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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¿nicowopr¹dowym 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
Si³owniki ULISSE przeznaczone s¹ do bram segmentowych przemys³owych i
rezydencyjnych. Dziêki kompaktowej budowie i uniwersalnoœci mog¹ byæ
zainstalowane na kilka ró¿nych sposobów. Silnik jest wyposa¿ony w hamulec
elektromagnetyczny co zapewnia mu samohamownoœæ. Si³owniki s¹
wyposa¿one w zabezpieczenie elektromechaniczne i ka¿da próba obs³ugi
rêcznej uniemo¿liwia obs³ugê automatyczn¹. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce
modele:
ULISSE-C
Wersja z ko³owrotem ³añcuchowym.
ULISSE-CM
Wersja z ko³owrotem ³añcuchowym oraz linkami szybkiego rozblokowania
(mechanizm ten wysprzêgla si³ownik i mo¿na rêcznie otwieraæ i zamykaæ
bramê).
ULISSE-SB
Wersja z linkami do szybkiego rozblokowania.
PrzekaŸniki mikrowy³¹czników mog¹ byæ obci¹¿one pr¹dem maksymalnym
5A.
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Ka¿dy z si³owników opisanych powy¿ej jest dostêpny w wersji z
zasilaniem jednofazowym i trzy fazowym. Ponadto ka¿dy z si³owników
jest dostêpny w wersji szybkiej z silnikiem 4 biegunowym (wersje
(ULISSE S C - ULISSE S CM - ULISSE S SB).
3) KONSTRUKCJASI£OWNIKA(rysunek Fig. 1)
A) Wyjœcie wa³u œrednica 25.4 mm (1”).
B) Skrzynka pod³¹czeniowa oraz wy³¹czniki krañcowe
C) Szybkie wysprzêglenie (tylko ULISSE CM/SB)
D) Os³ona kondensatora (si³owniki ULISSE jednofazowe) lub
kontaktrony (si³owniki ULISSE trzy fazowe równie¿ w wersji UP)
E) Silnik
F) Obs³uga rêczna, ko³owrót ³añcuchowy (si³owniki ULISSE C/CM )
G) Regulowany uchwyt monta¿owy
3) DANE TECHNICZNE
Patrz tabela 1
4) INSTALACJA SI£OWNIKA
Czynnoœci wstêpne:
Upewnij siê, ¿e brama jest poprawnie zamontowana i wywa¿ona.
Upewnij siê, ¿e brama przesuwa siê bez oporów na ca³ej d³ugoœci
prowadnic.
SprawdŸ dzia³anie zabezpieczeñ bramy (linki, bêbny nawojowe,
naci¹g linek, odboje sprê¿ynowe itd.).
Je¿eli brama by³a zainstalowana wczeœniej, sprawdŸ czy elementy
konstrukcyjne bramy nie s¹ zu¿yte lub uszkodzone
Napraw lub wymieñ uszkodzone elementy bramy.
Trwa³oœæ napêdu oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowania bezpoœrednio
zale¿¹ od stanu technicznego bramy.
5) PRZYGOTOWANIE SI£OWNIKÓW (dotyczy wersji ULISSE
C/CM)
W tych wersjach si³owników ULISSE konieczne jest zamontowanie
pêtli ³añcucha. Standardowo w si³owniku zamontowany jest tylko
fragment ³añcucha. W opakowaniu z si³ownikiem znajduje siê
dodatkowy odcinek ³añcucha (5m). Nale¿y zwróciæ uwagê aby
podczas zamykania oczek ³añcucha, oczka by³y dobrze dogiête i aby
nie powstawa³y opory podczas przeci¹gania ³añcucha. Po
zainstalowaniu ³añcucha nale¿y przeci¹gn¹æ go przez ko³owrót w
jednym i drugim kierunku aby siê upewniæ, ¿e pracuje poprawnie.
6) INSTALACJA
Si³owniki ULISSE mo¿na montowaæ zarówno z lewej jak i z prawej
strony bramy.
Monta¿ bezpoœrednio na wa³ku (wszystkie wersje)
