THERMICHROLL CLASSIC® TEL-TRL

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA– 03/2014

WAŻNE
Przed montażem należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
Instalację bramy może wykonać jedynie
wykwalifikowany personel, zgodnie z
międzynarodowymi normami.
Po przeczytaniu całej instrukcji należy ją
zachować na przyszłość.
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4.a – WSTĘP
Gratulujemy zakupu naszej bramy przemysłowej. Produkt ten jest wynikiem badań i wieloletnich doświadczeń. Kontrolowanie
bramy gwarantuje niezawodne jej działanie.
Dla prawidłowego korzystania z bramy i jego bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem
korzystania z produktu. Instrukcja zawiera ważne dane i informacje dotyczące użytkowania i obsługi bramy.

OSTRZEŻENIA
Skontaktuj się z technikiem z autoryzowanego serwisu w celu naprawy lub konserwacji produktu.
Skontaktuj się z instalatorem w celu montazu bramy.
Brama nie jest przewidziana do użytku przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru..
Instalacja musi być wykonana zgodnie z normami elektrycznymi i tylko przez autoryzowany personel.

4.b – TERMINY I DEFINICJE
Określenia i definicje EN 1070 , EN 12433-1 i EN 12433-2 .
Profesjonalny instalator : właściwa osoba, która świadczy usługi na rzecz osoby trzeciej tym instalacji ulepszeń.
Osoba kompetentna: oznacza osobę odpowiednio wykształceną , wykwalifikowaną z wiedzą i doświadczeniem praktycznym,
posiadającą niezbędne instrukcje do wykonania instalacji i konserwacji w sposób poprawny i bezpieczny.
Książka serwisowa : książka zawierająca ogólne dane dotyczące określonej bramy oraz miejsce na wpisywanie rezultatów
przeglądów, kontroli, konserwacji, napraw i modyfikacji bramy.
Komponenty do ulepszenia : podzespoły , takie jak silniki , centrale sterujące, urządzenia zabezpieczające zainstalowane na
isntiejącej bramie w celu poprawy jej działania.
Właściciel: osoba fizyczna lub prawna , która jest uprawniona do rozporządzania bramą. Zakłada się, że jest to osoba
odpowiedzialna za dzialanie i zastosowanie bramy.
Konserwacja : wszystkie czynności (sprawdzanie , smarowanie ,czyszczenie itp. ) zapewniające prawidłowe i bezpieczne
funkcjonowanie oddanej do ekspoatacji bramy i jej elementów ,
Konserwacja obejmuje w szczególności: regulacje , naprawy lub wymiany z powodu zużycia lub przypadkowego
zniszczenie elementów, które nie mają wpływu na podstawowe cechy produktu . Należy pamiętać, że do konserwacji nie należy:
-wymiana głównych elementów , choć z identycznych komponentów ;
- wymiana / modernizacja produktu .
Planowane przeglądy : wszystkie środki, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania
bramy..
Usterka: sytuacja, w której bezpieczne korzystanie z bramy zgodne z jej przeznaczeniem jest ograniczone lub niemożliwe .

5.a – CEL
Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie odpowiedniej informacji do właściciela firmy , który odpowiedzialny jest za
konserwację bramy. Jak również przekazanie wykwalifikowanemu i autoryzowanemu persolnelowi informacji w zakresie
konserwacji bramy zwracając uwagę na możliwe zagrożenia związane z niezastosowaniem sie do zaleceń w nich zawartych.
Instrukcja ta informuje o zwykłej eksploatacji i podstawowej konserwacji oraz dostarcza wskazówki w przypadku awarii
i sytuacji nadzwyczajnych . Definiuje działania do wykonania zgodnie ze wszystkimi przepisami bezpieczeństwa .
Wszystkie działanie ( regulacja, konserwacja , naprawy ) z instalacji muszą być przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby.
Brama została skonstuowana zgodnie z aktualnie istniejącymi w momencie przekazania jej użytkownikowi zasadami prawidlowej
techniki.
Brama może być wprowadzona do użytku tylko wtedy gdy oznakowanie CE zostało na niej umieszczone oraz została dostarczona
Deklaracja Zgodności CE sporządzona i podpisana przez producenta.
Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować zagrożenie lub być powodem
niezadowolenia z działania bramy.
Wszelkie naprawy , modyfikacje lub ingerowanie w bramę powoduje utratę gwarancji .
Producent oraz instalator nie są odpowiedzialni za szkodzy przez wszelkie usterki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji..
Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności , również w stosunku do osób trzecich za każde zdażenie spowodowane
nieprawidłową konserwacją bramy, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem bramy oraz ingerencją personelu
niewykwalifikowanego i nie autoryzowanego. Wszelkie zmiany i wymiana części muszą być zarejestrowane w książce serwisowej.
Tylko oryginalne części gwarantują pełne bezpieczeństwo i prawidłowe działanie bramy.
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5.b – ZASTOSOWANIE
Bramy przemysłowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane, aby być zainstalowane przy wejściach
zewnętrznych jak i wewnętrzxnych typu przemyslowego. Korzystanie z nich powinno być skierowane do
ograniczonej liczby osób uporawnionych i przeszkolonych. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w bezpośrednim
sąsiedztwie bram przeznaczonych dla ruchu pojazdów powinny znajdować sie osobne drzwi dla ruchu pieszego.
pieszych. Uzytkowanie bram przemysłowych powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa.

