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1. Informacje ogólne 

1.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

• Przeczytaj uważnie i stosuj się do niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku i 

obsługi. Zwróć uwagę na dane techniczne zawarte w specyfikacji technicznej i instrukcję instalacji. 

Niewłaściwy użytek lub niepoprawne postępowanie, niedopasowanie lub montaż może spowodować 

uszkodzenie systemu oraz spowodować urazy ciała lub uszkodzenie mienia. 

• Niniejsza instrukcja instalacji została napisana wyłącznie dla kompetentnego, profesjonalnego 

instalatora. 

• Instalacja, połączenia elektryczne i regulacje muszą być wykonane zgodnie z dobrą praktyką i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowa instalacja może spowodować potencjalne 

zagrożenie. 

• Materiały do pakowania (plastik, polistyren itp.) nie mogą zanieczyszczać środowiska, ale muszą 

być utylizowane w odpowiedni sposób i nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ 

mogą powodować potencjalne zagrożenia. 

• Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 

• Przed zainstalowaniem mechanizmu napędowego należy wprowadzić wszystkie modyfikacje 

konstrukcyjne dotyczące środków bezpieczeństwa oraz ochrony wszystkich stref, w których 

występują zagrożenia związane z miażdżeniem, ścinaniem, uwięzieniem i ogólnym zagrożeniem. 

• Upewnij się, że zasilanie elektryczne nie jest tymczasowe, ale ma wymagane skrzynki elektryczne, a 

w przypadku wątpliwości lub braku (określonych) informacji zainstaluj również: 

- odpowiednie transformatory izolujące, 

- termo-magnetyczne wyłączniki odpowiednie do wymagań napięcia, 

- zabezpieczenie przepięciowe. 

• Jeśli jest to wymagane, podłączyć do sprawnego systemu uziemienia zamontowanego zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym jest instalowany siłownik. Przed 

wykonaniem jakiejkolwiek czynności (instalacja, konserwacja lub naprawa) należy odłączyć 

zasilanie elektryczne przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu. Aby zapewnić całkowitą izolację od 

prądu zasilania, zaleca się instalację przełącznika dwubiegunowego zatwierdzonego typu. 

1.2 Informacje dotyczące użytkowania 

• Zabronione jest dokonywanie wszelkich modyfikacji żadnej części produktu poza 

wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji. Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować 

pojawienie się uszkodzeń lub ryzyka. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe w wyniku dokonania takich modyfikacji. 

• Żadna z części siłownika nie może być zanurzona w wodzie lub innych płynach. Upewnij się, że 

żadne płyny nie wnikną do sterownika lub innych urządzeń z otwartą obudową. 

• Jeśli jakiś płyn wniknął do sterownika lub innych urządzań, natychmiast odłącz zasilanie elektryczne 

i skontaktuj się z dystrybutorem. Używanie urządzenia w takim stanie może spowodować ryzyko. 

• Trzymaj wszystkie części systemu Beam5 z dala od źródeł ciepła i otwartych płomieni; praca 

systemu wystawiona na działanie ciepła i płomieni może spowodować uszkodzenie urządzenia, 

błędy w działaniu, pożar lub inne zagrożenia. 

• Jeżeli sprzęt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, usuń baterię jeśli jest i złóż w suchym 

miejscu, chroniąc przed przeniknięciem szkodliwych substancji. 

• Podłącz sterownik systemu do zasilania, które posiada sprawne uziemienie. 
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• Wszystkie prace wymagające otwarcia obudowy należy wykonać po odłączeniu zasilania; jeśli 

wyłącznik pozostaje poza zasięgiem wzroku, oznacz wyłącznik napisem „Uwaga – trwają prace 

konserwacyjne”. 

• W przypadku zadziałania zabezpieczenia lub spalenia bezpiecznika, należy znaleźć i usunąć problem 

zanim włączymy zabezpieczenie lub wymienimy bezpiecznik. 

