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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Wytwórca:

Nazwa firmy: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

Adres:  Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa  
  BOLONIA - WŁOCHY

niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że:

Opis:  napęd do bramy przesuwnej

Model:  C851

jest zgodny z następującymi stosownymi przepisami UE:  
  2014/30/WE - Dyrektywa Kompatybilności  
  Elektromagnetycznej (EMC)

  2011/65/WE - DYREKTYWA RoHS

Ponadto zastosowano następujące zharmonizowane normy:

  EN61000-6-2:2005

  EN61000-6-3:2007 + A1:2011

Bolonia, Włochy     CEO

DEKLARACJA WŁĄCZENIA DLA MASZYN NIEUKOŃCZONYCH
(2006/42/WE Aneks II P.1, B)

Wytwórca oraz osoba upoważniona do sporządzenie stosownej 
dokumentacji technicznej

Nazwa firmy:  FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

Adres:   Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa

  BOLONIA – WŁOCHY 

niniejszym oświadczają, że do następującej maszyny nieukończonej:

Opis:   napęd do bramy przesuwnej

Model:   C851

zostały zastosowane i spełnione poniższe wymagania zasadnicze 
Dyrektywy 2006/42/WE (tzw. Dyrektywa Maszynowa), wraz z jej 
załącznikami:

  1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6,  
  1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.1,  
  1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1,  
  1.6.4, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3

oraz że zachowano zgodność ze stosowną dokumentacją 
techniczną w świetle Części B Aneksu VII do powyższej dyrektywy.

Dodatkowo zapewniono zgodność z następującymi 
zharmonizowanymi standardami:

  EN12100:2010

  EN13849-1:2015

  EN13849-2:2012

oraz innymi standardami:

  EN12453:2000

a także zobowiązują się przekazywać (pocztą zwykłą lub elektroniczną) 
stosowne informacje na temat powyższej maszyny nieukończonej na 
każde uzasadnione żądanie ze strony organów państwowych.

Ponadto, wytwórca oświadcza, że powyższa “maszyna nieukończona” 
nie może zostać uruchomiona do czasu, gdy stwierdzona zostanie 
zgodność maszyny końcowej, z którą zostanie połączona, w świetle 
powyższych postanowień Dyrektywy 2006/42/WE.

Bolonia, Włochy, 20-12-2016   CEO
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Niniejsza instrukcja informuje o prawidłowych metodach postępowania  
i wymaganiach dotyczących instalacji urządzenia C851 oraz jego utrzyma-
nia w bezpiecznych warunkach.
Przy opracowaniu instrukcji uwzględniono wyniki analizy ryzyka, która zos-
tała przeprowadzona przez FAAC S.p.A. w zakresie całego okresu eksplo- 
atacyjnego urządzenia, aby zapewnić wdrożenie skutecznych środków 
ograniczających ryzyko.

Uwzględniono następujące etapy całego okresu eksploatacji urządzenia:

- Dostawa/rozpakowanie
- Montaż i instalacja
- Konfiguracja i odbiór techniczny
- Działanie
- Konserwacja/rozwiązywanie problemów
- Utylizacja pod koniec okresu eksploatacyjnego

Wzięto pod uwagę zagrożenia związane z instalacją i użyciem urządzenia, m.in.:

- Zagrożenie dla instalatora/serwisanta (personel techniczny)
- Zagrożenie dla osoby używającej zautomatyzowanego systemu
- Zagrożenie dla integralności produktu (uszkodzenia)

Na terenie Europy automatyka bram podlega przepisom Dyrektywy 
2006/42/WE (tzw. Dyrektywa Maszynowa) oraz stosownym zharmonizowa-
nym standardom. Każda osoba, która dokonuje automatyzacji bramy 
zarówno nowej, jak i już istniejącej, jest klasyfikowana jako “Producent 
maszyny”. Osoba taka jest zobowiązana przez przepisy prawa do m.in. 
przeprowadzenia analizy ryzyka dla maszyny (cała zautomatyzowana 
brama) i wprowadzenia środków ochronnych, aby spełnić zasadnicze wy-
magania dotyczące bezpieczeństwa określone w Aneksie I do Dyrektywy 
Maszynowej.
FAAC S.p.A. zaleca przestrzeganie standardów EN 12453 oraz EN 12445,  
a w szczególności aby przyjąć kryteria bezpieczeństwa i zastosować 
urządzenia wskazane w tych standardach, m.in. funkcji “deadman” (natych-
miastowe wyłączenie maszyny po zwolnieniu przełącznika).
Niniejsza instrukcja zawiera także ogólne informacje i wytyczne, które mają
charakter wyłącznie ilustracyjny i przykładowy oraz mają pomóc osobie 
będącej Wytwórcą maszyny w przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz opra-
cowaniu instrukcji użytkowania i serwisowania maszyny. W sposób jed-
noznaczny FAAC S.p.A. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rzetel-
ność lub kompletność takich instrukcji. W związku z tym Wytwórca maszyny 
musi przeprowadzić wszystkie czynności wymagane przez Dyrektywę 
Maszynową oraz stosowne zharmonizowane standardy, uwzględniając fak-
tyczne warunki w danym miejscu, gdzie urządzenie C851 zostanie zainsta-
lowane – przed odbiorem technicznym maszyny. Takie czynności obejmują 
analizę wszystkich rodzajów ryzyka związanego z maszyną oraz wynikające 
z tego wprowadzenie wszystkich środków bezpieczeństwa mających na 
celu spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsza instrukcja zawiera odniesienia do standardów europejskich.
Zautomatyzowanie bramy powinno przebiegać zgodnie z przepisami, 
standardami i regulacjami mającymi zastosowanie w danym kraju instalacji.

Jeżeli nie określono inaczej, wymiary występujące w instrukcji są  
w milimetrach.

1.1 ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI

 1 Symbole: uwagi i ostrzeżenia

UWAGA - GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM – Opisana procedura lub 
czynność powinna zostać przeprowadzona zgodnie z dostarczony-
mi instrukcjami i stosownymi przepisami prawa

UWAGA – GROZI USZKODZENIEM CIAŁA LUB KOMPONENTÓW 
– Opisana procedura lub czynność powinna zostać przeprowadzona 
zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i stosownymi przepisami prawa.

UWAGA - szczegółowe informacje i opisy, których należy przestrze-
gać, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.

USUWANIE I UTYLIZACJA – Materiały użyte w produkcji urządzenia, 
baterie oraz wszelkie elementy elektroniczne nie powinny być wyrzu-
cane. Należy zabrać je do autoryzowanych punktów obsługi odpadów.