5.a – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Aby uniknąć zranienia użytkownika lub innych osób i uszkodzenia ich mienia należy stosować się do niniejszej
instukcji.
Nieprawidłowe działanie z powodu ignorowania instrukcji spowoduje szkody lub obrażenia.
Prosimy pamiętać, że naklejki na drzwiach są integralną częścią niniejszej instrukcji oraz przekazują informacje
dotyczące bezpieczeństwa i nie mogą być usunięte lub uszkodzone.
Ich waga sklasyfikowana jest następująco:

UWAGA
Symbol ten wskazuje na możliwość śmierci lub poważnych obrażeń.

Ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem
Symbol ten wskazuje na możliwość odniesienia obrażeń lub uszkodzenia.
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UWAGA
Nie należy rozmontowywać lub próbować naprawiać bramy. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum
serwisowym .
Produkt powinien być zawsze uziemiony. Brak uziemienia może to spowodować pożar lub porażenie prądem .
Nie umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych na produkcie. W przeciwnym razie może to
spowodować pożar lub uszkodzenie produktu .
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ryzyku wycieku gazów palnych . W przeciwnym razie może to
spowodować wybuch lub pożar .
Nie należy instalować produktu na wadliwej konstrukcji . W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie
lub wypadki .
Należy rozpakować i starannie zainstalować produkt . Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia.
Podczas instalacji należy zawsze skontaktować się z serwisem lub postępować zgodnie z instrukcjami . W
przeciwnym razie może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia .
Do prac elektrycznych skontaktuj się z elektrykiem lub postępuj zgodnie z instrukcjami . W przeciwnym razie może
to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem .
Zawsze należy zainstalować wyłącznik i bezpiecznik . Brak ich instalacji może spowodować pożar i porażenie
prądem .
Jeśli dziwne dźwięki , zapach lub dym pochodzi z produktu wyłącz wyłącznik i odłączyć zasilanie . W przeciwnym
razie może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem .
Nie stawaj na elementach produktu i nie umieszczaj na nich przedmiotów . W przeciwnym razie może to
spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu .
Nie wyłączaj/włączaj wyłącznika lub nie rozłączaj/ załączaj zasilania podczas pracy. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem .
Unikać przedostania się wody do elementów elektrycznych . W przeciwnym razie może to doprowadzić do pożaru
lub uszkodzenia produktu i porażenia prądem .
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniami sterującymi i utrzymywać pilota z dala od dzieci . W przeciwnym
razie może to spowodować uszkodzenie lub zranienie .
.

Ostrzeżenie przed
niebezpieczeństwem
Nie przenosić urządzenia samodzielnie lub ręcznie. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub
uszkodzenie osoby .
Wyłącz zasilanie przed interwencją. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie umieszczać żadnych przeszkód w świetle bramy. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
Podczas instalacji nie wchodzić na niestabilne powierzchnie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować obrażenia ciała
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costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per le persone.