• Jeśli problemu nie da się wyeliminować na podstawie informacji umieszczonych w niniejszej 

instrukcji, skonsultuj się z działem technicznym dystrybutora. 

• Zaleca się okresowe sprawdzanie instalacji w celu sprawdzenia występowania ewentualnych 

uszkodzeń kabli, sprężyn i części mechanicznych. Systemu nie należy używać, jeśli konieczna jest 

interwencja naprawcza. 
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2. Opis produktu i zamierzone użycie 

2.1 Opis produktu 

Elektromechaniczna bariera drogowa Beam dla zastosowań rezydencyjnych, instytucjonalnych i 

przemysłowych z wbudowanym sterownikiem. 

Wymiary: 

 

2.2 Typowa instalacja 

 

 

  



Instrukcja szlabanu Beam 5 

 

6 

 

3. Specyfikacja techniczna produktu 
 

 Beam 5 

Zasilanie 230V AC 50Hz 

Zasilanie siłownika 230V AC 50Hz 

Pobór mocy 120W 

Intensywność użytkowania Intensywne 50% 

Klasa ochrony IP55 

Klasa izolacji I(1) 

Temperatura pracy -20℃ - +50℃ 

Masa 70kg 

4. Instalacja 

4.1 Do sprawdzenia przed rozpoczęciem instalacji 

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź: 

• stan produktu i akcesoriów, 

• czy został on odpowiednio dobrany do warunków w miejscu zamierzonego montażu, 

• minimalne i maksymalne prześwity pokazane na rysunku z wymiarami, 

• wszystkie użyte materiały są w idealnym stanie i nadają się do celu, 

• wybrane miejsce instalacji jest zgodne z ogólnymi wymiarami produktu, 

• nie ma przeszkód, które mogłyby utrudniać ruchy otwierania i zamykania ramienia bariery, 

• podstawa systemu barierowego jest w stanie zapewnić stabilne zakotwienie jednostki, 

• przestrzeń wokół systemu barier jest wystarczająca, aby umożliwić łatwe i bezpieczne 

wykonywanie ręcznego poruszania ramieniem, 

• wszystkie instalowane urządzenia znajdują się w chronionym miejscu, aby zminimalizować ryzyko 

przypadkowego uderzenia, 

• w razie potrzeby utwórz wejście dla pieszych z dala od zasięgu działania ramienia bariery. 

4.2 Ograniczenia działania 

• Użyj podpory mechanicznej do ramion powyżej 3m długości. 

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że Kolumna Szlabanu jest odpowiednio dobrana do ograniczeń 

wskazanych w specyfikacji. 
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4.3 Instalacja bariery 

4.3.1 Instalacja kolumny i ramienia 

• Wykonaj otwory na kotwy w fundamencie. Kotwy powinny sięgać 120mm w głąb fundamentu. 

Ustaw kolumnę i zamocuj za pomocą kotw i dołączonych ceowników montażowych. Nakrętki kotw 

zostaw nieco poluzowane. 

 

1. Kolumna bariery 

2. Kotwy stalowe do fundamentu (M16 4szt.) 

3. Betonowy fundament 

4. Ceowniki montażowe 

• Zamontuj ramię jak na poniższym rysunku. 

 

1. Połącz łącze oświetlenia LED i schowaj łącze w wale napędu. 

2. Wsuń luźny przewód w ramię, by nie został zmiażdżony podczas dokręcania śrub. 

3. Zamocuj ramię na uchwycie za pomocą dołączonych śrub montażowych i dokręć ramię. 
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Zamontowane prawidłowo ramię: 

 

• Ustaw kolumnę w pożądanej pozycji względem wjazdu i dokręć nakrętki kotw. 

 

5. Nakrętki kotw stalowych. 

4.3.2 Regulacja sprężyny 

Używając nakrętki na sprężynie (dokręcając lub odkręcając) wyreguluj sprężynę. Sprężyna powinna być 

naprężona tak, by wysprzęglone ramię dążyło do kąta 45 stopni. 
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1. Sprężyna. 

