
HARRIER Instrukcja montażu i użytkowania

HARRIER
E25/40/50/60 X25/40/50/60

Szlaban elektromechaniczny
do pracy intensywnej
do użytku przemysłowego.

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja producenta jest integralną częścią produktu. 
Zawarte w niej informacje przeznaczone są dla instalatorów przeprowadzających instalację i późniejszą
konserwację. Muszą oni posiadać specjalne kwalifikacje i doświadczenie, aby móc przeprowadzić prawidłową
instalację z zachowaniem maksymalnych standardów bezpieczeństwa. Ścisłe przestrzeganie instrukcji
zapewni bezpieczne, optymalne i długotrwałe działanie produktu. Aby uniknąć nieprawidłowego działania
lub stworzenia zagrożenia, niezbędne jest uważne przeczytanie i postępowanie zgodne z informacjami
podanymi w instrukcji. Instalator, po ukończeniu montażu, musi zweryfikować poprawność działania produktu.
Następnie konieczne jest poinstruowanie użytkownika o prawidłowym użytkowaniu produktu  i dostarczenie 
wszystkich dokumentów przedstawionych przez producenta.
Instrukcje, rysunki, zdjęcia zawarte w instrukcji są wyłączną własnością APRIMATIC i nie mogą być używane
w żadnym innym celu. Logo “APRIMATIC“ jest zarejestrowanym znakiem firmowym APRIMATIC.
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Specyfikacja techniczna:

Barierka parkingowa
służy do otwierania
i zamykania przejazdów
drogowych, regulacji
ruchu samochodowego
na parkingach, itp.

Aprimatic nie ponosi
odpowiedzialności za
szkody wynikłe
z użytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem.

Zaleca się stosowanie
akcesorii bezpieczeństwa 
i sygnalizacji autoryzowanych
przez Aprimatic.
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Elementy konstrukcji barierki parkingowej:

Kolumna barierki parkingowej Nr

Asynchroniczny silnik 1-fazowy 1

Samohamowna przekładnia redukcyjna 2

Łożyskowany system dźwigni 3

Wałek z podstawą mocowania ramienia 4

Mikrowyłączniki położeń krańcowych 5

Korba otwierania awaryjnego 6

Mocowania obudowy sterownika 7

Pokrywa serwisowa z kluczem 8

Wyłącznik bezpieczeństwa 9

Osobne pozycje (patrz katalog)
Sprężyna równoważąca ramię 10
Uchwyt ramienia 11

Ramię okrągłe lub prostokątne 12

Płyta do zatopienia w fundamecie 13

(z wąsami i prętami gwintowanymi)
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Zanim rozpocznie się montaż należy
sprawdzić następujące rzeczy:
1. Musi być dostatecznie dużo miejsca
na umiejscowienie brierki wraz z odpo-
wiedniej długości ramieniem, pozycja
otwarta i zamknięta.
2. Miejsce montażu musi być stabilne
i trwałe, szczególnie w miejscu moco-
wania kolumny do podłoża.
3. Określić, czy konieczna jest podpora
ramienia, zalecana przy długości
ramienia od 4 m.

Barierka jest dostarczana jako prawa 
patrząc od strony wjazdu.
Jak zmienić kierunek otwierania
w dalszej części instrukcji.

Montaż barierki do podłoża.

Przygotuj fundament w miejscu
mocowania barierki. Pośrodku wyprowadź
peszel o średnicy min. 30 mm na 
umieszczenie w nim wymaganych
przewodów.
Powierzchnia fundamentu powinna być
wypoziomowana, równa i wystawać
ponad nawierzchnię min. 20 mm.

Zanim fundament zastygnie, umieść
w nim płytę fundamentową, wąsami 
do dołu, prętami gwintowanymi do góry.
Płyta fundamentowa ułatwia montaż
i powinna być wypoziomowana.

Po zastygnięciu fundamentu umieść
kolumnę barierki na podstawie
i przykręć do podstawy 4 nakrętkami 
z podkładkami.
Upewnij się, że barierka jest solidnie
przytwierdzona do podłoża i czy 
jest w pionie i poziomie.
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Konfiguracja barierki

Barierka jest dostarczana jako prawa.
Aby zmienić ją na lewą, należy

przeprowadzić następujace czynności.

Wypnij łącznik łańcucha (1) i wyjmij  
wrzeciono sprężyny z tulei (2)

Wypnij łącznik łańcucha (3) koła
 zębatego (5)

Korbą (10) kręć tak długo, aż przekładania
obróci się o 90 st. zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara.
Przełóż łańcuch na kole zębatym

tak aby obejmował pole 180 st. koła.
Wsuń szpilki łącznika (4-5) w odpowiednie

otwory łańcucha i koła zębatego.
Wprowadź wrzeciono sprężyny w tuleję (6)

i połącz łącznikiem (7) z łańcuchem.
Teraz barierka będzie pracować jako lewa,

ramię będzie w pionie, pozycja otwarta.
W przypadku sterownika T5-SB należy 

założyć zworkę J5.
W przypadku sterownika TRAFFIC należy

zmienić parametr "dl."

Montaż sprężyny równoważącej.

Za pomocą korby otwierania awaryjnego
ustaw barierkę w pozycji otwartej.

Z wrzeciona sprężyny odkręć nakrętki (8).
Załóż sprężynę (9) na wrzeciono.