9.a – ZAGROŻENIA

SYTUACJA

ZAGROŻENIE
ZAPOBIEGANIE
ZAGROŻENIA MECHANICZNE
Forma
brak
/
Niewydolność wytrzymałości mechanicznej
Oznaczanie odporności na działanie wiatru
Zagrożenie przygnieceniem
Podczas instalacji bramy
Wskazówki wewnątrz instrukcji
Zagrożenie przecięciem
Podczas instalacji bramy
Wskazówki wewnątrz instrukcji
ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE
Kontakt osób z elementami pod napięciem
Instalacja elektryczna zgodna z
/
normami
ZAGROŻENIA POZOSTAŁE
Zagrożenie kontaktem ze szkodliwymi
płynami , gazami, mgłą, ogniem i pyłem

brak

/

Nieprawidłowe postawy lub nadmierny
wysiłek

brak

/

9.b – POZIOM HAŁASU
Poziom emisji ciśnienia akustycznego bramy został mierzony i określony przez producenta podczas działania takiej
bramy w fabryce producenta. Określa się go <70 dB (A).
Poziom hałasu bramy zmienia się w zalezności od:
- rodzaju środowiska
- stanu sprawności
- wymiarów bramy

9.c – UTYLIZACJA
W przypadku demontażu bramy nie nadającej się do naprawy, właściciel będzie musiał zutylizować poszczególne jej
elementy zgodnie z przepisami gospodarki odpadami. Można to zrobić za pośrednictwem firm zajmujących się
transportem i utylizacją odpadów.

UWAGA : nie zaśmiecać środowiska elementami bramy, ponieważ sprawia to zagrożenie
dla samego środowiska i ludzi.

6

Thermicroll Classic TEL-TRL

10.a – INSTALACJA - THERMICHROLL CLASSIC®

Legenda:
1-Wspornik wału
2- Łożysko omega 40
4- Sforzeń łożyska 40
5-Wał 160
7- Krążek 160
8- Klin 100
9- Motoreduktor
10- Centrala sterująca
11- Przewody silnika
12- Przewody akcesorii
13- Prowadnice bramy
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UWAGI DO INSTALACJI
-

Zawsze należy używać obwodu elektroenergetycznego, który jest przeznaczony dla tego typu bramy. W kwestii
okablowania należy odnieść się do wytycznych producenta.
Dokręcić śruby mocujące końcówki przewodów elektrycznych, aby zapobiec ich poluzowaniu.
Upewnić się, że źródło zasilania zapewnia odpowiednią moc.
Upewnić się, że grubość kabla zgadza się ze specyfikacją źródła zasilania.
Nigdy nie należy montować wyłącznika różnicowoprądowego na mokrej lub wilgotnej powierzchni.

11.a – POTRZEBNE NARZĘDZIA
metrówka, odpowiednie urządzenie dźwigowe (podnośnik, wózek widłowy itp.), zestaw śrubokrętów,
wiertarka udarowa, wiertła do stali i betonu, nożyczki, narzędzie do ściągania powłoki z kabli, poziomica,
zestaw kluczy (17mm, 13mm, 10mm, 8mm), miernik, próbówka, młotek, wkrętarka, szczypce, zestaw
kluczy imbusowych

Winda

Wózek widłowy
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12.a – CENTRALE STERUJĄCE - DZIAŁANIE OSOBA OBECNA Z PŁYTĄ TEL.
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12.b – CENTRALE STERUJĄCE - DZIAŁANIE OSOBA OBECNA Z PŁYTĄ TLR.

11

Thermicroll Classic TEL-TRL

13.a – CENTRALE STERUJĄCE- DZIAŁANIE AUTOMATYCZNE Z PŁYTĄ TLR.

MOSTKUJĄC ZACISKI 32-33 AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE JEST WYŁĄCZONE
OPIS DIÓD
LD 2

FOTOKOMÓRKA

ON = OK

LD 3

PRZYCISK STOP

ON = OK

LD 4

LISTWA
KRAWĘDZIOWA

ON = OK

LD 5

OTWARCIE
CZĘSCIOWE

OFF = OK

LD 6

START

OFF = OK

LD 7

WYŁ. KRAŃCOWY
OTWIERANIA

ON

LD 8

WYŁ. KRANCOWY
ZAMYKANIA

LD 9

PRZYCISK OTWÓRZ

OFF = OK

LD 10

PRZYCISK ZAMKNIJ

OFF = OK

BRAMA
ZAMKNIĘTA

BRAMA
OTWARTA
OFF
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OPISY ZACISKÓW
0 Vac

1 0 Vac

230 Vac

2 zasilanie 230 Vac 50 Hz

400 Vac

3 Zasilanie 400 Vac 50 Hz

zacisk otwierania

4 Wyjście stycznika otwierania

Zacisk zamykania

5 Wyjście stycznika zamykania

Zacisk wspólny

6 Wyjście wspólne

Zacisk wspólny
hamulca

7 Wspólny hamulca

Hamulec N.O.