2. Nakrętka regulacji. 

4.3.3 Regulacja wyłączników krańcowych 

Mechanizm kolumny bariery jest wyposażony w magnetyczne i elektromechaniczne wyłączniki krańcowe. 

Pozycje wyłączników krańcowych są wstępnie wyregulowane do optymalnego ruchu ramienia. Nie zmieniaj 

bez konieczności położenia wyłączników krańcowych. 

 

1. Śrubka regulacji pozycji poziomej ramienia. 

2. Śrubka regulacji pozycji pionowej ramienia. 
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4.3.4 Odblokowanie ręczne 

Mechanizm kolumny bariery jest wyposażony w gałkę odblokowania ręcznego (wysprzęglania) ramienia jak 

na poniższym rysunku. 

    

1. Wciśnij i przekręć w lewo by zablokować ramię. 

2. Wciśnij i przekręć w prawo by odblokować ramię (wysprzeglić). 

4.3.5 Regulacja bariery po skróceniu ramienia 

Po skróceniu ramienia może zajść konieczność regulacji bariery w celu osiągnięcia pozycji pionowej i 

poziomej. 

 

Podnieś ramię do pozycji pionowej ręcznie (poniższy rysunek po lewej), a następnie (poniższy rysunek po 

prawej): 

1. Poluzuj nakrętki regulacyjne. 

2. Wyreguluj tulejkę regulacyjną tak, by ramię było prostopadle do podłoża. Następnie 

dokręć nakrętki regulacyjne. 
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4.3.6 Regulacja bariery po wydłużeniu ramienia 

Po wydłużeniu ramienia może zajść konieczność regulacji bariery w celu osiągnięcia pozycji pionowej i 

poziomej. 

 

Podnieś ramię do pozycji pionowej ręcznie (poniższy rysunek po lewej), a następnie (poniższy rysunek po 

prawej): 

1. Poluzuj nakrętki regulacyjne. 

2. Wyreguluj tulejkę regulacyjną tak, by ramię było prostopadle do podłoża. Następnie 

dokręć nakrętki regulacyjne. 
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UWAGA! 

Regulacji sprężyn dokonuj tylko z zamontowanym ramieniem. Jeśli długość ramienia się zmienia – 

sprężyny muszą być wyregulowane jeszcze raz. 

5. Opis sterownika i połączenia elektryczne 

5.1 Montaż sterownika 

 

Drzwi kolumny szlabanu wyposażone są w uchwyt do 

skrzynki sterownika. W celu zamontowania skrzynki na 

drzwiach przyłóż skrzynkę do powierzchni drzwi nad 

uchwytem i przesuń w dół do oporu. 
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5.2 Wersja sterownika do pracy z silnikiem AC 

Zasilanie 220V 50Hz 

Moc maksymalna sterownika 6W 

Zasilanie akcesoriów 12V DC, 5W max 

Temperatura pracy -25℃÷+60℃ 

Częstotliwość pracy pilotów 433,92MHz 

Czas pauzy (auto zamykanie) 1-99s (regulowany) 

Pojemność pamięci radioodbiornika 200 pilotów 

 

Płyta sterownika 
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Opis płytki sterownika 

S1 – przełącznik DIP Switch 

LED1 – dioda sygnalizacyjna uczenia 

S2 – przycisk uczenia LEARN BUTTON 

V1 – odbiornik radiowy 

F1 – bezpiecznik 10A (silnik) 

F2 – bezpiecznik 0,5A 

J1 – listwa zaciskowa zasilania 

J5 – listwa zaciskowa niskiego napięcia 

J4 – listwa zaciskowa poleceń 

T1 – transformator 

VR1 -  potencjometr do regulacji czasu pauzy 

 

