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POLSKI

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 ten zosta³ zaprojektowany do otwierania i zamykania bram
skrzyd³owych. Wyposa¿ony jest w ramiê ³amane co umo¿liwia jego
monta¿ na s³upkach o du¿ych rozmiarach. Specjalnie ukszta³towane
ramiona przegubowe z lekkoœci¹ operuj¹ bram¹. Si³ownik jest
samohamowny co oznacza, ¿e potrafi utrzymaæ skrzyd³o otwarte b¹dŸ
zamkniête bez dodatkowych rygli lub elektrozamków. W przypadku
braku zasilania mo¿liwe jest odblokowanie kluczem
spersonalizowanym.
OSTRZE¯ENIE! Instalacja, utrzymanie i naprawy powinny byæ
wykonanywane przez wykwalifikowan¹ osobê z aktualn¹ znajomoœci¹
bie¿¹cych standardów bezpieczeñstwa. Nale¿y bezwzglêdnie
pamiêtaæ o od³¹czeniu zasilania w przypadku jakichkolwiek napraw.
UWAGA! Si³owniki z serii IGEA nie s¹ zaopatrzone w mechaniczn¹
regulacjê momentu obrotowego. Nale¿y stosowaæ centrale steruj¹ce
tego samego producenta z elektroniczn¹ regulacj¹ momentu
obrotowego. Napêd wraz z central¹ steruj¹c¹ spe³nia Dyrektywy
europejskie: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/37/CEE zapewniaj¹c
odpowiedni poziom bezpieczeñstwa.
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie:
24Vdc
Prêdkoœæ obrotowa:
1500/min
Moc:
40W
Klasa izolacji:
F
Smarowanie:
smar sta³y
Prze³o¿enie przek³adni:
1/812
Czas otwarcia do 90°:
15s
Moment obrotowy
300Nm
Max.waga i d³ugoœæ skrzyd³a: 2000N (~200kg) dla skrzyd³a o d³. 2,5m.
2500N (~250kg) dla skrzyd³a o d³. 2m.
Reakcja na przeszkodê:
sprzêg³o elektroniczne w centrali
Przeniesienie napêdu:
ramiê ³amane
Wy³¹czniki krañcowe:
wbudowane elektryczne
Obs³uga rêczna:
po wysprzêgleniu
Iloœæ cykli na dobê:
100
Temperatura pracy:
-15 C° ÷ +60 C°
Stopieñ zabezpieczenia:
IP 44
Ciê¿ar:
160N (~16kg)
Wymiary:
patrz rysunek Fig.1
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4) INSTALACJA URZ¥DZENIA
4.1) CZYNNOŒCI WSTÊPNE
! SprawdŸ czy brama funkcjonuje rêcznie bez oporów i nie ha³asuje
! SprawdŸ stan mechaniczny bramy: zawiasy, 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.
! Si³ownik nale¿y przytwierdziæ do skrzyd³a bramy w odpowiednio
wzmocnionym miejscu patrz rysunek Fig. 2.
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.
4.2) Monta¿ ga³ki wysprzêglenia
Zgodnie z rysunkiem fig. 9, umieœæ pokrêt³o odblokowania “A” na
trzpieniu “B”. W³ó¿ pierœcieñ “C” w tulejê “D” zgodnie z wypustem.
OSTRZE¯ENIE: W zale¿noœci od pozycji zainstalowania si³ownika
(prawa lub lewa strona), nale¿y zwróciæ uwagê na dopasowanie
pierœcienia „C” i tulei “D” (rys. 9)
W³ó¿ podk³adkê dystansow¹ “E” a nastêpnie reguluj¹ce ³o¿ysko
oporowe “F” razem z tulej¹ ”D” zgodnie z wypustem. Zabezpiecz
wszystko, u¿ywaj¹c odpowiedniej œruby „G” wewn¹trz obudowy
si³ownika, sprawdŸ poprawne po³o¿enie pierœcienia „C” i tulei “D”.
Zamocuj obudowê si³ownika u¿ywaj¹c do³¹czonych œrub.
OSTRZE¯ENIE: Wypust na tulei “D” musi byæ wstawiony w dŸwigni
zwalniaj¹cej (rys.9b). Je¿eli, ten warunek nie jest spe³niony rêczne
otwieranie jest niemo¿liwe. W³ó¿ ga³kê “A” i swobodnie obróæ w
odpowiedni¹ stronê (w kierunku wskazówek zegara w przypadku
lewego skrzyd³a, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w przypadku
prawego skrzyd³a) i zamknij w ¿¹danej pozycji za pomoc¹
odpowiedniego klucza. SprawdŸ, czy tuleja “D” jest w pozycji poziomej
(rys. 9b) i zamknij pokrywê tak by, po³o¿enie ga³ki odblokowania
umiejscowione by³o z przedniej strony (rys.9c).