8 NO

Hamulec N.C.

9 NC

Lampa ostrzegawcza
Wyjście czyste
24 Vac

10
11
12
13
14
15

Wyjście lampy ostrzegawczej 230 Vac, 100 W
Wyjście czyste (N.C. na wył. Krańcowy zamykania)
Wyjście 24 Vac max 500 mA

wspólny

16 Wspólny do wszystkich wyjść: sterowanie, zabezpieczenie

Fotokomórka zamknij

17 Wyjście fotokomórki (zmienia kierunek biegu tylko przy zamykaniu)

Stop

18 Wyjście stop

Listwa krawędziowa

19 Wyjście listwy krawędziowej

Otwarcie częściowe

20 Wyjście otwarcia częściowego

Start

21 Wyjście polecenia start

wspólny

22 Wspólny dla wszystkich wyjść

wspólny

23 Wspólny dla wszystkich wyjść

wspólny

24 Oplot anteny

antena

25 Grot anteny

FCA

26 Wyjście wył. krańcowego otwórz

FCC

27 Wyjście wył. krańcowego zamknij

otwórz

28 Zacisk otwórz „ osoba obecna” (osoba obecna jeśli DIP 3 ON)

zamknij

29 Zacisk zamknij „ osoba obecna” (osoba obecna jeśli DIP 10 ON)

Wyjście czyste
Wyłączenie
automatycznego
zamykania
12Vdc

30
31

N.C. wył. krańcowego otwieranie

32 Zmostkowanie tych zacisków wyłącza automatyczne zamykanie ( krok33 krok)
34 (-) wyjście 12Vdc max 300 mA
35 (+) wyjście 0Vdc max 300 mA
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USTAWIENIA DIP-SWITCH
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LISTWA KRAWĘDZIOWA

ODBIORNIK

NADAJNIK

PPRZWÓD OPOROWY

Wartość przewodu
oporowego
pomiędzy 8.1 i
8.4 KΩ

UWAGA : WARTOŚĆ ZAWSZE DO SPRAWDZENIA PRZED PODŁACZENIEM ODBIORNIKA I
NADAJNIKA
PODŁACZENIE NADAJNIKA

NO JUMPER

PROG
BANDA RESISTIVA
INTERNA TELO
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PODŁACZENIE ODBIORNIKA

PROGRAMOWANIE
1.
2.
3.
4.

Wcisnąć PROG (na nadajniku) do usłyszenia krótkiego dźwięku
Wcisnąć PROG (maks. przez 5 sekund) (na odbiorniku) do usłyszenia krótkiego dźwięku
Poczekać 10/15 sekund
Led LD4 (listwa) zaświeci się ( "ON”)

NADAJNIK

MAX ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM TO 8 METRÓW

RESET KODÓW NADAJNIKA LISTWY
1. Zrobić mostek „MR” na odbiorniku i przycisnąć przycisk PROG aż do usłyszenia sygnału ciągłego.
2. Ściągnąc mostek MR i zaczekać aż zaświećą się na czerwono obydwie diody LD B1 i LED B2.
3. Koniec
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14.a – WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE NA SILNIKU
UWAGA:
Okablowanie między silnikiem a wył. krańcowymi wykonane jest przez producenta

Żółty

Wył. krańcowy NC
Różowy
Szary
Brązowy

Wył. krańcowy NC

Zielony
Biały

STOP NC

1- BEZPIECZEŃSTWO
OTWIERANIA
2- BEZPIECZEŃSTWO
ZAMYKANIA
3 - ZAMYKANIE
4 - OTWIERANIE
5 - ŚRUBA A
6 - ŚRUBA B
7- MIKRO STOP
8- MIKRO OTWIERANIE
9- MIKRO ZAMYKANIE

