. Nie nale¿y bramy
popychaæ i pozostawiaæ bez kontroli.
15.2. Dezaktywacja obs³ugi rêcznej
- u¿ywaj¹c za³¹czonego klucza otwórz drzwiczki napêdu (rysunek fig.
23). W momencie otwarcia drzwiczek zadzia³a wy³¹cznik
bezpieczeñstwa (rysunek fig 23 punkt S) i zatrzyma si³ownik.
- u¿yj klucza wysprzêglania (rysunek fig. 23 punkt C), umieszczonego
wewn¹trz obudowy si³ownika i umieœæ go w œrubie odblokowuj¹cej
(rysunek fig. 24 punkt V)
- obracaj klucz “C” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
a¿ do ca³kowitego dokrêcenia œruby
- od³ó¿ klucz do obudowy i zamknij drzwiczki napêdu
Brama mo¿e byæ teraz obs³ugiwana automatycznie.
16. KOÑCOWA KONTROLA CA£EJ INSTALACJI
Przed oddaniem bramy do u¿ytkowania nale¿y przeprowadziæ
kontrolê nastêpuj¹cych punktów:
- upewnij siê, ¿e wy³¹cznik przeci¹¿eniowy w centrali (rysunek fig. 22)
jest ustawiony prawid³owo, w zale¿noœci od poboru pr¹du przez silnik
(400V/2.8A;230V/4.84A)
- upewnij siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia bezpieczeñstwa (krañcówki,
fotokomórki, listwy bezpieczeñstwa itd.) dzia³aj¹ poprawnie.
- sprawdŸ czy si³a zatrzymuj¹ca bramê po napotkaniu na przeszkodê
zawiera siê w granicach ustalonych przez aktualne standardy,w
ka¿dym razie nie jest zbyt silna dla aktualnych warunków
eksploatacyjnych.
- sprawdŸ awaryjne otwieranie rêczne.
- sprawdŸ operacje otwarcia i zamykania u¿ywaj¹c tego samego pilota
(sterownika), który przeka¿esz U¿ytkownikowi.
- sprawdŸ czy logika funkcjonowania jest zrozumia³a dla U¿ytkownika
(logika 3 lub 4 krokowa).
- upewnij siê, ¿e odstêp miêdzy listw¹ zêbat¹ i ko³em zêbatym jest
zachowany w granicach 4-5 mm na ca³ej d³ugoœci bramy
- sprawdŸ czy wszystkie miejsca niebezpieczne s¹ prawid³owo
zabezpieczone
17. U¯YTKOWANIE NAPÊDU
Poniewa¿ automatyka bramowa mo¿e byæ uruchamiana z daleka za
pomoc¹ sterowania radiowego i poza zasiêgiem wzroku, wszystkie
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce musz¹ byæ regularnie sprawdzane by
zapewniæ ich doskona³¹ sprawnoœæ. W wypadku jakiegokolwiek b³êdu,
zwróæ siê o pomoc do wykwalifikowanego serwisanta. Dzieci musz¹
byæ trzymane poza obszarem dzia³ania bramy.

POLSKI

18. STEROWANIE AUTOMATYCZNE
Zastosowana p³ytka elektroniki umo¿liwia otwieranie bramy z innych,
zewnêtrznych urz¹dzeñ. Istnieje wiele mo¿liwoœci sterowania: np.
prze³¹cznik, zewnêtrzny odbiornik radiowy, karta magnetyczna i tak
dalej. Zale¿nie od wymagañ instalacji i oczekiwañ zobacz odnoœne
instrukcje dotycz¹ce urz¹dzeñ zewnêtrznych.
19. OBS£UGA SERWISOWA
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji serwisowej, od³¹cz system
od zasilania.
Od czasu do czasu wyczyœæ na fotokomórce elementy optyczne (je¿eli
zainstalowano).
SprawdŸ pod³¹czenia elektryczne i reakcjê napêdu po napotkaniu na
przeszkodê (uprawniony technik-instalator).
W przypadku w¹tpliwoœci co do funkcjonowania napêdu, od³¹cz
zasilanie systemu i poproœ o pomoc uprawnionego instalatora.
Do czasu wyjaœnienia lub naprawy, odblokuj napêd w celu rêcznego
otwierania i zamykania bramy.
20. POZIOM HA£ASU
Poziom ha³asu generowany przez si³ownik powinien byæ sta³y i nie
powinien przekraczaæ 70dB (A).