 2 Symbole: znaki bezpieczeństwa (ISO 7010) 

OGÓLNE ZAGROŻENIE 
Zagrożenie uszkodzeniem ciała lub komponentów.

PORAŻENIE PRĄDEM 
Zagrożenie porażeniem prądem przez elementy pod napięciem.

RYZYKO ZŁAMANIA I UKŁAD KOSTNO-SZKIELETOWY 
Zagrożenie uszkodzeniem układu kostno-szkieletowego  
- zagrożenie dla ciała przy ręcznym podnoszeniu ciężarów

RYZYKO OPARZENIA 
Zagrożenie oparzeniem przez elementy o wysokiej temperaturze

RYZYKO PRZYGNIECENIA 
Zagrożenie przygnieceniem dłoni lub stóp przez ciężkie  
elementy.

RYZYKO AMPUTACJI/SKALECZENIA 
Zagrożenie amputacją spowodowane ostrymi elementami lub 
użyciem ostrych narzędzi (wiertarka).

RYZYKO ODCIĘCIA 
Zagrożenie ścięciem przez ruchome elementy.

RYZYKO UDERZENIA/ZGNIECENIA 
Zagrożenie uderzeniem lub zgnieceniem przez ruchome elementy.

RYZYKO KOLIZJI/ZDERZENIA Z WÓZKIEM WIDŁOWYM 
Zagrożeniem kolizją/zderzeniem z wózkiem widłowym.

RYZYKO ZGNIECENIA RĘKI 
Zagrożenie zgnieceniem dłoni przez ruchome elementy.

RYZYKO POTKNIĘCIA 
Zagrożenie potknięciem się o elementy wystające o ponad 5 mm.

 3 Symbole: środków ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej należy nosić na sobie, aby chronić się przez zagroże-
niami (np. zgniecenie, amputacja itp.):

Obowiązkowe stosowanie masek/gogli chroniących oczy przed 
odłamkami powstałymi przy wierceniu lub spawaniu.

Obowiązkowe stosowanie rękawic ochronnych.

Obowiązkowe stosowanie obuwia ochronnego.

1. WPROWADZENIE DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

RYSUNEK np. 1-3  patrz: Rys. 1 - szczegół nr 3.

TABELA np.  1  patrz Tabela 1.

§     ROZDZIAŁ/PUNKT np. §1.1 patrz pkt 1.1.

     Tryb automatyczny - system zautomatyzowany zablokowany.

  Tryb ręczny - system zautomatyzowany odblokowany.
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2.2 TRANSPORT I PRZECHOWANIE
 4 Symbole: ostrzeżenia na opakowaniu.

Należy zapoznać się instrukcją

Obchodzić się z ostrożnością, zawiera delikatne części.

Tą stroną do góry – nie odwracać do góry nogami.

Trzymać z dala od wody i wilgoci.

20 kg to maksymalny ciężar do podniesienia przez osobę.

Obsługiwać przy użyciu wózka paletowego.

Wilgotność przechowywania.

Temperatura przechowywania.

Maksymalna liczba paczek jedna na drugiej. UWAGA! 

Ciężar paczki.

Maksymalna liczba palet jedna na drugiej.

Nie wyrzucać do śmieci komunalnych.  
Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązkowe rękawice ochronne.

Obowiązkowe obuwie ochronne.

Oznaczenie CE

2. ZALECENIA OCHRONNE
Niniejszy produkt jest wprowadzany na rynek jako “częściowo ukończo-
na maszyna”, dlatego nie może zostać oddany do użytku do czasu, gdy 
maszyna, której produkt stanie się częścią, nie zostanie zidentyfikowana 
i zadeklarowana przez Producenta maszyny, jako zgodna z Dyrektywą 
Maszynową 2006/42/WE.

Nieprawidłowa instalacja lub użycie produktu może spowodować 
poważne uszkodzenia ciała. Należy zapoznać się ze wszystkimi in-
strukcjami przed jakimikolwiek czynnościami względem produktu.
Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość.
Instalację i inne czynności należy wykonywać zgodnie z procedura-
mi opisanymi w instrukcji.
Należy przez cały czas przestrzegać wszystkich wymogów określo-
nych w instrukcji oraz postępować zgodnie z zaleceniami i ostrzeże-
niami na początku każdego punktu.
Zawsze należy przestrzegać zaleceń ochronnych.
Jedynie instalator i serwisant są uprawnieni do technicznej obsługi 
elementów automatyki. Nie wolno modyfikować oryginalnych części.
Teren pracy należy odgrodzić (tymczasowo) i zapobiec dostępowi/
ruchowi z zewnątrz. Kraje Wspólnoty Europejskiej przestrzegają 
przepisów wprowadzających Dyrektywę 92/57/WE w sprawie BHP 
w miejscu pracy.

IInstalator odpowiada za zainstalowanie/testowanie automatyki oraz uzu-
pełnienie i skompletowanie dokumentacji technicznej.

Instalator musi udowodnić lub zadeklarować posiadanie biegłości tech-
nicznej i zawodowej w zakresie wykonywania czynności związanych z in-
stalacją, testowaniem i konserwacją, zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w niniejszej instrukcji..

2.1 BEZPIECZEŃSTWO INSTALATORA
Czynności instalacyjne wymagają specjalnych warunków pracy, które  
zminimalizują ryzyko wypadku i poważnych uszkodzeń. Ponadto należy 
wprowadzić stosowne środki zapobiegawcze, aby uniknąć ryzyka uszkodze- 
nia ciała lub mienia.

Instalator musi być w dobrym stanie fizycznym i umysłowym, świ-
adomy i odpowiedzialny za zagrożenia, które mogą być generow-
ane podczas użytkowania produktu.
Miejsce pracy należy utrzymywać w porządku i nie pozostawiać go
bez nadzoru.
Nie wolno nosić ubrań ani akcesoriów (szalików, opasek itp.), które
mogą zostać uchwycone przez ruchome części.
Środki ochrony osobistej należy nosić zawsze, zgodnie z zalece-
niami dla danej czynności.
Wymagany poziom oświetlenia w miejscu pracy musi wynosić co 
najmniej 200 Lux.
Maszyny i urządzenia z oznakowaniem CE należy używać zgodnie z 
instrukcjami wytwórcy. Używaj narzędzi roboczych w dobrym sta-
nie technicznym.
Urządzenia transportowe i podnoszące powinny być wybierane 
według zaleceń znajdujących się w instrukcji.
Przenośne drabiny powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa  
i mieć odpowiedni rozmiar. Na spodzie i u góry drabiny powinny 
być wyposażone w zabezpieczenia przeciwpoślizgowe oraz w haki 
zabezpieczające.
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2.3 ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE

  ZAGROŻENIA

  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

1. Otwórz opakowanie.
2. Wyjmij opakowanie z akcesoriami.
3. Wyjmij napęd.
4. Sprawdź, czy wszystkie komponenty są obecne i nienaruszone
5. Usuń materiały opakowaniowe.

Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych (folia, 
styropian itp.) w zasięgu dzieci, gdyż stanowią dla nich 
zagrożenie.
Po zakończeniu pracy należy usunąć materiały opakowaniowe 
do odpowiednich pojemników, zgodnie ze stosownymi 
przepisami.

Jedna osoba nie powinna podnosić więcej niż 20 kg

2.4 UTYLIZACJA PRODUKTU
Po zdemontowaniu produktu należy go zutylizować zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami.

Komponenty konstrukcyjne oraz materiały, baterie i elektronika 
nie powinny być wyrzucane do śmieci komunalnych, lecz 
dostarczone do autoryzowanych zakładów utylizacji i recyklingu.

DOSTAWA NA PALECIE

  ZAGROŻENIA

  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Postępuj zgodnie z instrukcjami na 
opakowaniu podczas transportu 
i przechowywania. Użyj wózka 
widłowego lub wózka paletowego, 
stosując się do przepisów 
bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka 
zderzeń lub kolizji.

OPAKOWANIE POJEDYNCZE

  ZAGROŻENIA

  ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Postępuj zgodnie z instrukcjami na 
opakowaniu podczas transportu  
i przechowywania.

Jedna osoba nie powinna podnosić więcej niż 20 kg.

DOSTAWA NA PALECIE
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamkniętym 
i suchym pomieszczeniu, a także chronić przed działaniem promieni słone-
cznych, kurzu i substancji żrących. Produkt zabezpieczyć przed czynnikami 
mechanicznymi. Gdy jest przechowywany przez ponad 3 miesiące, stan 
komponentów i opakowania należy systematycznie sprawdzać.

 - Temperatura przechowywania: od 5°C do 30°C
 - Wilgotność względna: od 30 % do 70 %.
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3. C851
3.1 PRZEZNACZENIE
Napędy FAAC z serii C851 zostały zaprojektowane do automatyzowania 
poziomych bram przesuwnych używanych w warunkach przemysłowych.
Dla każdego skrzydła bramy wymagana jest osobna jednostka napędowa. 
Brama jest przesuwana za pomocą listwy zębatej.
Urządzenie C851 służy do obsługi stref ruchu kołowego. Napęd można 
obsługiwać ręcznie zgodnie z pkt. 3.9.

Wszelkie inne użycie, które nie zostało wyraźnie dozwolone 
w niniejszej instrukcji, jest zabronione i może negatywnie 
wpłynąć na produkt lub spowodować zagrożenie. 

3.2 OGRANICZENIA W UŻYCIU
Brama powinna spełniać kryteria wymiarowe i wagowe określone w punkcie 
“Specyfikacja techniczna”. Należy przestrzegać określonych tam ograniczeń 
dotyczących częstotliwości użytkowania urządzenia.
Użytkowanie produktu w jakiejkolwiek innej konfiguracji niż dozwolona 
przez FAAC S.p.A. jest zabronione. Nie wolno modyfikować żadnego kom-
ponentu produktu.
Zjawiska pogodowe, m.in. śnieg, oblodzenie i porywisty wiatr, także oka-
zjonalne, mogą niekorzystnie wpłynąć na automatykę, integralność kompo-
nentów, a także stanowić potencjalne źródło zagrożenia.
W przypadku zintegrowania furtki dla pieszych z przesuwaną bramą, ruch 
mechaniczny bramy powinien być zablokowany, gdy furtka dla pieszych nie 
jest zamknięta.
Urządzenie C851 nie zostało zaprojektowane jako system bezpieczeństwa  
(ochrona przeciwwłamaniowa). Montaż automatyki wymaga zainstalo- 
wania niezbędnych urządzeń zabezpieczających, które zostaną określone 
przez instalatora na podstawie odpowiedniej analizy ryzyka w miejscu  
instalacji.

3.3 NIEDOZWOLONE UŻYCIE
- Zabronione jest wszelkie inne użytkowanie produktu niż dozwolono.

- Nie wolno dokonywać instalacji automatyki poza wartościami granicz- 
nymi, które są określone w punktach “Specyfikacja techniczna” oraz 
“Wymagania instalacyjne”.

- Zabrania się instalować automatykę na drogach ewakuacyjnych.

- Zabrania się instalować automatykę jako zaporę przeciwpożarową.

- Zabrania się instalować automatykę w miejscach zagrożonych wybu-
chem lub pożarem, w których są obecne łatwopalne gazy lub opary 
powodujące istotne zagrożenie (produkt bez certyfikatu 94/9/WE 
ATEX).

- Zabrania się zasilać urządzenie przy pomocy źródeł energii innych niż 
określone dla produktu.

- Zabrania się integracji z systemami komercyjnymi i/lub urządzeniami 
innymi niż te, które zostały wyszczególnione, lub ich wykorzystania  
w celach nieprzeznaczonych i nieautoryzowanych przez poszczegól-
nych producentów.

- Zabrania się używać lub instalować akcesoria, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez FAAC S.p.A.

- Zabrania się używać automatyki przed przeprowadzeniem odbioru 
technicznego.

- Zabrania się używać automatyki, jeżeli istnieją jakiekolwiek wady 
mogące niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo.

- Zabrania się używać automatyki, gdy stałe lub zdejmowalne zabez-
pieczenia zostały usunięte lub zmodyfikowane.

- Nie wolno dopuścić strumieni wody - dowolnego typu lub wielkości - 
do bezpośredniego kontaktu z napędem.

- Nie wystawiaj napędu na działanie żrących chemikaliów lub czynników 
atmosferycznych.

- Nie należy używać automatyki, gdy w strefie pracy znajdują się osoby, 
zwierzęta lub przedmioty

- Nie wchodzić/pozostawać w obszarze działania systemu automatyki 
podczas jego pracy (ruchu skrzydła).

- Nie wolno blokować ruchu systemu automatycznego.