15.a – REGULACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
Motoreduktor w wersji standard posiada 4 krzywkii do regulacji wyłącznika krańcowego – 2 operacyjne i 2 bezpieczeństwa. Na
życzenie może być dostarczony z dodatkowymi krzywkami do podłączeń urządzeń serwisowych. Na obudowie centrali znajdują
się przyciski : OTWÓRZ- ZAMKNIJ- STOP.
Aby wykonać regulację krzywek potrzebny jest klucz imbusowy M5. Wcześnie należy sprawdzić kierunek obrotów silnika . Jeśli
jest niewłaściwy odwrócić fazę V z W.
WYŁACZNIKI KRAŃCOWE NA ZAMYKANIE
- całkowiecie zamknąć bramę
- poluzować śrubę A (ocynkowaną) krzywki D i - przekręcać krzywkę dopóki nie oprze się na mikroprzełączniku, dokręcić śrubę A
- za pomocą śruby B ( złota) dokonać precyzyjnej regulacji krzywki D
- otworzyć bramę dopóki mikrowyłacznik nie zwolni się i na nowo ją zamknąć
- ewentualnie skorygować pozycję wyłącznika krańcowego przez śubą B krzywki D
- podczas gdy brama stoi na wyłączniku otwarcia wyregulować wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa na zamykanie ( śruba A
krzywki SD). Wyłącznik ten pozwala na zablokowanie bramy bez jej uszkodzenia w przypadku odwrócenia faz zasilania.
WYŁACZNIKI KRAŃCOWE NA OTWIERANIE
Analogicznie do regulacji wyłączników krańcowych na zamykanie dokonać regulacji wyłączników krańcowych na otwieranie
( krzywki U i SU).
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UWAGA : PROCEDURA URUCHOMIENIA I ZAPROGRAMOWANIA CZASU PRACY
Przy uruchomieniu bramy , jeśli wszystko zostało prawidłowo podłączone powinny świecić się ledy: STOP, FOTO,
FCA, FCC, COSTA (jeśli brama jest zamknięta led FCC nie świeci). Natomiast ledy START i PED mają nie świecić.

Zamknąć bramę , odłączyć zasilanie , ustawić DIPA 5 = ON, podać zasilanie

Programowanie czasu pracy
(OBOWIĄZKOWE)

Programowanie czasu otwarcia
częściowego ( OPCJONALNE)
(OBOWIĄZKOWE)

Brama zamknięta
DIP5= ON

Brama zamknięta
DIP5= ON

Przycisnąć “START”. Brama
zacznie otwierać się

Przycisnąć „START OTWARCIA
CZĘĆIOWEGO” (przycisk
podłączony pod zaciski 20-com).
Brama zacznie otwierać się

Kiedy kurtyna osiągnie wył.otwarcia,
zatrzyma się i rozpoczyna się czas
odliczania czasu automatycznego
zamykania.

Kiedy kurtyna osiągnie żądaną
wysokość ponownie przycisnąć
przycisk START OTWARCIA
CZĘĆIOWEGO

Ponowne przyciśnięcie przycisku
START kończy odliczanie czasu aut.
zamykania. Brama zacznie zamykać
się.

Odczekać czas automatycznego
zamykania i ponownie
przycisnąć przycisk START
OTWARCIA CZĘĆIOWEGO.

Kiedy kurtyna osiągnie wys.
fotokomórek przysłonić odbiornik
fotokomórki aż do chwili kiedy
brama całkowicie nie zamknie się .

Brama zamknie się zatrzymując
na wyłączniku krańcowym na
zamykanie

Po całkowitym zamknięciu
bramy odczekać 3s i ustawić
DIP5=OFF.

Po całkowitym zamknięciu
bramy odczekać 3s i ustawić
DIP5=OFF.
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15.b – SILNIK NASADOWY Z ZABEZPIECZENIAMI
Motoreduktor nasadsowy do bramy rolowanej Thermichroll
Motoreduktor wyprodukowany został zgodnie z obowiązującą normą :
- EN 12453 (bramy przemysłowe, komercyjne i garażowe – bezpieczeństwo użytkowania bram zautomatyzowanych – wytyczne),
- EN 12604 (bramy przemysłowe, komercyjne i garażowe – aspekty mechaniczne – wymagania).
Wszystkie jego podzesopły zostały skontrolowane zanim opuściły zakład produkcji . Użytkownik musi brać pod uwagę wszystkie zawarte w
tej instrukcji informacje i musi się odnieść do tego, co dotyczy instalacji i wykonywać ją zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zaleceniami
dotyczącymi bezpieczeństwa i radami dotyczącymi prewencji w razie awarii (wypadku).
Przede wszystkiem trzeba wziąć pod uwagę następujące zalecenia: EN 12453 / EN 12604 / EN 60204 – 1 / EN 60335 – 1.