Przed pod³¹czeniem si³ownika do zasilania ,sprawdŸ rêcznie czy ga³ka
odblokowania dzia³a poprawnie.
5) P£YTA MOCUJ¥CA (rysunek fig.2)
Napêd dostarczany jest w komplecie z p³yt¹ mocuj¹c¹ i ramieniem
³amanym. Przy bramie zamkniêtej, wyznacz liniê poziom¹ od punktu
mocowania do skrzyd³a, od œrodka punktu wzmocnienia do s³upka
bramy (rysunek fig.2). Ustal po³o¿enie wspornika mocuj¹cego wg. rys.
2 dla otwarcia do 90o lub wg. rys.3 dla otwarcia do 125o. Powierzchnia
s³upka w miejscu mocowania napêdu musi byæ p³aska i równoleg³a do
skrzyd³a bramy. U¿yj œrub i ewentualnych dodatkowych p³yt
mocuj¹cych odpowiednich dla typu s³upka. W przypadku gdy
powierzchnia s³upka jest nieregularna, u¿yj p³yt mocuj¹cych (rys. 4).
- Przymocuj si³ownik do s³upka bramy u¿ywaj¹c 4 œrub (wg. Rysunku
Fig.5).
- Zamontuj ramiê dŸwigni wg. rys. 6.
- DX - monta¿ na prawym skrzydle
- SX - monta¿ na lewym skrzydle
- Wybierz najbardziej odpowiedni¹ pozycjê dla umocowania
wspornika mocuj¹cego „F” do skrzyd³a bramy.
- Za³ó¿ ramiê na wa³ napêdu (rys.7).
- Odblokuj AWARYJNE OTWIERANIE by umo¿liwiæ ³atwe
zamontowanie napêdu (zobacz „AWARYJNE OTWIERANIE”).
- Poprawna pozycja skrzyd³a jest zilustrowana na rys. 8. Punkt
mocowania ramienia do skrzyd³a okreœliæ po rozprostowaniu ramienia
wg rys. 8.
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- Przymocuj k¹townik „F” do skrzyd³a bramy po przez przyspawanie
lub po³¹czenie œrubowe.

- Pozostaj¹c w pozycji odblokowanej (awaryjne otwieranie rêczne)
sprawdŸ czy bramê mo¿na zamykaæ i otwieraæ bez oporów.
- Powtórz tê sam¹ procedurê dla drugiego skrzyd³a bramy.
6) PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Instalacjê elektryczn¹ nale¿y przygotowaæ wg rys. 10 z
uwzglêdnieniem lokalnych przepisów i norm. Po³¹czenia akcesoriów i
urz¹dzeñ steruj¹cych 24V DC (np. do fotokomórki) oraz po³¹czenia linii
zasilaj¹cej ~230V powinny byæ prowadzone oddzielnie. Rys.10
pokazuje schemat i liczbê po³¹czeñ.
OSTRZE¯ENIE! Do po³¹czenia z sieci¹ zasilaj¹c¹, u¿yj
wielobiegunowego kabla z minimum 4x1.5mm przekroju i zastosuj siê
do poprzednio wspomnianych regulacji prawnych. Na przyk³ad, je¿eli
kabel jest prowadzony na zewn¹trz (na œwie¿ym powietrzu), to musi
odpowiadaæ przynajmniej H07RN F, ale je¿eli na zewn¹trz (ale
umieszczony w elastycznym kanale kablowym) to musi spe³niaæ
przynajmniej H05 VV-F przy przekroju 4x1.5mm.
Na rysunku 11 pokazano listwê przy³¹czeniow¹ si³ownika oraz
po³o¿enie przepustu (Pg11) przewodu, który powinien byæ
umocowywany z odpowiednim zaciskiem. W przypadku dzia³ania w
odwrotn¹ stronê, nale¿y zamieniæ ze sob¹ zaciski “M” si³ownika.
SprawdŸ po³¹czenia w odpowiedniej instrukcji do centrali steruj¹cej.
Wewn¹trz si³ownika przewody musz¹ byæ umieszczone w taki sposób
aby nie dotyka³y do elementów mog¹cych siê nagrzewaæ (np. Silnik)
7) USTAWIENIE WY£¥CZNIKÓW KRAÑCOWYCH
Ustal po³o¿enie krzywek w odniesieniu do wy³¹czników krañcowych “R
FC1” i “R FC2” (rys. 12), bez doci¹gania œrub mocuj¹cych.