- Nie należy wspinać się na skrzydło bramy, trzymać je ani pozwalać 
być przez nie ciągniętym. Nie należy wchodzić ani siadać na jednostkę 
napędową.

- Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do strefy pracy systemu au-
tomatyki, ani bawić się w tym obszarze.

- Nie należy zezwalać na użycie urządzeń sterujących przez osoby, które 
nie zostały do tego upoważnione lub przeszkolone.

- Nie należy zezwalać na użycie urządzeń sterujących przez dzieci lub 
osoby o ograniczeniach psychicznych lub fizycznych, chyba że pod na-
dzorem dorosłego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo takich osób.

Podczas obsługi ręcznej należy delikatnie poprowadzić skrzydło 
bramy na całej długości ruchu, nie pchać i nie pozwalać przesuwać 
się swobodnie.

3.4 UŻYCIE AWARYJNE
W przypadku błędnego działania, awarii lub wady należy odłączyć zasilanie 
główne automatyki. Jeżeli warunki umożliwiają bezpieczną obsługę ręczną, 
można przesunąć skrzydło ręcznie – w przeciwnym razie należy pozostawić 
bramę do czasu jej naprawienia.
W przypadku awarii naprawa urządzenia może zostać przeprowadzona  
tylko przez instalatora/serwisanta.
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FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA
Italy

3.6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
C851 to napęd elektromechaniczny z przekładnią w kąpieli olejowej i wy-
posażony w koło zębate (Z28 M4) współpracującą z listwą zębatą przymoco-
waną do skrzydła bramy oraz w centralę sterującą E850S. C851 należy mon-
tować na specjalnej podstawie, która jest dostarczana osobno i montowana 
w cokole.
Hamulec elektryczny wbudowany w napęd uniemożliwia przesunięcie 
skrzydła bramy gdy jest ono zatrzymane.
Urządzenie C851 jest wyposażone w blokadę zwalnianą za pomocą klucza, 
która umożliwia obsługę ręczną bramy.

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI (FALOWNIK)
Centrala sterująca E850S jest wyposażona w przemiennik częstotliwości 
umożliwiający ustawienie innej prędkości otwierania i zamykania.

WYŚWIETLACZ
Funkcje są programowane pryz pomocy wyświetlacza LCD i dwóch przycisków.

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Pozycje zatrzymania ruchu podczas otwierania/zamykania określane są za 
pomocą dwóch spolaryzowanych magnesów (aktywujących czujnik magne-
tyczny wbudowany w napęd) które są mocowane do listwy zębatej.

SPOWOLNIENIE RUCHU
Urządzenie C851 posiada zintegrowany system do ustawiania punktu 
początkowego (blisko miejsca zatrzymania napędu wyznaczanego przez 
wyłączniki krańcowe), od którego następuje spowolnienie ruchu bramy.

 5 Dane techniczne

* W przypadku bramy samonośnej (z przeciwwagą), maksymalna waga 
skrzydła bramy będzie o 30% niższa od powyższej.

C851

Napięcie zasilania 230-240 V~ 50/60 Hz

Maks. moc 1800 W

Maks. siła ciągu 3000 N (przy 230 V~ 50Hz)

Maks. moment obrotowy 168 Nm

Koło zębate Z28 Moduł 4

Maks. długość skrzydła 20 m

Maks. waga skrzydła* 1800 kg

Prędkość przesuwu regulowana w zakresie  
od 10 do 40 m/min.

Zastosowanie Przemysłowe

Temperatura robocza otoczenia od -20°C do +55°C

Czas pracy ciągłej (ROT) bez przerw przy 25°C,  
60 min. przy 55°C

Częstotliwość użytkowania 100% przy 25°C
50% przy 55°C

Stopień ochrony IP 54

Wymiary (dł./gł./wys.) 510x295x467 mm

Masa 40 Kg

3.5 IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Kod handlowy

Nazwa produktu

NUMER IDENTYFIKACYJNY
Miesiąc/rok produkcji +
kolejny numer w danym 
miesiącu wytworzenia 
Przykład:

    0116                          0001

wyprodukowano: kolejny:
Styczeń 2016 0001

1
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3.7 IDENTYFIKACJA KOMPONENTÓW

3.8 WYMIARY

OPCJONALNE AKCESORIA INSTALACYJNE

1210

8

9

7

11

1

53 42 6

2

 6 Komponenty

 7 Akcesoria instalacyjne

1 Obudowa

2 Czujnik magnetycznego wyłącznika krańcowego

3 Koło zębate Z28 M4

4 Centrala sterująca E850S

5 Przezroczysta osłona centrali sterującej

6 Magnesy wyłącznika krańcowego

7 Osłona strefy wysokiego napięcia na centrali sterującej

8 Szyna DIN

9 Akcesoria instalacyjne

10 Elektrohamulec

11 Krzywki regulacji punktów spowolnienia ruchu

12 Mechanizm rozblokowujący (wysprzęglenie napędu)

1 Podstawa z akcesoriami montażowymi

2 Stalowa listwa zębata 30x12 Moduł 4

3 Tuleje dystansowe listwy zębatej (do  spawania) 

1

1

2 3

3

245

296

510

46
9

 4
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3.9 OBSŁUGA RĘCZNA

Przed przystąpieniem do ręcznej obsługi bramy i przed ponownym przywróceniem działania automatycznego odłącz zasilanie i upewnij się, że 
system automatyki został zatrzymany.

Podczas obsługi ręcznej należy delikatnie poprowadzić skrzydło bramy na całej długości ruchu, nie pchać i nie pozwalać przesuwać się swobodnie.

Nie należy pozostawiać zautomatyzowanego systemu w trybie obsługi ręcznej – po przesunięciu skrzydła bramy w żądaną pozycję przywrócić 
działanie automatyczne.

ODBLOKOWANIE OBSŁUGI RĘCZNEJ 
1. Przekręć osłonę zamka zgodnie z ruchem wskazówek zegara ( 5).
2. Włóż klucz i przekręć go o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ( 5).
3. Przekręć uchwyt blokady zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzymania ( 6)

PRZYWRÓCENIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO 
1. Przekręć uchwyt blokady przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzymania ( 7).
2. Przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzymania, a potem wyjmij go ( 8).
3. Przekręć osłonę zamka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ( 8)
4. Delikatnie i z wyczuciem przesuń bramę aż do momentu zasprzęglenia się przekładni napędu.