16.a – OPIS SILNIKA
Nasadowy motoreduktor do bram rolowanych, z przewodem i wtyczką oraz wbudowanym urządzeniem zabezpieczającym przed
samoczynnym opuszczeniem się bramy. Wyposażony w centralę sterującą z okablowaniem "plug&play". Wbudowane urządzenie
zabezpieczające w przypadku uszkodzenia reduktora, automatycznie blokuje wał nawojowy bramy. Urządzenie to posiada homologację i
charakteryzuje się następującymi cechami:
- interweniuje w przypadku uszkodzenia ślimacznicy i/lub śruby głównej
- ma patentowany system amortyzacji
- działa niezależnie od prędkości motoreduktora
- działa niezależnie od położenia motoeduktora
- na działanie nie mają wpływu ewentualne wibracje.
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17.a – UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI
Motoreduktor ten ze względu na mały rozmiar, może być zainstalowany nawet tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.
Jeśli ta przestrzeń nie jest wystarczająca, na zamówienie dostępny jest zestaw instalacyjny
z łańcuchem. Rysunek (punkt 8) przedstawia wymiary silnika i wymiary podstawy montażowej.
W oparciu o te wymiary powinno się przewidzieć boczną przestrzeń na co najmniej 350 mm od końca wału , co najmniej 450 mm
pomiędzy wspornikiem silnika i sufitem i co najmniej 220 mm między osią wału i nadprożem.
Podczas montażu wsporników do ściany należy zwrócić uwagę aby wał bramy był idealnie wypoziomowany.
UWAGA: Wsporniki muszą być zamocowane do ściany z najwyższą starannością biorąc pod uwagę ciężar, jakiemu są poddawne
(płaszcz bramy, wał, motoreduktor).

17.b – ODBLOKOWANIE RĘCZNE W NAGŁYCH PRZYPADKACH
W razie braku zasilania nąleży ręcznie otworzyć bramę za pomocą : korby lub łańcucha ( zależne od wyposażenia bramy).
Uwaga: Przed ręcznym odblokowaniem należy upewnić się ,że zasilanie jest odłączone
UWAGA: podczas ręcznego otwierania/zamykania bramy zwrócić uwagę aby brama nie przejechała wyłaczników krańcowych
otwierania/zamykania. Niezastosowanie się do powyższej uwagi spowoduje uszkodzenie bramy, prócz tego aktywuje się
mikrowyłacznik zabezpieczający z takim skutkiem, że funkcjonowanie motoreduktora nie będzie możliwe dopóki technik nie
wyłączy zabezpieczenia

17.c – ODBLOKOWANIE RĘCZNE STANDARDOWE
- Wprowadzić korbę do tylnej części motoreduktora i obracać, aż do zatrzaśnięcia w wale silnika. Wpowadzając ją, mikroprzełącznik
przerywa zasilanie.
- Przekęcić korbę zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie by otworzyć lub zamknąć bramę
- Zaraz po zakończeniu czynności wysunąć korbę i odłozyć na miejsce.

17.d - ODBLOKOWANIE RĘCZNE NA ŁAŃCUCH
- Pociągnąć za czerwoną gałkę i jednocześnie łańcuch, aż zaskoczy wał silnika i mikrowyłacznik przerwie zasilanie.
- Otwierać i zamykać bramę za pomocą łańcucha.UWAGA: ciągnąć łańcuch w sposób jednolity, bez szarpania.
- Na końcu czynności ręcznie wyciągnąć zielone pokrętło, aby rozłączyć urządzenie od łańcucha i ponownie podac zasilanie.

18.a - PODŁĄCZENIE SILNIKA
UWAGA: Producent zapewnia okablowanie od strony silnika
Zalecane jest przez normy bezpieczeństwa, że:
1. Motoreduktor instaluje się respektując wszystkie aktualne normy oraz przepisy BHP.
2. Należy zastosować zabezpieczenie 16 A.
3. Montaż i uruchomienie motoreduktora powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel. Należy sprawdzić, czy napięcie
w sieci odpowiada napięciu, do którego podłączony jest silnik i czy linia jest zaopatrzona w uziemienie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane niezastosowaniem się do powyższych
zaleceń.
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17.c

17.d

WYMIARY SILNIKA ( mm)
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20.a - OKRESOWE KONTROLE I KONSERWACJA
OGOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
>

Przed podjęciem jakiejkolwiek interwencji, osoba zajmująca się konserwacją urządzenia powinna:

- wyznaczyć przestrzeń działania oraz ustawić oznakowanie, aby zasygnalizować prowadzenie prac konserwacyjnych przy
urządzeniu,
- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych upewnić się, że energia elektryczna jest odłączona,
- posiadać wszelkie informacje dotyczące konserwacji tego urządzenia oraz zapoznać się z niniejszą instrukcją.

