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Motoreduktor do bram o wadze do 500 lub 700 kg do pracy nieintensywnej.
Nieodwracalny silnik z przekładnią ślimakową.
Regulowany elektronicznie moment obrotowy (SP230).
Standardowe koło zębate Z19.
Moduł listwy zębatej 4.
Klucz odblokowania awaryjnego.
Możliwość montażu sterownika wewnątrz napędu.
Możliwość zamontowania odbiornika wewnątrz napędu.

UWAGA: Waga bramy jest tylko jednym z parametrów doboru urządzenia. Należy również 
wziąć pod uwagę płynność przesuwu bramy.

Na wyposażeniu znajdują się oprócz napędu: płyta montażowa, elementy mocujące,
klucze awaryjnego odblokowania



Brama przesuwna powinna spełniać wymagania stawiane tego typu konstrukcjom.
Konstrukcja bramy powinna spełniać normy bezpieczeństwa.
Ruch bramy powinien być płynny, siła użyta do ręcznego przesuwu powinna być proporcjonalna
do wagi bramy aby była możliwość jej otwarcia ręcznie w przypadkach awaryjnych.
W dalszej części instrukcji będzie mowa o czynnikach wpływających na ruch bramy.
Brama musi mieć sztywną konstrukcję, być prosta i w dobrym stanie, bez dodatkowych zamknięć.



Szyna dolna musi być prosta, pozioma 
(należy użyć poziomicy), w dobrym stanie 
technicznym. Stosowane rolki jezdne muszą 
mieć odpowiedni do szyny profil 
(okrągły lub trójkątny).
Konstrukcja bramy musi spełniać przepisy 
bezpieczeństwa, szczególnie w miejscach 
zagrożonych zmiażdżeniem lub przycięciem.
Szyna dolna musi być wyposażona 
w mechaniczny ogranicznik otwarcia (1), 
zapobiegający wypadnięciu bramy z mocowań 
i w efekcie groźnemu wypadkowi.

Należy zainstalować przynajmniej dwie prowadnice górne. Zapobiegają one drżeniu bramy 
w trakcie ruchu. Prowadnice nie mogą wprowadzać dodatkowego tarcia podczas ruchu. 
Przykładowe sposoby instalacji prowadnic przedstawia rys. B2.



Połączenia elektryczne

Wyłączniki krańcowe:
Biały - otwarcie
Niebieski - wspólny
Czarny - zamknięcie

Zasilanie silnika:
Czarny - faza
Szary - faza
Niebieski - neutralny (wspólny)
Żółto-zielony - uziemienie

Przykładowy montaż napędu.



Prawidłowe działanie napędu jest uzależnione od odpowiedniego przytwierdzenia napędu 
do podłoża i jego odpowiedniego ustawienia względem bramy.
Ważne jest, aby fundament był dokładnie przygotowany, płyta fundamentowa precyzyjnie 
ustawiona względem bramy. Napęd musi być ustawiony równolegle do szyny dolnej, 
z zachowaniem odpowiedniej odległości od bramy. Należy również zwrócić uwagę na miejsce 
wyprowadzenia przewodów.
Sprawdź kierunek otwierania bramy względem miejsca wyprowadzenia przewodów.
Podłoże do którego zostanie przytwierdzony napęd powininno wystawać nad poziom gruntu.
Na obszarach z dużymi opadami śniegu lub zagrożonymi częstymi powodziami, 
napęd powinien być montowany 20 do 30 cm nad poziom gruntu.



Napęd powinien być zamontowany równolegle do bramy. Płyta montażowa powinna
być trwale przymocowana do podłoża za pomocą kotew lub zatopiona w betonie.
Napęd zamontować na prętach gwintowanych za pomocą nakrętek i podkładek na 
odpowiedniej wysokości. 

Montaż listwy zębatej.
Do montażu można wykorzystać 2 rodzaje listwy zębatej, stalowej lub z tworzywa z rdzeniem.
Listwa powinna być tak zamocowana aby nie opierała się na kole zębatym napędu.
W trakcie montażu szyny zębatej należy postępować zgodnie ze wskazówkami:
Wszystkie elementy szyny zębatej muszą być ułożone w jednej linii.