Opis zacisków sterownika 

L1 – zacisk fazowy silnika 1 

COM – wspólny neutralny 

L2 – zacisk fazowy silnika 2 

AC_L – faza zasilania 230V 50Hz 

AC_N – neutralny zasilania 230V 50Hz 

RED – wyjście minus zasilania listwy LED kolor czerwony 

COM – wejście minus zasilania listwy LED 

GREEN – wyjście minus zasilania listwy LED kolor zielony 

OL – wejście sygnału z krańcówki na otwieraniu 

V+ - wyjście plus sygnału dla wyłączników krańcowych 

CL – wejście sygnału z krańcówki na zamykaniu 

PT – wyzwolenie otwarcia bariery 

PHOTO – wejście bezpieczeństwa (fotokomórki) 

GND – wspólny minus dla PHOTO, PT i V+ zasilania akcesoriów 

 

Przełącznik DIP Switch 

 

DIP 1 ON (włączony): Funkcja Auto-Zamykania jest włączona, Czas Pauzy jest 

regulowany potencjometrem. 

DIP 1 OFF (wyłączony): Funkcja Auto-Zamykania jest wyłączona 

DIP 2 ON (włączony): Czerwone światło jest włączone podczas pracy (funkcja lampy 

ostrzegawczej). 

DIP 2 OFF (wyłączony): Czerwone świtało jest włączone kiedy ramię jest w pozycji 

poziomej (zamknięty), zielone światło jest włączone kiedy ramię jest w pozycji 

pionowej (otwarty) (funkcja sygnalizatora świetlnego). 
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Listwa zaciskowa poleceń 

 

Listwa zaciskowa poleceń: 

- OTWÓRZ/ZAMKNIJ – wejście N.O. dla 

przycisku wyjścia, czytnika kart, itd. – 

powoduje otwarcie lub zamknięcie w trybie 

„krok po kroku” (otwiera kiedy zamknięte, 

zamyka kiedy otwarte, zatrzymuje podczas 

otwierania, otwiera podczas zamykania). 

- STOP – wejście N.C. dla przycisku 

awaryjnego – zatrzymuje pracę systemu. 

- ZAMKNIJ – wejście N.O. dla przycisku. 

- OTWÓRZ – wejście N.O. dla przycisku. 

 

Podłączenie urządzeń bezpieczeństwa 

 

Fotokomórka N.C.: 

- podczas zamykania szlabanu, kiedy przetniemy 

wiązkę fotokomórki, szlaban natychmiast odwróci 

ruch i otworzy się. 

- podczas otwierania szlabanu, kiedy przetniemy 

wiązkę fotokomórki, szlaban będzie otwierać się 

nadal. 

- kiedy ramię szlabanu jest w pozycji dolnej lub 

górnej i przetniemy wiązkę fotokomórki, 

sterownik nie zareaguje. 

- kiedy ramię jest w pozycji górnej i przeszkoda 

znajduje się w świetle fotokomórki, szlaban nie 

zamknie się. 
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Detektor pętli indukcyjnej N.C.: 

- podczas zamykania szlabanu, kiedy pętla wykryje 

samochód, szlaban natychmiast odwróci ruch i 

otworzy się. 

- podczas otwierania szlabanu, kiedy pętla wykryje 

samochód, szlaban będzie otwierać się nadal. 

- kiedy ramię szlabanu jest w pozycji dolnej lub 

górnej i pętla wykryje samochód, sterownik nie 

zareaguje. 

Uwaga: jeśli funkcja Auto-Zamykania jest włączona, po wyzwoleniu detektora pętli, szlaban zamknie się 

automatycznie po odliczeniu Czasu Pauzy (regulowane 1-99s). 

 

Detektor pętli indukcyjnej N.O.: 

- dopóki samochód jest w zasięgu detektora, szlaban 

jest otwarty. 