>

Osoba zajmująca się konserwacją nie może używać elektrycznego osprzętu bez zadeklarowania posiadania
udowodnionego doświadczenia.
> Nie należy dopuszczać osób nieupoważnionych do naprawy lub konserwacji bramy.
> Przed konserwacją urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.
> W trakcie konserwacji nie należy używać źródeł ciepła, które mogłyby spowodować pożar.
> Do konserwacji nie wolno używać lutownicy.
> Nie wolno używać sprężonego powietrza.
> Nie wolno wykorzystywać rozpuszczalników.
> Obecność innych członków personelu konserwacyjnego powinna być ograniczona.
Obecność innych osób podczas konserwacji jest usprawiedliwiona jedynie, gdy personel ds. konserwacji potrzebuje pomocy.

20.b - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BIEŻĄCA
Konserwacja bieżąca obejmuje czynności, które użytkownik może wykonywać samodzielnie. Konserwacja i czyszczenie bramy są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania, większego bezpieczeństwa i dłuższej żywotności bramy.

CZĘŚĆ
BRAMY

OPIS

CZAS

KONSTRUKCJA

Należy się upewnić, że konstrukcja jest prawidłowo przymocowana do ściany, aby
uniknąć wypadków. Czyścić wodą z mydłem.

Co sześć
miesięcy

Fotokomórka i
radar

Czyścić miękką ściereczką bez użycia rozpuszczalników ewentualnie wodą z
mydłem. W otoczeniu pełnym kurzu fotokomórki powinno się przecierać często,
gdyż osadzający się na nich kurz może spowodować ich nieprawidłowe działanie.

Co sześć
miesięcy

Przeszklenia

Czyścić miękką ściereczką, i jeżeli to konieczne, wodą z mydłem (nie używać
rozpuszczalników, które mogą uszkodzić przeszklenie.

Co sześć
miesięcy

Kurtyna

Należy sprawdzać stan pasów kurtyny. Czyścić miękką ściereczką, i jeżeli to
konieczne, wodą z mydłem (nie używać rozpuszczalników, które mogą uszkodzić
kurtynę).
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21.a - KONTROLA, ZAPLANOWANE PRZEGLĄDY ORAZ KONSERWACJA
Kontrolę, zaplanowane przeglądy czy konserwację może przeprowadzać tylko upoważniony do tego personel.
Czynności te są niezbędne, aby utrzymać ważność gwarancji!
PRZEDMIOT
INTERWENCJI
Konstrukcja

Podzespoły
elektroniczne

Podzespoły
mechaniczne

Płaszcz

OPIS

- Należy sprawdzić stan mocowań (śruby, kołki, spawy)
-Należy upewnić się, że konstrukcja nie uległa deformacji w wyniku uderzeń
- Należy sprawdzić połączenia elektryczne w centrali sterującej i upewnić się, że
nie dostała się do niej woda.
- Należy sprawdzić połączenia elektryczne w skrzynce przyłączowej i upewnić
się, że nie dostała się do niej woda
- Należy sprawdzić stan i działanie urządzeń zabezpieczających (fotokomórek,
listwy bezpieczeństwa i przycisku do nagłych przypadków).
- Należy sprawdzić stan i działanie elementów otwierających (przycisków
otwierających i funkcyjnych, jeżeli występują).
- Należy upewnić się, że wszystkie przewody elektryczne są w dobrym stanie.
- Należy sprawdzić stan silnika.
- Należy sprawdzić stan i wyregulowanie hamulca silnika.
- Należy sprawdzić zużycie i napięcie łańcucha transmisyjnego motoreduktora
- Należy sprawdzić stan reduktora: przecieki oleju, zamocowanie do silnika,
zamocowanie do konstrukcji.
- Należy sprawdzić stan wyłącznika krańcowego: zużycie koła pasowego, krążka,
działanie krzywek i mikrowyłączników.
- Należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub w całej konstrukcji.
- Należy sprawdzić stan nasmarowania łożysk.
- Należy sprawdzić stan uszczelek na kolumnach.
Należy sprawdzić stan i zużycie płaszcza
- Należy sprawdzić, czy na kurtynie nie występują uszkodzenia.
- Należy sprawdzić czy kurtyna prawidłowo się roluje
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PONIŻEJ WPISAĆ DANE DOTYCZĄCE BRAMY (*) :