Wa³ek bramy sekcyjnej (œrednica 1 cal czyli 25,4 mm) musi byæ
wyposa¿ony we wpust ko³ka blokuj¹cego (rysunek Fig. 2 “C”).
Nak³adamy si³ownik na wa³ek i blokujemy uk³ad za pomoc¹ ko³ka.
Si³ownik montujemy do œciany za pomoc¹ uchwytu monta¿owego
(rysunek Fig. 2 “G”). Niektórzy producenci bram do³¹czaj¹ do bramy
odpowiedni ³¹cznik do napêdu.
Si³owniki ULISSE S C, S CM oraz S SB mog¹ byæ montowane w ten
sposób o ile bêben nawojowy linek ma œrednicê nie wiêksz¹ ni¿ 80mm.
Wynika to z ograniczenia maksymalnej dopuszczalnej szybkoœci
bramy oraz maksymalnej si³y dopuszczonej przez normy.
Monta¿ z przek³adni¹ ³añcuchow¹ (dotyczy tylko napêdów ULISSE S
C S CM S SB)
Przeniesienie napêdu jest realizowane za pomoc¹ przek³adni
³añcuchowej, mo¿liwe jest zastosowanie redukcji (rysunek Fig 3.)
UWAGA!: Przek³adnie ³añcuchowa musi byæ zabezpieczona zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi standardami (rysunek Fig. 3 “P”).
Si³ownik jest przytwierdzany do œciany za pomoc¹ dostarczonego
uchwytu (rysunek Fig. 3 “G”).
Prze³o¿enia nale¿y tak dobraæ aby si³a uderzenia by³a zgodna z
obowi¹zuj¹cymi standardami.
Dla tego typu instalacji, wa³ek z ko³em zêbatym Z18 oraz odpowiedni
³añcuch (rysunek Fig. 4) stanowi wyposa¿enie opcjonalne.
Naprê¿enie ³añcucha mo¿e byæ regulowane poprzez przesuwanie
si³ownika w uchwycie monta¿owym (rysunek Fig. 3 “F”).
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7) POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Instalacjê elektryczn¹ nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
standardami.
Kable po³¹czeniowe nie mog¹ stykaæ siê ze stojanem silnika.
Przewody doprowadzaj¹ce zasilanie powinny byæ fizycznie
odseparowane od przewodów sygna³owych do urz¹dzeñ
zewnêtrznych takich jak np. fotokomórki,
UWAGA! Do wykonania po³¹czeñ zasilaj¹cych nale¿y u¿yæ przewodu
instalacyjnego 4x1,5 mm2 spe³niaj¹cego stosowne, wspomniane
wczeœniej standardy wykonywania po³¹czeñ elektrycznych (np.
przewód musi odpowiadaæ przynajmniej klasie H05 VV-F, 4 ¿y³a o
przekroju min 1.5 mm2). Do po³¹czeñ z urz¹dzeniami zewnêtrznymi
nale¿y wykorzystywaæ przewód o przekroju 1 mm2.
UWAGA! Przewody sygna³owe, niskonapiêciowe oraz sygnalizacyjne
do wy³¹czników krañcowych nale¿y prowadziæ oddzielnie od
przewodów zasilaj¹cych. Do si³ownika powinny byæ wprowadzone
osobnymi przepustami kablowymi (rysunek Fig. 1 P1-P2).
Instalacja powinna byæ wyposa¿ona w automatyczny bezpiecznik
zwarciowy z odstêpem od styków przynajmniej 3,5mm oraz w
wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy.
Centrala steruj¹c¹ SIRIO FR jest wyposa¿ona w g³ówny wy³¹cznik
zasilania, który uniemo¿liwia otwarcie drzwiczek gdy doprowadzane
jest napiêcie zasilaj¹ce (rysunek Fig. 5). Centrala umo¿liwia równie¿
pod³¹czenie karty radioodbiornika. Pod³¹czenia bez centrali steruj¹cej
mo¿na dokonaæ tylko i wy³¹cznie w trybie sterowania rêcznego z
obecnoœci¹ operatora (rysunek Fig.6-B). Do sterowania rêcznego
nale¿y u¿ywaæ tylko przycisków maj¹cych odpornoœæ min. 10A-250V.
