
TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Siłownik elektromechaniczny
do bram skrzydłowych

Instrukcja montażu i użytkowania

Wymiary:

Dane techniczne:

W komplecie:
1. Siłownik lewy lub prawy
2. Uchwyt montażowy do słupka
3. Uchwyt montażowy do skrzydła
4. Trzpienie do uchwytów

Klucz odblokowania awaryjnego
kondensator i instrukcja montażu.
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Schemat instalacji.

Zastosowanie i wymiary montażowe:
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Zasady bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Upewnić się, że siłownik jest odpowiednio dobrany do bramy.
Sprawdzić czy brama chodzi płynnie na zawiasach i czy posiada ograniczniki w pozycji 
zamkniętej i otwartej.

Przed instalacją.
Zapoznać się z funkcjami i schematem centrali sterującej.
Należy tak zaplanować umieszczenie siłownika, aby przewód wychodzący z siłownika do puszki
instalacyjnej był luźny, aby uniknąć naprężeń i przypadkowych uszkodzeń  przewodu.
Wykonać tę czynność zanim zostanie podłączone zasilanie.
Zasilanie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym 300 mA.
Jeżeli długość przewodu siłownika nie pozwala na bezpośrednie wprowadzenie do obudowy
centrali sterującej, to połączenie przewodów powinno być wykonane w hermetycznej obudowie.
Zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa i sygnalizacji powinny być podłączone zanim
zostanie podane zasilanie.
Używać tylko oryginalnych części.
Należy przestrzegać zaleceń producenta umieszczonych w osobnej karcie stanowiącej
integralną część niniejszej instrukcji.
Należy przestrzegać standardów bezpieczeństwa obowiązującyh w danym kraju, jak i 
standardów poprawnego montażu.
Dostarczana gwarancja powinna być podpisana przez wykwalifikowanego instalatora.
Montaż powinien być przeprowadzony przez przeszkolony personel.

Instrukcja montażu krok po kroku.
1. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją, wyeliminować z miejsca
instalacji zbędne przedmioty, zabezpieczyć obszar montażu, usunąć elementy mogące
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
2. Sprawdzić miejsce montażu zgodnie z punktem zasady bezpieczeństwa.
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3. Określić siłownik lewy, siłownik prawy.
4. Sprawdzić wszystkie elementy, które będą użyte do montażu.
5. Określić punkty montażowe siłownika na słupkach i skrzydłach bramy.
6. Zweryfikować wymiar "D".
7. Dopasuj uchwyty siłownika od strony słupka wg tabeli z wymiarami.
8. Zamontować uchwyty BR_A i BR_B do słupka.
9. Przy pomocy trzpienia zamocować siłowniki do uchwytów.
10. Zgodnie z tabelą wymiarów przymocuj uchwyt BR_C do skrzydła bramy.
11. Za pomocą trzpienia przymocować siłowniki do uchwytu na skrzydle bramy.
12. Rozprowadzić wszystkie wymagane przewody.
13. Podłączyć wszystkie akcesoria zewnętrzne do centrali i podłączyć zasilanie.
14. Zaprogramować piloty.
15. Zaprogramować parametry pracy siłowników na centrali sterującej zgodnie z jej instrukcją.

Zamek elektromagnetyczny.
Brama może być dodatkowo zablokowana w pozycji zamkniętej przy pomocy zamka 
elektromagnetycznego. Zalecane szczególnie przy szerokich skrzydłach i w miejscach, 
gdzie wymagane są dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Zamek elektromagnetyczny jest montowany na skrzydle, które otwiera się jako pierwsze.
Są dwa sposoby montażu:
1. Brama 1-skrzydłowa - montaż poziomy, uchwyt języka umieszczony na słupku.
2. Brama 2-skrzydłowa - montaż pionowy, uchwyt języka umieszczony w stopce bramy.
Zamek podłączamy pod odpowiednie wyjście w centrali sterującej.

Siłownik prawy lub lewy.
Siłowniki występują w wersji lewej lub prawej. Aby to ustalić, należy spojrzeć na bramę od strony
instalacji siłowników. Prawy siłownik będzie przy prawym zawiasie, lewy przy lewym.

Ustalenie wymiarów montażowych.
1. Zawiasy w środkowej części powierzchni słupka.
Maksymalny kąt otwarcia wynosi 90o. Optymalne działanie można uzyskać umieszczając siłowniki 
pośrodku między zawiasami. 
a) zmierzyć odległość od osi zawiasów do krawędzi słupka, wymiar "D";
b) dopasować uchwyt BR_A aby uzyskać z tabeli wymiar "B";
2. Zawiasy na krawędzi słupka.
Maksymalny kąt otwarcia wynosi 120o. Optymalne działanie można uzyskać umieszczając  
siłowniki pośrodku między zawiasami. 
a) aby uzyskać kąt otwarcia 90o należy zastosować wymiary "A" i "B" 
b) aby uzyskać większy kąt należy zwiększyć wymiar "A" w stosunku do "B".

Wysokość montażu.
Wysokość montażu siłowników należy dopasować do kształtu konstrukcji bramy oraz możliwości
zamocowania ich na słupku i skrzydle bramy.
Warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, że siłownik powinien być umieszczony nie niżej
niż 15 cm nad poziomem gruntu.

Uchwyty mocujące.
Uchwyty mocujące należy przytwierdzić do podłoża (słupek, skrzydło bramy) w sposób solidny,
używając w tym celu odpowiednich do danego materiału elementów montażowych. Podczas pracy
siłowników z bramą występują duże siły nacisku na słupek jak i skrzydło bramy.

Mocowanie uchwytu BR_C do skrzydła bramy.
Po zamocowaniu siłownika na słupku należy wysunąć całkowicie tłok, za pomocą trzpienia 
połączyć z uchwytem BR_C. Po zamknięciu bramy wkręcić tłok wykonując 2 obroty
 i przymierzyć uchwyt do miejsca mocowania. Przymocować uchwyt BR_C.
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Położenia krańcowe bramy.
Brama powinna być wyposażona w mechaniczne ograniczniki ruchu bramy (stopki)
w pozycji zamkniętej i otwartej.

Brama otwierana na zewnątrz.
Standardowo brama jest otwierana do wewnątrz. Możliwe jest zamontowanie siłowników 
do bramy otwieranej na zewnątrz (patrz rys. 10). Przy takiej instalacji zamieniamy zasilanie 
silników (przewody brązowy z czarnym).

Odblokowanie awaryjne.
W przypadku braku zasilania można bramę otworzyć ręcznie. W tym celu należy włożyć załączony
klucz w gniazdo odblokowania i przekręcić aby zwolnić przekładnię. Po podaniu zasilania 
przekręcamy klucz w kierunku odwrotnym i ręcznie przesuwamy bramę w celu ponownej blokady.

Zasilanie siłowników.
Siłownik prawy: czarny-otwarcie, brązowy-zamknięcie, szary-wspólny, żółty-ochronny.
Siłownik lewy: czarny-zamknięcie, brązowy-otwarcie, szary-wspólny, żółty-ochronny.
Kondensator podłączayć pomiędzy brązowy i czarny.

Budowa siłownika.
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