Nakręć nakrętkę zabezpieczającą zgodnie
z tabelą doboru sprężyn.

Sprężyna równoważy ciężar ramienia.

Montaż ramienia do kolumny barierki.

Ustaw uchwyt ramienia (1) jak pokazano
na rysunku i przykręć wstępnie 4 śrubami.

Ustaw barierkę w pozycji zamkniętej.
Wsuń ramię w uchwyt zgodnie

z konfiguracją barierki, lewa lub prawa.
Po ustaleniu dokładnej, wymaganej

długości ramienia, dokręć śruby mocujące.
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Połączenia elektryczne.

Połączenia elektryczne powinny być 
wykonane przez osoby mające odpowie-
dnie kwalifikacje, w zgodzie z obowiązu-
jącymi przepisami. Zasilanie powinno być 
zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-
prądowym.
Urządzenia sterowania powinny być 
w zasięgu barierki, poza częściami
ruchomymi, około 1,5 m. nad podłożem.
Urządzenia bezpieczeństwa i sygnalizacji
powinny być umieszczone i podłaczone
zgodnie z ich specyfikacją.
Na rysunku pokazano przykładową 
konfigurację urządzeń i połączeń.

Położenia krańcowe.

Mikrowyłączniki położeń krańcowych
zamontowane są na wałku i aktywowane
są przez dwie krzywki.
Osobne na otwarcie i zamknięcie.

Położenia krańcowe należy tak wyregulo-
wać, aby krzywki aktywowały mikrowy-
łączniki tuż przed ogranicznikami 
mechanicznymi, aby skompensować
bezwładność ruchu ramienia.
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Zrównoważenie sprężyny.

W celu prawidłowego zrównoważenia ciężaru ramienia przez sprężynę należy zapoznać się 
z tabelą poniżej. Podana wartość H umożliwia prawidłowe napięcie sprężyny. Ma to wpływ
na poprawną pracę barierki.

Uruchomienie barierki

1. Włącz zasilanie.
2. Otwórz pokrywę serwisową przy po-
mocy specjalnego klucza.
3. Przy pomocy korby awaryjnego
otwierania podnieś ramię do góry
w pozycję półotwartą.
4. Wyjąć korbę z podstawy silnika.
5. Zamknij pokrywę serwisową. Zdjęta 
pokrywa uniemożliwia uruchomienie
barierki, otwarty wyłącznik
bezpieczeństwa
6. Podać sygnał start, barierka powinna
zacząć się otwierać. Jeżeli zamyka się
to zamienić biegunowość silnika,
wyłaczniki krańcowe lub wykonać inne 
potrzebne czynności.
7. Sprawdź położenia krańcowe
podczas pracy barierki. Jeżeli są ustawione nieprawidłowo, to poluzuj śrubę krzywki i wyreguluj.
Krzywka powinna aktywować mikrowyłącznik 2-3 stopnie przed ogranicznikiem mechanicznym.
Dokręcić krzywkę tak, aby się nie przesunęła.
Aby się upewnić, że położenia krańcowe są prawidłowo ustawione, barierka musi
wykonać kilkanaście cykli.
8. Po regulacji łożysko dźwigni nie powinno dochodzić do końca szczeliny na mniej niż 20-30 mm. 
9. Jeżeli ramię nie pracuje równomiernie, należy zwiększyć napięcie sprężyny.

MIWI-URMET Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A

tel. 042 616 21 00, fax 042 616 21 13
e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl

http://www.miwiurmet.com.pl



HARRIER Instrukcja montażu i użytkowania

Uwaga: napięcie sprężyny
regulujemy przy podniesionym
ramieniu (pozycja otwarta).

Uwagi konserwacyjne.

Barierka okresowo wymaga
następujących czynności
konserwacyjnych.
1. Oczyścić i nasmarować elementy
ruchome barierki.
2. Sprawdzić napięcie sprężyny.
3. Sprawdzić i dokręcić wszystkie 
śruby mocujące.

Konserwacja powinna być
przeprowadzana przez 
autoryzowany serwis.

Przed przystąpieniem do prac
konserwacyjnych należy odłączyć
bezpiecznikiem zasilanie.

Korba służy do awaryjnego podnie-
sienia ramienia. Jeżeli barierka
powróci do normalnej pracy, korbę
należy bezwzględnie wyjąć
z gniazda silnika.

Nie używać barierki kiedy zdjęta
jest górna pokrywa.

Barierka jest zasilana napięciem
230 VAC. Wszelkie prace powinny
być wykonywane po upewnieniu się,
że zasilanie zostało odłączone.

W przypadku braku zasilania, ramię
barierki może być podniesione korbą
otwierania awaryjnego.
1. Otwórz pokrywę serwisową
używając specjalnego klucza (1). 
Zdjęcie pokrywy spowoduje wyłączenie przycisku bezpieczeństwa (2).
2. Włóż korbę (3) w gniazdo silnika i kręć, aż ramię podniesie się do pozycji otwartej.
3. Wyjmij korbę z gniazda.
4. Zamknij pokrywę serwisową.

Producent deklaruje, że niniejszy produkt HARRIER E25/40/50/60
i X25/40/50/60 jest zgodny z następującymi normami:
89/336/EEC (kompatybilność elektromagnetyczna) z późniejszymi zmianami;
2006/95/EC (dyrektywa niskiego napięcia).
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