UWAGA! : Napiêcie zasilaj¹ce do urz¹dzeñ zewnêtrznych i do
wy³¹czników krañcowych powinno byæ takie samo.
8) LISTWA PO£¥CZENIOWA
Przewody powinny byæ przymocowane nieruchomo w pobli¿u listwy
zaciskowej za pomoc¹ dodatkowych opasek zaciskowych.
U WA G A : p o d ³ ¹ c z e n i e n i s k o n a p i ê c i o w y c h u r z ¹ d z e ñ
zabezpieczaj¹cych do si³owników trzy fazowych w wersji UP
(sterowanie rêczne z obecnoœci¹ operatora jest niedozwolone).
Pod³¹czeñ elektrycznych lub regulacji mo¿e dokonywaæ tylko
wykwalifikowany personel. Na rysunku Fig. 6 pokazano po³¹czenia
si³owników jedno fazowych (rysunek Fig. 6-A) oraz trzy fazowych
(rysunek Fig.6-C). W celu pod³¹czenia centrali steruj¹cej nale¿y
zapoznaæ siê z instrukcj¹ od centrali.
Opis zacisków:
1 M1 zacisk silnika oraz kondensator
2 CM zacisk wspólny silnika
3 M2 zacisk silnika i kondensator
4 NCC sterowanie zewnêtrzne 2
5 NCO sterowanie zewnêtrzne 1
6 COM wspólny zacisk sterowania
7 FCC zacisk krañcówki przy zamykaniu
8 FCAzacisk krañcówki przy otwieraniu
9 FCom wspólny zacisk krañcówek
Przewód ¿ó³to/zielony nale¿y po³¹czyæ z zaciskiem uziemienia
rysunek Fig. 4. D³ugoœæ przewodu uziemiaj¹cego musi byæ wiêksza ni¿
przewodów zasilaj¹cych (u³atwi to pod³¹czenie).
9) POD£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Rysunek Fig. 6 pokazuje sposób pod³¹czenia silników jedno i trzy
fazowych do listwy zaciskowej. W celu wykonania po³¹czeñ z centrala
nale¿y zapoznaæ siê ze stosown¹ instrukcj¹ do centrali.
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10) REGULACJA WY£¥CZNIKÓW KRAÑCOWYCH
(rysunek Fig. 10)
Zespó³ wy³¹czników krañcowych znajduje siê z przodu si³ownika. Aby
przeprowadziæ regulacje wy³¹czników krañcowych nale¿y najpierw
zdemontowaæ dŸwignie szybkiego wysprzêglenia (je¿eli jest
zamontowana) oraz niebiesk¹ os³onê zespo³u krañcówek i listwy
zaciskowej. Wy³¹czniki krañcowe aktywowane s¹ poprzez 2 zêbate
krzywki utrzymywane na swoich pozycjach za poœrednictwem
sprê¿yny blokuj¹cej. Gdy brama jest zamkniêta, jedna krzywka
powinna aktywowaæ wy³¹cznik krañcowy na zamkniêcie. Gdy brama
jest otwarta 2 krzywka powinna aktywowaæ wy³¹cznik krañcowy
zamkniêcia. Na rysunku Fig. 10 pokazano pozycjê krzywek
wy³¹czników krañcowych na otwieranie i na zamykanie w zale¿noœci
od instalacji. Skok bramy jest zwiêkszany poprzez zmniejszanie
odleg³oœci pomiêdzy krzywkami i odwrotnie. Zespó³ wy³¹czników
krañcowych jest zabezpieczony przed uszkodzeniem w przypadku
obs³ugi rêcznej i mo¿liwoœci u¿ycia zbyt du¿ej si³y, klin „P” na rysunku
Fig. 9. Klin nale¿y usun¹æ po wykonaniu regulacji po³o¿eñ krzywek.
UWAGA: Ze wzglêdów bezpieczeñstwa regulacji wy³¹czników nale¿y
dokonaæ przy od³¹czonym zasilaniu.
Zespó³ wy³¹czników krañcowych sk³ada siê z 3 mikrowy³¹czników: 2
odpowiedzialne za po³o¿enia krañcowe oraz 1 odpowiedzialny za
od³¹czenie zasilania w przypadku awarii lub nieprawid³owego
ustawienia wy³¹cznika na otwieranie. Je¿eli krzywka regulacji