�

�

5 6

7 8
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4. WYMAGANIA INSTALACYJNE
4.1 WYMAGANIA MECHANICZNE
Mechaniczne elementy konstrukcyjne bramy muszą spełniać wymagania 
norm EN 12604 i EN 12605. 
Przed zainstalowaniem systemu automatyki należy potwierdzić możliwość 
spełnienia w/w wymagań lub zakres prac niezbędnych do ich osiągnięcia.
Zasadnicze wymagania konstrukcyjne:

Twarde podłoże nośne odpowiednie dla ciężaru bramy, 
konstrukcji i napędu.  W strefie instalacji nie może dochodzić do 
akumulacji wody. Płaska, utwardzona i pozioma nawierzchnia  
w strefie ruchu bramy.

Solidna konstrukcja (słupki, prowadnice, ograniczniki 
mechaniczne, ruchome skrzydło) bez zagrożenia odłączeniem się 
lub zawaleniem elementów, uwzględniająca ciężar ruchomego 
skrzydła, nacisk wywierany przez wiatr i siły generowane 
przez napęd. Należy przeprowadzić niezbędne obliczenia 
konstrukcyjne.

Brak oznak wskazujących na korozję lub pękanie konstrukcji.

Dokładnie pionowa pozycja ruchomego skrzydła na wszystkich 
etapach ruchu, który powinien być płynny i bez tarć.

Zainstalowanie odpowiednich urządzeń zapobiegających 
upadkowi bramy. Dolna prowadnica skrzydła w dobrym stanie, 
tzn. prosta, bez odkształceń, stabilnie zamontowana na podłożu, 
bez żadnych przeszkód na całej długości. Ruchome skrzydło 
bramy musi pozostawać nieruchome w dowolnej pozycji,  
w której jego ruch zostanie zatrzymany. Kółka prowadzące po 
nawierzchni o odpowiedniej średnicy w zależności od ciężaru  
i długości skrzydła ruchomego, a także z profilowaniem zgodnym 
z profilem zainstalowanej prowadnicy. Liczba i umiejscowienie 
kółek musi zapewniać prawidłowe i regularne rozmieszczenie 
ciężaru.

Obecność górnej prowadnicy zapobiegającej odchyleniu 
pionowemu ruchomego skrzydła. W żadnym wypadku skrzydło 
ruchome nie może wyjść poza prowadnicę i spaść. Kółka, rolki  
i łożyska w dobrym stanie, nasmarowane oraz bez luzów i tarcia.

Zewnętrzne ograniczniki mechaniczne blokują ruch skrzydła 
podczas otwierania i zamykania. Ograniczniki muszą mieć 
odpowiedni rozmiar i muszą być stabilnie przymocowane  
w sposób odporny na uderzenie przez ruchome skrzydło także 
w przypadku jego nieprawidłowego użycia (mocne popchnięcie 
do swobodnego ruchu). Ograniczniki mechaniczne muszą być 
zainstalowane 50 mm poza miejscem normalnego zatrzymania 
ruchu skrzydła i muszą zapewniać jego pozostawanie w ramach 
prowadnic.

Progi i występy na nawierzchni są odpowiednio ukształtowane 
tak, aby zapobiegać potykaniu się i przewracaniu.

Zabezpieczenie pomiędzy ścianą (lub innym stałym elementem) 
oraz najdalej wysuniętym elementem otwartego skrzydła, 
zapobiegające ryzyku uwięzienia/zgniecenia osób. Ewentualnie 
należy sprawdzić, czy wymagana siła otwierania mieści się  
w maksymalnych dopuszczalnych granicach zgodnie z odpo-
wiednimi normami i prawodawstwem.

Urządzenia zabezpieczające zainstalowane pomiędzy częściami 
stałymi a ruchomymi, aby zapobiegać przypadkowemu 
uwięzieniu dłoni. Ewentualnie należy zastosować elementy 
ochronne uniemożliwiające włożenie palców.

Element zabezpieczający pomiędzy nawierzchnią a dolną 
krawędzią ruchomego skrzydła na całej jego długości, 
zapewniający ochronę przed ryzykiem uwięzienia i zgniecenia 
stopy przez kółka. Ewentualnie należy zastosować elementy 
ochronne uniemożliwiające włożenie stopy.

Brak ostrych krawędzi lub wystających elementów, aby wyelimi-
nować zagrożenie skaleczeniem, zaczepieniem lub uszkodzeniem 
ciała. Ewentualnie należy wyeliminować lub zabezpieczyć ostre 
krawędzie i wystające elementy.

Brak otworów i szczelin w ruchomym skrzydle lub ogrodzeniu, 
które mogłyby powodować zagrożenie. Ewentualnie należy 
zastosować siatkę ochronną na istniejących otworach. Siatka 
powinna być odpowiednio drobna, aby uniemożliwiać 
przedostanie się części ciała wymagających ochrony, w stosunku 
do odległości pomiędzy elementami stałymi i ruchomymi.

Więcej informacji na temat minimalnych wymagań zakresie 
zapobiegania zagrożenia zgnieceniem części ciała znajduje się 
w standardzie EN 349. Bezpieczne odległości zapobiegające 
dostępowi do niebezpiecznych miejsc zostały określone  
w standardzie ISO 13857.

Na ruchomym skrzydle powinna być dostępna gładka 
powierzchnia o odpowiednim rozmiarze umożliwiającym 
przymocowanie listwy zębatej.

Jeżeli w strefie instalacji zachodzi ryzyko kolizji z pojazdami, 
należy zapewnić odpowiednią konstrukcję ochronną dla 
jednostki napędowej.

 

4.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności należy odłączyć 
zasilanie. Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny z zewnątrz, należy 
zastosować ostrzeżenie «UWAGA – prace techniczne w toku»

Instalacja elektryczna powinna być zgodna ze stosownymi 
przepisami obowiązującymi w kraju montażu.

Należy korzystać z komponentów i materiałów posiadających 
znak CE, które są zgodne z Dyrektywą 2014/35/WE (tzw. 
Dyrektywa niskonapięciowa) oraz Dyrektywą 2014/30/WE (tzw. 
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej).

Linia zasilająca automatykę powinna być wyposażona  
w automatyczny bezpiecznik wielobiegunowy 6A o rozwarciu 
styku min. 3 mm i zdolności wyłączania zgodnej z przepisami.

Zasilanie automatyki powinno być zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym o prądzie znamionowym 30mA.

Części metalowe w konstrukcji powinny być uziemione. Należy 
upewnić się, że uziemienie jest zgodne ze stosownymi przepisami 
obowiązującymi w kraju montażu.