- kiedy samochód opuści pole zasięgu detektora, 

szlaban zamknie się natychmiast (DIP 1 w pozycji 

OFF) 
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6. Uczenie  i kasowanie pilotów 

6.1 Uczenie pilotów 

Wciśnij przycisk LEARN BUTTON (S2) 1 raz krótko, kiedy dioda LEARN LED zaświeci się, wciśnij 

długo na pilocie przycisk, którego chcesz użyć, aż dioda LEARN LED mignie i wyłączy się. Pilot jest 

zapamiętany. Następne piloty można zapamiętać w ten sam sposób. 

Pamięć radioodbiornika mieści 200 pilotów. 

6.2 Kasowanie pilotów 

Wciśnij i przytrzymaj LEARN BUTTON, dioda LEARN LED zapali się i zgaśnie. Wykasowano wszystkie 

zapamiętane piloty. 

7. Rozwiązywanie problemów 
Problem Możliwa przyczyna Do sprawdzenia 

Silnik nie pracuje - brak zasilania 

- spalony bezpiecznik 

- silnik uszkodzony 

- sprawdź zasilanie 

- sprawdź bezpiecznik 

- wymień/podmień silnik 

Można otworzyć szlaban, ale nie 

można zamknąć 

- fotokomórka podłączona 

nieprawidłowo 

- przecięta wiązka fotokomórki 

lub źle ustawiona fotokomórka 

- fotokomórka uszkodzona 

- sprawdź podłączenie 

fotokomórki 

- usuń przeszkody w polu 

widzenia odbiornika lub ustaw 

prawidłowo wiązkę 

- wymień fotokomórkę 

Można otworzyć (zamknąć) ale 

nie można zamknąć (otworzyć) 

- nieprawidłowa pozycja 

wyłączników krańcowych 

- wyłącznik krańcowy 

uszkodzony 

- wyreguluj wyłączniki krańcowe 

- wymień wyłącznik krańcowy 

Nie można ustawić dokładnego 

położenia ramienia 

- odległość do wyłącznika 

krańcowego jest zbyt duża 

- niewłaściwy wyłącznik 

krańcowy 

- niewłaściwa pozycja blaszek 

wyłącznika krańcowego 

- wyreguluj pozycję wyłącznika 

krańcowego 

- wymień wyłącznik krańcowy 

- wyreguluj ponownie blaszki 

wyłącznika krańcowego 

Nie działa wysprzęglanie / 

odblokowanie napędu 

- dźwignia jest uszkodzona 

- przekładnia jest uszkodzona 

- wymień dźwignię 

- obróć zębatkę 

Po wciśnięciu przycisku na 

OPEN szlaban się zamyka 

- przewody silnika są podłączone 

niewłaściwie. 

- podłącz prawidłowo zgodnie ze 

schematem połączeń 

Silnik pracuje, ale nie może 

unieść ramienia 

- sprężyna naciągu ramienia jest 

uszkodzona 

- wymień sprężynę 

 

8. Testowanie 
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, żeby testować system BEAM 5: 

• Sprawdź czy wszystkie punkty niniejszej instrukcji zostały zastosowane. 

• Używając dołączonych urządzeń uruchamiających system wykonaj kilka cykli uruchamiania by 

sprawdzić czy bariera reaguje prawidłowo na różne polecenia. 

• Sprawdź działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórki, bariery bezpieczeństwa, 

wyłącznik bezpieczeństwa, itd.) jedno po drugim. 



Instrukcja szlabanu Beam 5 

 

18 

 

9. Konserwacja  
Konserwację należy przeprowadzać regularnie pół roku przez przeszkolonych instalatorów. 

Procedura ogólna: 

• Odłącz barierę od zasilania. 

• Sprawdź wszystkie ruchome części i wymień zużyte części. 

• Sprawdź wszystkie części systemu szukając oznak zniszczenia. 

• Przetestuj urządzenia bezpieczeństwa bariery. 

10. Części zapasowe 
Części zapasowe można nabyć kontaktując się z dystrybutorem. 

11. Utylizacja  
Z końcem swojej żywotności system powinien być rozmontowany i zutylizowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 