Na łączeniach elementów szyny musi być zachowany kształt zębatki.
Elementy szyny muszą być zamontowane na jednakowej wysokości tak dobranej, aby brama 
w żadnym miejscu nie obciążała napędu.
NIGDY NIE SPAWAJ PRZY NAPĘDZIE PODŁĄCZONYM DO ZASILANIA.
W przypadku, gdy dolna część bramy jest umieszczona za nisko, aby móc przymocować do niej 
listwę, należy zamontować dodatkowy element, do któgo zamocowana zostanie listwa 
na odpowiedniej wysokości.
Jeśli wykorzystywana jest plastikowa listwa a grubość bramy w miejscu montażu 
nie pozwala na wykorzystanie blachowkrętów, należy użyć śrub M6.
NIGDY NIE SMARUJ LISTWY SMAREM!



Mocowanie stalowej listwy zębatej:
Gwintowane tuleje dystansowe muszą być 
przyspawane do bramy na całym ich obwodzie.

NIE SPAWAĆ LISTWY ZĘBATEJ BEZPOŚREDNIO
DO BRAMY. BRAK REGULACJI.

PRZEWÓD MASY SPAWARKI NIE MOŻE
BYĆ PODŁĄCZONY DO NAPĘDU. 

Łącząc kolejne odcinki listwy zębatej używamy
innej listwy jako szablonu, aby zachować skok zębów.
Nie łączyć na stałe poszczególnych odcinków
listwy zębatej. Brak regulacji.
Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie
za pomocą cynku w spray`u.

Sposób montażu jest przedstawiony dla stalowej 
listwy zębatej, jednak zasady te obowiązują
również przy montażu listwy z tworzywa.
Rozblokować przekładnię napędu aby można było
ręcznie przesuwać bramę. Listwę wstępnie 
przykręcamy do tulei w taki sposób, aby śruby
mocujące znajdowały się pośrodku otworów
montażowych, umożliwia to późniejszą regulację.



Ustaw pierwszy element szyny na kole zębatym tak, 
aby otwór z przykręconym uchwytem montażowym 
był idealnie w osi koła zębatego (C16). Sprawdź 
poziomicą położenie szyny. Przyspawaj uchwyt 
do bramy. Zwolnij napęd i ręcznie przesuń bramę tak,  
aby drugi otwór z przykręconym uchwytem 
montażowym był w osi koła zębatego. Przyspawaj 
uchwyt do bramy (C17).

Przesuń bramę poza pierwszy element, przymocuj 
wzór (fragment szyny o długości przynajmniej 200mm) 
do szyny za pomocą zacisku (C18).

Przyłóż drugi fragment listwy tak, aby dokładnie 
przylegał do wzoru. Przesuń bramę tak, aby koniec 
drugiego elementu oparł się na kole zębatym napędu.

Przyspawaj uchwyty montażowe drugiego elementu.
Kolejne fragmenty szyny przymocuj zgodnie 
z przedstawioną procedurą.
Na koniec popraw wszystkie spawy 
(spaw dookoła dystansu).

Aby zapobiec obciążeniu przez bramę koła zębatego 
napędu, cała szyna musi być podniesiona o 1,5 mm. 
Otrzymuje się to dzięki uniesieniu szyny na 
podłużnych otworach montażowych. Ostatnim etapem 
jest końcowe dokręcenie uchwytów montażowych.



Awaryjne otwieranie bramy.

Zwolnienie napędu umożliwia ręczne otworzenie bramy, np w przypadku zaniku zasilania.
Aby zwolnić napęd należy wsunąc klucz we wkładkę, następnie przekręcić klucz
i odchylić klapkę wysprzęglenia. Aby załączyć napęd, należy zamknąć klapkę, przekręcić klucz,
ręcznie lekko przesunąć! bramę, spowoduje to prawidłowe zazębienie się przekładni.
Odblokowanie i zablokowanie napędu można przeprowadzać przy wyłączonym zasilaniu.



Typowe problemy