wy³¹cznika na otwieranie aktywuje ten wy³¹cznik zostanie od³¹czone
zasilanie i nie bêd¹ akceptowane ¿adne sygna³y steruj¹ce. Krzywka
która aktywuje 3 mikrowy³¹cznik musi byæ przestawiona rêcznie, a
powód dla którego zosta³ aktywowany 3 wy³¹cznik musi byæ usuniêty.
Nale¿y siê tak¿e upewniæ czy nie zosta³ aktywowany mechanizm
rozlokowania napêdu lub obs³uga rêczna za pomoc¹ ³añcucha.
Obydwa te systemy s¹ wyposa¿one w mikrowy³¹czniki
zabezpieczaj¹ce, które je¿eli zosta³y aktywowane od³¹czaj¹
sterowanie elektryczne.
Aby wyregulowaæ po³o¿enia krañcowe postêpuj nastêpuj¹co:
- Rêcznie zamknij bramê i zatrzymaj j¹ tu¿ przed pod³o¿em.
- Pos³uguj¹c siê rysunkiem Fig. 10 zidentyfikuj krzywkê
odpowiedzialn¹ za aktywacjê wy³¹cznika krañcowego zamykania
- Usuñ klin zabezpieczaj¹cy „P” rysunek Fig. 9.
- Wyrzuæ klin tylko wtedy gdy krzywki zosta³y
ustawione.
- Za pomoc¹ œrubokrêtu podnieœ sprê¿ynê
zabezpieczaj¹c¹ krzywki (rysunek Fig. 10).
- Obracaj krzywkê w stronê mikrowy³¹cznika zamykania a¿
us³yszysz, ¿e mikrowy³¹cznik zosta³ aktywowany.
- Opuœæ sprê¿ynê zabezpieczaj¹c¹ krzywki, tak aby znalaz³a siê
pomiêdzy zêbami obydwu krzywek.
- Pod³¹cz zasilanie i podaj komendê START aby rozpocz¹æ otwieranie.
UWAGA: Zawsze pierwszy ruch powinien byæ ruchem otwierania.
Je¿eli si³ownik dzia³a odwrotnie nale¿y:
- W si³ownikach jedno-fazowych (rysunek Fig. 6A), nale¿y zamieniæ
zaciski zasilania silnika M1 i M2.
- W si³ownikach trzy-fazowych (rysunek Fig. 6C), nale¿y zamieniæ fazy
na zaciskach U-V-W.
- Zatrzymaj bramê w pozycji OTWARTEJ.
- Od³¹czyæ zasilanie i przy pomocy œrubokrêtu podnieœæ sprê¿ynê
blokuj¹c¹ krzywki (rysunki Fig. 9-10).
- Obracaj krzywkê w stronê mikrowy³¹cznika otwierania a¿ us³yszysz,
¿e wy³¹cznik zosta³ aktywowany.
- Opuœæ sprê¿ynê blokuj¹c¹ krzywki, tak aby znalaz³a siê pomiêdzy
zêbami obydwu krzywek.
- Je¿eli brama zatrzymuje siê zbyt wczeœnie nale¿y wyregulowaæ
po³o¿enie odpowiedniej krzywki.
- Upewnij siê ¿e zatrzymanie bramy w po³o¿eniu krañcowym nie
powoduje niepo¿¹danego naprê¿enia bramy.
- Uruchom bramê kilkakrotnie w celu upewnienia siê, ¿e brama
zatrzymuje siê w odpowiednich miejscach.
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- Zawsze po regulacji krzywek wy³¹czników krañcowych, sprê¿yna
blokuj¹ca krzywki musi byæ zamontowana w taki sposób aby
znajdowa³a siê pomiêdzy zêbami obydwu krzywek.
- Zamontuj ponownie wszystkie elementy.
11) OBS£UGA RÊCZNA (rysunek Fig.8)
W przypadku braku zasilania elektrycznego, brama zostanie
zablokowana w pozycji w której nast¹pi³a awaria zasilania. Zale¿nie od
wersji zainstalowanego si³ownika, postêpuj nastêpuj¹co:
ULISSE-C
U¿yj ³añcucha aby otworzyæ lub zamkn¹æ bramê.
ULISSE-CM
U¿yj ³añcucha aby otworzyæ lub zamkn¹æ bramê.
Je¿eli bramê nale¿y wysprzêgliæ aby dokonaæ obs³ugi serwisowej
nale¿y poci¹gn¹æ linkê z zielon¹ ga³k¹. Ta czynnoœæ powoduje
rozsprzêglenie napêdu i umo¿liwia rêczn¹ obs³ugê bramy. Aby