21. Z£OMOWANIE
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez wyszkolony
personel. Zu¿yte materia³y musz¹ byæ utylizowane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami. W przypadku przeznaczania na z³om,
urz¹dzenia automatyzacji nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnego specjalnego
ryzyka albo niebezpieczeñstwa. Materia³y nadaj¹ce siê do powtórnego
przetworzenia, powinny byæ posortowane w zale¿noœci od typu
(komponenty elektryczne, miedŸ, aluminium, plastiki i tak dalej).
22. DEMONTA¯
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez uprawniony
personel. Kiedy system automatyzacji jest rozmontowywany by byæ
ponownie zamontowany w innym miejscu, postêpuj jak ni¿ej:
Od³¹cz zasilanie i ca³¹ zewnêtrzn¹ instalacjê elektryczn¹.
W przypadku gdy któryœ z komponentów nie mo¿e byæ usuniêty albo
jest uszkodzony, nale¿y wymieniæ go na nowy.
23. MO¯LIWE USTERKI: PRZYCZYNY I ROZWI¥ZANIA
23.1. Brama siê nie otwiera. Silnik nie dzia³a.
- sprawdŸ czy do si³ownika dochodzi zasilanie,
- sprawdŸ czy wy³¹cznik bezpieczeñstwa w drzwiczkach napêdu dzia³a
prawid³owo
- upewnij siê, ¿e nie zosta³ aktywowany bezpiecznik przeci¹¿eniowy w
centrali, je¿eli tak to za pomoc¹ odpowiedniego przycisku przywróæ
dzia³anie wy³¹cznika i sprawdŸ nastawy bezpiecznika
- upewnij siê, ¿e poprawnie dzia³aj¹ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, czy
fotokomórki nie s¹ zabrudzone lub zas³oniête.
- sprawdŸ czy wszystkie urz¹dzenia dodatkowe s¹ prawid³owo
zasilone i czy nie przepali³y siê bezpieczniki
- sprawdŸ czy diody sygnalizacyjne LED poprawnie wskazuj¹ dzia³anie
centrali, w tym celu nale¿y zapoznaæ siê z odpowiednim rozdzia³em
niniejszej instrukcji
- je¿eli centrala nie dzia³a, nale¿y j¹ wymieniæ
23.2. Silnik dzia³a, ale brama siê nie otwiera
- sprawdŸ czy si³ownik nie jest wysprzêglony
- upewnij siê, ¿e brama prawid³owo doje¿d¿a do wy³¹czników
krañcowych, czy popychacze wy³¹czników krañcowych znajduj¹ siê
na listwie zêbatej i dzia³aj¹ poprawnie.
- upewnij siê, ¿e brama nie jest uszkodzona, szyna noœna jest prosta a
rolki prowadz¹ce dzia³aj¹ prawid³owo
- je¿eli brama siê przesuwa ale z nie wystarczaj¹c¹ si³¹, upewnij siê czy
nie wyst¹pi³y wycieki oleju z hydraulicznego przeniesienia napêdu,
je¿eli wyst¹pi³y wycieki, nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem BFT
- jakikolwiek wyciek oleju mo¿e spowodowaæ zadzia³anie
zabezpieczenia termicznego w hydrodynamicznym przeniesieniu
napêdu, w celu odblokowania zabezpieczenia nale¿y wymieniæ zielony
zawór bezpieczeñstwa (rysunek fig. 24 punkt TV).
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Aby poprawnie dokonaæ wymiany korka zabezpieczaj¹cego nale¿y
skontaktowaæ siê z serwisem BFT.
UWAGA! Podczas pracy si³ownika, olej znajduj¹cy siê w
hydrodynamicznym przeniesieniu napêdu, mo¿e osi¹gn¹æ
wysok¹ temperaturê. Nie nale¿y dotykaæ przek³adni, ani
wyciekaj¹cego oleju bez stosownych zabezpieczeñ,
wynikaj¹cych z zasad BHP. Najlepiej pozostawiæ si³ownik nie
u¿ywany do ostygniêcia oleju.
OSTRZE¯ENIA
Napêd SP4000 nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do automatycznego
otwierania i zamykania bram przesuwnych, zachowuj¹c warunki
wymienione w niniejszej instrukcji. Producent napêdu nie ponosi
odpowiedzialnoœci w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem
lub niew³aœciwego u¿ytkowania.
Opisy i ilustracje zawarte w obecnym podrêczniku nie s¹ wi¹¿¹ce.
Spó³ka rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian
uwa¿anych za uzasadnione ze wzglêdów technicznych,
produkcyjnych lub handlowych. Spó³ka rezerwuje sobie prawo
do ulepszania wybranych cech produktu, kiedykolwiek i bez
wprowadzania zmian w obecnej publikacji.
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