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Instrukcja montażu i użytkowania

Wymiary:

Dane techniczne:

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



LASER Instrukcja montażu i użytkowania

W komplecie:

1. Korpus napędu z pokrywą. 7. Wkręty 3,5/19 do pokrywy 4 szt.
2. Podstawa montażowa. 8. Sprężyna wyłączników krańcowych.
3. Klucz odblokowania awaryjnego. 9.  Ograniczniki położeń krańcowych.
4. Śruby M10x50 4 szt. 10. Śruby M8x16 4 szt.
5. Nakrętki M10 12 szt. 11. Podkładki Φ8 4 szt.
6. Podkładki Φ10 12 szt.

Instrukcja montażu, kondensator.

Schemat instalacji.

Zastosowanie.
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Zasady bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Upewnić się, że napęd jest odpowiednio dobrany do bramy.
Sprawdzić czy brama chodzi płynnie na wózkach i prowadnicach. 

Przed instalacją.
Zapoznać się z funkcjami i schematem centrali sterującej.
Zasilanie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA.
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.
3. Sprawdzić wszystkie elementy, które będą użyte do montażu.
4. Ustalić punkty montażowe i miejsce posadowienia napędu.
5. Przymocować napęd do podłoża używając potrzebnych do tego elementów.
6. Przymocować do bramy listwę zębatą.
7. Sprawdzić poprawność mechanicznego montażu przesuwając bramę ręcznie.
8. Zamontować wszystkie potrzebne akcesoria dodatkowe.
9. Rozprowadzić wszystkie wymagane przewody.
10. Podłączyć wszystkie akcesoria zewnętrzne do centrali i podłączyć zasilanie.
11. Zaprogramować piloty.
12. Zaprogramować parametry pracy napędu na centrali sterującej zgodnie z jej instrukcją.
13. Ustawić siłę potrzebną do przesuwu bramy.
14. Wykonać pierwsze testowe otwarcie i zamknięcie bramy.
15. Ustawić czas pracy napędu potrzebny do pełnego otwarcia i zamknięcia.

Montaż napędu.
Dokładnie i solidnie przymocować podstawę PB1 do podłoża, uprzednio wkładając w odpowiednie 
otwory śruby M10x50 gwintem do góry. Poprzez podkładki Φ10 przykręcić nakrętki M10 (rys. A).
Podstawę PB2 przykręcić do korpusu napędu śrubami M8x16 poprzez podkładki Φ8. Na śruby 
przykręcone do podstawy PB1 nakręcić nakrętki M10 i na nich umieścić podkładki Φ10. Napęd
z podstawą PB2 postawić na śrubach i przykręcić nakrętkami M10 poprzez podkładki Φ10.
Odległość między nakrętkami podstaw powinna wynosić 15 do 30 mm. Wypoziomować podstawę 
napędu używając nakrętek M10.

Montaż listwy zębatej.
Otworzyć w pełni bramę. Pierwszą listwę zębatą położyć na kole zębatym napędu, wypoziomować 
i przymocować do bramy, pamiętając o miejscu mocowania wyłączników krańcowych. Przesunąć 
bramę w kierunku zamknięcia tak aby początek kolejnej listwy znalazł się w zamku pierwszej
a koniec oparł się na kole zębatym. Sprawdzić poziom i skok zęba przykładając od spodu kolejną
listwę zębatą. Postępować analogicznie z następnymi. Po zamontowaniu podnieść listwę
na otworach montażowych tak, aby pomiędzy zębami listwy a koła był luz na 1 do 2 mm.
Przymocować do listwy wyłączniki krańcowe. Wykonać ręcznie testowy przesuw bramy.

Odblokowanie awaryjne.
Włóżyć klucz odblokowania awaryjnego w odpowiednie gniazdo i obrócić przeciwnie do ruchu
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wskazówek zegara, napęd można przesunąć ręcznie. Aby zablokować napęd, klucz należy
obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przesunąć bramę ręcznie, aż zostanie zablokowana
przekładnia. Napęd jest w trybie normalnej pracy.

Przewody krańcowe i zasilające.
Brama otwierana na lewą stronę:
Zasilanie - czarny otwarcie, brązowy zamknięcie, szary wspólny.
Mikrowyłączniki - brązowy otwarcie, czarny zamknięcie, biały wspólny.
Brama otwierana na prawą stronę:
Zasilanie - brązowy otwarcie, czarny zamknięcie, szary wspólny.
Mikrowyłączniki - czarny otwarcie, brązowy zamknięcie, biały wspólny.

Budowa napędu.
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