Przewody elektryczne automatyki powinny biec w odpowiednich 
przepustach, które mogą być elastyczne lub sztywne oraz 
montowane pod ziemią lub na powierzchni, a ich rozmiar i klasa 
bezpieczeństwa muszą być zgodne ze stosownymi przepisami.

Należy używać osobnych przepustów dla przewodów zasilających 
i przewodów instalacji niskiego napięcia. Należy sprawdzić 
podziemną instalację, aby upewnić się, że nie ma

innych przewodów w pobliżu planowanych miejsc wiercenia lub 
kopania, aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem.

Należy sprawdzić, czy w pobliżu nie przebiegają rury.

Bezwzględnie zaleca się zainstalowanie lampy ostrzegawczej  
w widocznym miejscu tak, aby ostrzegała o ruchu bramy.

Urządzenia do sterowania bramą należy umieścić w miejscu, 
wolnym od zagrożeń dla użytkownika, które jest dostępne przy 
pełnym otwarciu skrzydła. Zaleca się umiejscowienie urządzeń 
sterujących w polu «widzenia» systemu – jest to niezbędne 
w przypadku, gdy sterowanie bramą wymaga obsługi przez 
operatora.

W przypadku instalacji przycisku zatrzymania awaryjnego musi 
być on zgodny ze standardem EN 13850.

Kontrola w trybie z obecnością człowieka (dead-man) musi być 
zgodna ze standardem EN 60947-5-1.

Poniższe ograniczenia mają zastosowanie do wysokości instalacji 
od poziomu nawierzchni:

- urządzenia sterujące = min. 150 cm

- Przycisk awaryjny = maks. 120 cm
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1

2

3

1

4
5

6

7

8

9

1. Zasilanie sieciowe - 3 x 2,5mm2
2. Bezpiecznik automatyczny
3. Skrzynka elektryczna
4. Jednostka napędowa C851
5. Fotokomórka TX (nadajnik)
6. Fotokomórka RX (odbiornik)
7. Przełącznik kluczykowy
8. Lampa sygnalizacyjna

5. MONTAŻ
5.1 WYMAGANE NARZĘDZIA

W warunkach roboczych należy stosować odpowiednie narzędzia 
i urządzenia, które są zgodne ze stosownymi przepisami. 

 8 Symbole: narzędzia robocze

KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY, PŁASKI w rozmiarach

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY - jeśli jest to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa, wskazane zostanie użycie 
klucza dynamometrycznego i odpowiedniego MOMENTU 
DOKRĘCANIA, np. klucz sześciokątny 17 mm ustawiony na 40 Nm

WKRĘTAK PŁASKI w odpowiednim rozmiarze 

WKRĘTAK KRZYŻAKOWY w odpowiednim rozmiarze

 
 

 KLUCZ IMBUSOWY (kulista główka) w odpowiednim rozmiarze

NOŻYCE DO ELEKTRYKI

POZIOMICA

TAŚMA POMIAROWA

ZACISK ŚRUBOWY

URZĄDZENIA SPAWALNICZE (do przyspawania listwy zębatej)

SZLIFIERKA KĄTOWA

SUWMIARKA

ŚCIĄGACZ IZOLACJI/ZACISKACZ KOŃCÓWEK 

8 ; 13 ; 19

x.x Nm

17

40 Nm

19

80 Nm

2.5 ; 4 ; 5.5

1 ; 2

4 ; 5

01 23 45 6

4.3 PRZYKŁADOWY SYSTEM
Przykład służy celom ilustracyjnym jako jedna z opcji zastosowania napędu C851.
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otwarcie w lewo otwarcie w prawo

5.2  WYMIARY MONTAŻOWE

USTAWIENIE PODSTAWY MONTAŻOWEJ
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Prace przeprowadzać po odłączeniu zasilania.

Wymiary cokołu pokazane na  mają charakter orientacyjny. 
Do obowiązków instalatora należy zwymiarowanie fundamentu 
i dostosowanie materiałów do charakterystyki podłoża, bramy 
i warunków montażu. Należy przeprowadzić niezbędne obliczenia 
konstrukcyjne.

Należy sprawdzić, czy w rejonie cokołu nie ma przewodów 
elektrycznych ani rur.

Przed dalszymi czynnościami należy położyć przepusty (peszle) 
dla przeprowadzenia przewodów.

Peszle przewodów powinny wystawać ponad otwór w podstawie 
na długość ok. 20 cm.

Przewody elektryczne powinny wystawać ponad otwór w pod-
stawie na długość ok. 1,5 m.

Usytuowanie podstawy w stosunku do bramy jest pokazane na 
 oraz  .

1.   Zamontuj podstawę zgodnie z  i przykręć dołączone nakrętki 
zwykłe i zabezpieczające (M10) tak, aby każda śruba wystawała na 50 
mm. Zabezpiecz wystającą część każdej śruby przy pomocy taśmy 
samoprzylepnej, aby uniknąć zabrudzenia cementem.

2.    Wykonaj otwór w ziemi. Wypełnij go betonem tak, aby korytka 
przewodów wystawały  .

3.   Umieść podstawę na fundamencie i nie przykrywaj. Przeciśnij peszle 
przez otwór.

4.  Przy pomocy poziomicy sprawdź wypoziomowanie podstawy zanim 
cement zacznie się wiązać .

5.  Usuń ewentualne resztki betonu z powierzchni podstawy.

6.  Zaczekaj aż cement stwardnieje, a następnie usuń taśmę ochronną ze 
śrub.

5.3 INSTALACJA PODSTAWY MONTAŻOWEJ
ZAGROŻENIA

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
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Prace przeprowadzać po odłączeniu zasilania.

Zaczekaj na pełne utwardzenie betonu przed kolejnymi 
czynnościami.

1.   Zdejmij obudowę  i umieść ją tymczasowo z boku.

2.   Ustaw napęd C851 na podstawie, dopasowując otwory do śrub  
w podstawie . Podczas tej czynności przepuść przewody przez 
otwór w podstawie tak, aby nie doszło do uszkodzenia ani przycięcia 
przewodu.

3.   Zamocuj podkładkę, podkładkę ząbkowaną oraz nakrętkę na każdej 
śrubie w podstawie .

4.   Dotyczy : wyreguluj wysokość jednostki C851 przy pomocy 5 śrub  
i klucza imbusowego. Przy pomocy poziomicy sprawdź wypoziomowanie 
jednostki napędowej. Po dokonaniu korekt przykręć nakrętki.