ponownie zasprzêgliæ si³ownik nale¿y poci¹gn¹æ za linkê z czerwon¹
ga³k¹. Czasami mo¿e byæ konieczne rêczne przesuniêcie bramy do
góry lub do do³u o kilka centymetrów.
ULISSE-SB
Aby wysprzêgliæ bramê nale¿y poci¹gn¹æ linkê z zielon¹ ga³k¹. Ta
czynnoœæ powoduje rozsprzêglenie napêdu i umo¿liwia rêczn¹
obs³ugê bramy. Aby ponownie zasprzêgliæ si³ownik nale¿y poci¹gn¹æ
za linkê z czerwon¹ ga³k¹. Czasami mo¿e byæ konieczne rêczne
przesuniêcie bramy do góry lub do do³u o kilka centymetrów
Wa¿ne: Brama musi byæ dobrze wywa¿ona aby obs³uga rêczna
przebieg³a ³atwo.
12) KONTROLA INSTALACJI
Przed przekazaniem bramy automatycznej upewnij siê ¿e:
! wszystkie komponenty s¹ dobrze umocowane.
!wszystkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (wy³¹czniki krañcowe,
fotokomórki, itd.) dzia³aj¹ prawid³owo
! dzia³aj¹ce si³y s¹ zgodne z dyrektywami standardów europejskich.
! poprawnie dzia³aj¹ urz¹dzenia do obs³ugi rêcznej.
! poprawnie dzia³aj¹ urz¹dzenia steruj¹ce
!poprawnie jest ustawiona centrala steruj¹ca.
14) U¯YTKOWANIE
Od momentu gdy brama dzia³a automatycznie i mo¿e byæ
obs³ugiwana zdalnie za pomoc¹ pilota lub innego urz¹dzenia
steruj¹cego, wszystkie elementy zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo
powinny byæ regularnie sprawdzane. W przypadku zauwa¿enia
uszkodzeñ lub nieprawid³owego dzia³ania nale¿y wezwaæ
wykwalifikowany personel techniczny. Nie nale¿y dopuszczaæ dzieci
w obszar dzia³ania bramy.
15) STEROWANIE
Do sterowania mo¿na wykorzystywaæ ró¿ne urz¹dzenia (piloty,
przyciski steruj¹ce, karty zbli¿eniowe itd.) Aby zapoznaæ siê z
mo¿liwoœciami urz¹dzeñ steruj¹cych przeczytaj odpowiednie
instrukcje. Poinstruuj u¿ytkownika zasadach bezpiecznego
u¿ytkowania.
16) OBS£UGA I PRZEGL¥DY
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci obs³ugowych
nale¿y od³¹czyæ zasilanie.
sprawdzaj czy nie wystêpuj¹ wycieki oleju z przek³adni silnika
sprawdzaj uk³ad przeniesienia napêdu, je¿eli jest to konieczne
nasmaruj uk³ad (tylko w przypadku przek³adni ³añcuchowej)
sprawdzaj poprawnoœæ dzia³ania bramy i urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych
je¿eli usterki nie da siê usun¹æ na miejscu, od³¹cz zasilanie i
skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem. Je¿eli si³ownik jest
uszkodzony, wysprzêglij go i obs³uguj bramê rêcznie.
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17) 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.
OSTRZE¯ENIA
Napêdy ULISSE nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do automatycznego
otwierania i zamykania przemys³owych bram gara¿owych,
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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PRZYCISKI STERUJ¥CE

ZACISK SILNIKA I KONDENSATOR

KRAÑCÓWKA OTWARCIA

ZABEZPIECZENIE ODBLOKOWANIA

WSPÓLNY ZACISK SILNIKA

WSPÓLNY KRAÑCÓWEK

ZABEZPIECZENIE £AÑCUCHA

ZACISK SILNIKA I KONDENSATOR

KRAÑCÓWKA ZAMKNIÊCIA

ZABEZPIECZENIE SKOKU BRAMY
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