Typ
BRAMA PRZEMYSŁOWA
Model: THERMICHROLL CLASSIC
Nr z tabliczki znamionowej:_______________________
Rok produkcji: _______________________
(*) dane te można znaleźć na etykiecie bramy lub na delkaracji zgodności CE

Niniejsza książka serwisowa zawiera dane techniczne , istukcję instalacji, konserwacji i napraw planowanych oraz
modyfikacji i konieczna jest do wglądu przez upoważnione organy.

KSIĄŻKA SERWISOWA
PODPIS KLIENTA /PODPIS TECHNIKA

OPIS

KONSERWACJA
NAPRAWA
INNE
KONSERWACJA
NAPRAWA
INNE
KONSERWACJA
NAPRAWA
INNE
KONSERWACJA
NAPRAWA
INNE
KONSERWACJA
NAPRAWA
INNE
KONSERWACJA
NAPRAWA
INNE
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KARTA GWARANCYJNA DITEX
Po instalacji niniejszy dokument staje się dla odbiorcy końcowego gwarancją producenta zgodnie z krajowymi przepisami.
Niewypełniona lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna.
INSTUKCJE DLA INSTALTORA
Instalator, tj. firma/ osoba, która dokonała sprzedaży i instalacji urządzenia klientowi końcowemu może użyć niniejszego druku jako swojej
gwarancji. W tym celu powinien czytelnie wypełnić pola na dole karty gwarancyjnej, w przeciwnym razie karta gwarancyjna jest nieważna.
WARUNKI GWARANCJI
1.

2.

3.
4.

5.

6.

DITEX udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia oraz 12 miesięcy od daty sprzedaży podzespołów. Ditex Sp.z o.o.
gwarantuje dostarczenie na wymianę urządzeń, jeżeli w tym okresie wykazują one wady konstrukcyjne. Wady te usuwane będą bezpłatnie w
terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Ditex Sp. z o.o. Okres gwarancji podlega automatycznemu
przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej
gwarancją. Produkty, które wykazują braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu nie sprawdzają się w użyciu będą
według naszej opinii naprawione lub wymienione na nowe. Wymienione z tytułu gwarancji części przechodzą na własność Ditex Sp. z o.o.
Bezwzględnym warunkiem udzielenia gwarancji jest regularne dokonywanie płatnych przeglądów technicznych ( co 6 miesięcy) przez
autoryzowanego instalatora.
Gwarancja nie obejmuje:
wszystkich urządzeń, których wady powstały na skutek :
instalacji i/lub używania niezgodnego z instrukcją, niedbałości, uszkodzeń w transporcie;
używania i pracy urządzenia w warunkach innych niż jego przeznaczenie;
instalacji i serwisowania niezgodnego z instrukcjami i/lub przeprowadzanego przez nieautoryzowanego instalatora;
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
uszkodzeń mechanicznych wszystkich elementów i podzespołów, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem
użytkownika lub siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne);
części otrzymanych luzem stanowiących jedność podzespołów i elementów używanych (np. pojedyncze koła zębate, elementy elektroniki,
sprężyny, wyłączniki itp.);
kosztów transportu do Ditex Sp. z o.o. i z powrotem
Ditex Sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów oraz obrażenia zwierząt i ludzi spowodowane
nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania dołączanej do urządzenia automatyki i/lub niezastosowaniem się do stosownych wskazówek
instalacyjnych.
Wszelkie nieporozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Ditex Sp. z o.o.

..........................................................
podpis kupującego
Data i pieczęć sprzedawcy

Data zgłoszenia
reklamacji

Miejsce montażu

Data usunięcia
awarii

Podpis instalatora

Opis

Podpis serwisu

Ditex Sp. z o.o.
Tel.: 071/ 32 53 889 Fax: 071/ 32 53 790 Kom.: 506 06 41 01
www.ditec.pl info@ditec.com.pl
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