Zidentyfikuj otwarcie i zamkniêcie dla wy³¹czników krañcowych (FC1 i
FC2) maj¹c na uwadze lewy i prawy si³ownik (rys.13).
FC1 wy³¹cznik krañcowy na OTWARCIE
FC2 wy³¹cznik krañcowy na ZAMKNIÊCIE
Dla si³ownika prawostronnego (rys. 14):
FC1 wy³¹cznik krañcowy na ZAMKNIÊCIE
FC2 wy³¹cznik krañcowy na OTWARCIE
Podczas gdy brama jest ca³kowicie zamkniêta lub otwarta, obróæ
odpowiedni¹ krzywkê a¿ us³yszysz klikniêcie mikroprze³¹cznika
krañcowego i zablokuj we w³aœciwym miejscu przez doci¹gniêcie
odpowiedniej œruby (rys. 12).
Po regulacji wy³¹czników krañcowych wykonaj próbne manewry
bramy by upewniæ siê, ¿e ogranicznik dzia³a poprawnie.
Za³ó¿ pokrywê si³ownika.
Czas pracy si³owników, ustawiony w centrali, powinien byæ
nieznacznie d³u¿szy, ni¿ czas potrzebny do ca³kowitego otwarcia lub
zamkniêcia skrzyd³a bramy. Zapewni to prawid³owe zadzia³anie
wy³¹cznika krañcowego.
8) REGULACJI FAZY OPÓNIENIA SKRZYDE£
W przypadku bramy z dwoma skrzyd³ami, centrala steruj¹ca powinna
posiadaæ funkcjê opóŸnienia na zamkniêcie drugiego skrzyd³a by
zagwarantowaæ poprawny manewr zamykania. W celu poprawnej
konfiguracji fazy opóŸnienia nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi
centrali steruj¹cej.
9) DOSTOSOWANIE MOMENTU OBROTOWEGO
OSTRZE¯ENIE! SprawdŸ, czy wartoœæ si³y mierzona w ustalonych
przez standard EN 12445 punktach jest ni¿sza ni¿
wyszczególniona w w standardzie EN 12453.
Regulacjê si³y przeprowadza siê za pomoc¹ centrali steruj¹cej.
Optymalne ustawiona si³a powinna zapewniæ pe³ne otwarcie lub
zamkniêcie skrzyd³a bramy przy najni¿szej niezbêdnej sile.
OSTRZE¯ENIE! Zwiêkszenie si³y mo¿e zmniejszyæ
bezpieczeñstwo u¿ytkowania. Z drugiej strony zbyt ma³a wartoœæ
si³y mo¿e powodowaæ niepe³ne otwarcie lub zamkniêcie bramy. W
celu optymalnego doboru nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
obs³ugi do centrali steruj¹cej.
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10) OTWIERANIE AWARYJNE (rys. 15)
W przypadku braku zasilania lub awarii systemu , rêczne otwieranie
bramy musi byæ wykonane przez obrócenie zewnêtrznej ga³ki. W
pierwszej kolejnoœci nale¿y przekrêciæ klucz zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara, nastêpnie obróciæ ga³kê w przeciwn¹ stronê w
przypadku lewego si³ownika. Ga³ka ma byæ obrócona przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara w przypadku lewego skrzyd³a, odwrotnie w
przypadku prawego skrzyd³a. Utrzymaj ga³kê w pozycji odblokowania
przez obrócenie klucza. Popchnij skrzyd³o powoli by otworzyæ lub
zamkn¹æ bramê. Po w³¹czeniu zasilania, normalne u¿ytkowanie
bramy bêdzie mo¿liwe po wykonaniu czynnoœci w odwrotnej
kolejnoœci.
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OSTRZE¯ENIA
Napêd IGEA nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do automatycznego
otwierania i zamykania bram skrzyd³owych, 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.

OSTRZE¯ENIE! Wykonuj¹c rêczne otwieranie lub zamykanie bramy
nie u¿ywaj zbyt du¿ej si³y, upewnij siê ¿e ruch bramy nie
stwarza zagro¿enia.
11) KOÑCOWA KONTROLA CA£EJ INSTALACJI
Przed przekazaniem zautomatyzowanej bramy U¿ytkownikowi,
skrupulatnie sprawdŸ nastêpuj¹ce punkty:
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).
12) 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.
13) OBS£UGA SERWISOWA
! Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji serwisowej, od³¹cz system
od zasilania.
! Regularnie smaruj po³¹czenie ramion si³ownika.
! Od czasu do czasu wyczyœæ na fotokomórce elementy optyczne
(je¿eli zainstalowana).
! 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.
14) 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).
15) 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.
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