5.   Dotyczy : ustaw jednostkę C851 w otworach zgodnie z wymiarami 
wskazanymi na . Po dokonaniu korekt przykręć nakrętki.

 

Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcać z momentem

wskazanym na  oraz  .

5.4 INSTALACJA NAPĘDU
ZAGROŻENIA

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
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1.   Odblokuj jednostkę C851.

2.   Zamontuj tuleje dystansowe i śruby w górnej części otworów 
 (  - 1) listwy zębatej. Pozwoli to w przyszłości skorygować ustawienie, 
gdyby doszło do obniżenia no. skrzydła bramy.

3.   Oprzyj przygotowany fragment na kole zębatym.

4.   Użyj zacisku śrubowego, aby przymocować element do skrzydła,  
a następnie użyj poziomicy do sprawdzenia poziomu ( ).

5.   Przyspawaj pierwszą tuleję dystansową do skrzydła ( ).

6.   Przesuń skrzydło do przodu. Upewnij się, że fragment listwy zębatej spoczywa 
na kole zębatym, a przy pomocy poziomicy sprawdź wypoziomowanie.

7.   Przyspawaj drugą tuleję dystansową do skrzydła.

8.   Powtórz etapy 6 i 7 dla trzeciej tulei dystansowej.

9.   Zdejmij zacisk.

10.  Zainstaluj kolejną szynę począwszy od kroku 2.

11.  Oprzyj listwę zębatą na kole zębatym obok poprzedniego fragmentu 
szyny. Użyj zacisku śrubowego i poziomicy, aby dopasować do siebie zęby 
i poziomy ( ).

12.  Przyspawaj tuleje dystansowe, powtarzając czynności z kroków 5 – 8, 
a następnie usuń zaciski.

13.  Dodaj kolejną listwę zębatą aż zostanie pokryta cała długość skrzydła.

14.   Jeżeli ostatni odcinek listwy zębatej jest zbyt długi, należy odciąć go przy 
pomocy szlifi erki kątowej w pobliżu jednego z otworów ( ).

15.  Dokręć wszystkie śruby, mocujące poszczególne odcinki listwy zębatej.

REGULACJA I TESTY

W celu zapobiegania uszkodzeniom i zapewnienia prawidłowego działania 
napędu należy spełnić następujące wymagania:

-   odległość 1,5 mm pomiędzy zębami listwy zębatej i koła zębatego, na całej 
długości ruchu skrzydła bramy (  -1)

Aby obniżyć jednostkę C851, powtórz etapy 4 – 5 w pkt. 5.4

-   listwa zębata powinna na całej swojej długości przesuwać się po kole 
zębatym w granicach jego szerokości (  -2)

-   poszczególne fragmenty listwy zębatej nie powinny być przyspawane 
do siebie wzajemnie, ani do tulei dystansowych

-   nie może dochodzić do tarcia pomiędzy elementami

-    nie należy używać smaru ani innych substancji smarujących pomiędzy 
listwą zębatą a kołem zębatym

5.5 INSTALACJA LISTWY ZĘBATEJ
ZAGROŻENIA

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
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Należy zawsze ODŁĄCZYĆ ZASILANIE przed przystąpieniem do prac 
przy centrali sterującej. Przywróć zasilanie dopiero po wykonaniu 
wszystkich połączeń elektrycznych i testów przedrozruchowych.

Centrala sterująca E850S jest chroniona przez plastikowe osłony:

-   osłona na  -1 chroni przed porażeniem prądem i powinna 
być zainstalowana zawsze, gdy zasilanie jest włączone.

-   osłona na  -2 zapewnia widoczność wyświetlacza LCD  
i diod sygnalizacyjnych na centrali sterującej. Powinna być 
zainstalowana przez cały czas – należy ją zdjąć tylko na czas 
korzystania z przycisków programowania (nawet gdy włączone jest 
zasilanie).

1. Tymczasowo zdejmij obie osłony ( ).

6. MONTAŻ ELEKTRONIKI
ZAGROŻENIA

Legenda:

CAB 1  Przewód płytki interfejsu wył. krańc.

CAB 2  Przewód magnetycznego czujnika wył. krańc.

CAB 3  Przewód przyłączeniowy krzywek regulacji spowolnienia

CAB 4  Przewód hamulca elektrycznego

CAB 5  Przewód silnika

CAB 6  Przewód zabezpieczenia rozblokowania napędu

CAB 7  Przewód wentylatora

Legenda:

INT          Płytka interfejsu wyłącznika krańcowego

DIN         Szyna DIN

GR           Dławik przepustu

GND       Złącze uziemienia

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

6.1 CENTRALA STERUJĄCA E850S
KOMPONENTY
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E850S - ZŁĄCZA

J 1 Złącze zasilania sieciowego

J 2 Złącza hamulca elektrycznego i lampy ostrzegawczej

J 3 Złącze silnika (otwieranie w lewo)

J 4 Złącze silnika (otwieranie w prawo)

J 5 Złącza urządzeń sterujących

J 6 Złącza urządzeń zabezpieczających (tryb FAIL SAFE)

J 7 Złącza zasilania akcesoriów i lampki sygnalizacji stanu bramy

J 8 Złącza wentylatora

JP 1 Złącze (5 pinowe) odbiornika radiowego/dekodera

JP 2 Złącze wyłącznika krańcowego (otwieranie w lewo)

JP 3 Złącze wyłącznika krańcowego (otwieranie w prawo)

DISPLAY Wyświetlacz LCD do programowania

P 1 Przycisk ENTER (Zatwierdź)

P 2 Przycisk UP/DWN (Góra/Dół)

P 3 Przycisk RESET (Resetuj)

F 1 Bezpiecznik zasilania sieciowego (T10A)

E850S - DIODY SYGNALIZACYJNE

DL 5 Status wyłącznika krańcowego otwarcia

DL 6 Status wyłącznika krańcowego zamknięcia

DL 7 Status spowolnienia przy otwieraniu

DL 8 Status spowolnienia przy zamykaniu

DL 9 Status sygnału OPEN

DL 10 Status sygnału OPEN B

DL 11 Status sygnału OPEN A

DL 12 Status wejścia SAFE

DL 13 Status wejścia FSW CL

DL 14 Status wejścia FSW OP

DL 15 Status wejścia STOP

    Dane techniczne centrali sterującej E850S

Napięcie zasilania 230 V~(+6% -10%) 50/60 Hz

Maks. pobór mocy 18 W

Napięcie zasilania akcesoriów 24 V 

Maks. moc silnika 1,5 kW

Maks. obciążenie przez akcesoria 500 mA

Maks. moc lampy ostrzegawczej 30 W (230 V~)

Temperatura robocza otoczenia od -20°C do +55°C
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otwarcie w lewo otwarcie w prawo

Należy zawsze ODŁĄCZYĆ ZASILANIE przed przystąpieniem do 
prac przy centrali sterującej.

Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny z zewnątrz, należy zastosować 
ostrzeżenie «UWAGA – prace techniczne w toku».

Przewody powinny przechodzić przez dostępne przepusty.

PRZEWÓD SILNIKA

W zależności od kierunku otwarcia bramy należy przyłączyć okablowany

fabrycznie silnik do:

-  J3, gdy brama otwiera się w lewo ( )

-  J4, gdy brama otwiera się w prawo ( )

 

Kierunek otwarcia jest oceniany z perspektywy osoby stojącej 
wewnątrz posesji, z twarzą skierowaną do bramy tuż przed 
urządzeniem C851.

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

W zależności od kierunku otwarcia bramy należy przyłączyć okablowany

fabrycznie wyłącznik krańcowy do:

-  JP3, gdy brama otwiera się w lewo ( )

-  JP2, gdy brama otwiera się w prawo ( )

Kierunek otwarcia jest oceniany z perspektywy osoby stojącej 
wewnątrz posesji, z twarzą skierowaną do bramy tuż przed 
urządzeniem C851.

ELEKTRYCZNY HAMULEC

Elektryczny hamulec jest podłączony fabrycznie do złącza J2 ( ).

Elektryczny hamulec jest zasilany napięciem 230 V~.

LAMPA OSTRZEGAWCZA

Lampa ostrzegawcza informuje o ruchu bramy i należy ją zainstalować 
w     miejscu widocznym z obu stron bramy.

Lampę ostrzegawczą należy podłączyć do złącza J2 ( ) – maks. moc 
30 W przy 230 V~.

WENTYLATOR

Wentylator centrali sterującej jest podłączony fabrycznie do złącza J8 ( ).

Wentylator jest zasilany prądem stałym – podłączenie jest spolaryzowane.

Wentylator jest uruchamiany i zatrzymywany przez płytę centralę sterującą 
w zależności od temperatury wentylowanych komponentów.

ZABEZPIECZENIE ROZBLOKOWANIA

Procedura odblokowania trybu ręcznego uruchamia zabezpieczenie 
poprzez styk rozwierny, który jest fabrycznie podłączony do złączy J5: LOCK 
oraz COM ( ).

Gdy bezpiecznik jest aktywny, płyta główna uniemożliwia uruchomienie 
silnika elektrycznego.

SZYBKOZŁĄCZE RADIOODBIORNIKA/DEKODERA

Złącze JP1 służy do podłączania radioodbiorników oraz dekoderów FAAC 
wyposażonych w szybkozłącze 5-pinowe.

Jest to szybkozłącze spolaryzowane ( ).

W przypadku użycia odbiornika RP fi rmy FAAC, zaleca się 
instalację stosownej anteny zewnętrznej, aby uzyskać 
odpowiedni zasięg.

6.2 PODŁĄCZENIA
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LAMPKA SYGNALIZACJI STANU BRAMY

Lampka sygnalizacyjna informuje o statusie bramy w następujący sposób:

Lampkę (model 24 V, maks. 0.2 A) należy podłączyć do złącza J7:

W.L. oraz „–”   ( 36)

ZASILANIE AKCESORIÓW

Centrala sterująca E850S zapewnia zasilanie akcesoriów napięciem stałym 24V 
(max. obciążenie 0,5A) po podłączeniu do złącza J7: +24V oraz „–”  ( 37).

URZĄDZENIA STERUJĄCE

Urządzenia należy podłączyć do złącza J5  ( 34).

W przypadku kolejnych styków zwiernych należy podłączyć je 
równolegle. W przypadku kolejnych styków rozwiernych należy 
podłączyć je szeregowo.

ZŁĄCZA J5

OPEN Styk zwierny – podłącz przycisk lub inny generator sygnału, który 
zamyka styk jako polecenie całkowitego otwarcia bramy.

OPEN B Styk zwierny – podłącz przycisk lub inny generator sygnału, 
który zamyka styk jako polecenie częściowego otwarcia bramy. 
Możliwość skonfigurowania jako funkcja CLOSE poprzez 
ustawienie parametru  =1; w takim przypadku będzie to styk 
zwierny, do którego podłącza się przycisk lub inny generator 
sygnału, który zamyka styk jako polecenie zamknięcia bramy.

OPEN A Styk zwierny – podłącz przycisk lub inny generator sygnału, który 
zamyka styk jako polecenie całkowitego otwarcia bramy. Kolejne 
sygnały będą powodowały rezultat, który zależy od tego, jak został 
zaprogramowany parametr .

SAFE  Styk rozwierny – podłącz listwę krawędziową lub inne urządzenie 
ochronne, które otwiera styk jako polecenie do odwrócenia ruchu i za-
trzymania automatyki. Funkcja działa podczas otwierania i zamykania.

FSW CL Styk rozwierny – podłącz fotokomórkę lub inne urządzenie, które 
otwiera styk podczas zamykania jako polecenie odwrócenia 
ruchu.

FSW OP Styk rozwierny – podłącz fotokomórkę lub inne urządzenie, które 
otwiera styk podczas otwierania jako polecenie zatrzymania bramy 
- po ponownym zamknięciu styku brama kontynuuje otwieranie się.

STOP Styk rozwierny – podłącz przycisk lub inny generator sygnału, który 
otwiera styk jako polecenie awaryjnego zatrzymania bramy. Po 
ponownym zamknięciu styku i uruchomieniu automatyki, następny 
ruch odbywa się powoli aż do pełnego otwarcia bramy. 

 Gdy styk nie jest używany, należy zastosować mostek  
pomiędzy stykami STOP i COM.

LOCK Styk rozwierny – podłączenie zabezpieczenia rozblokowania (fabrycznie).

COM Styk wspólny

Gdy jeden ze styków SAFE, FSW CL, FSW OP nie jest używany: 
- Przy nieaktywnym zabezpieczeniu FAILSAFE: zastosować mostek    
  pomiędzy danym stykiem a stykiem COM  
- Przy aktywnym zabezpieczeniu FAILSAFE: patrz instrukcje poniżej

TRYB FAIL SAFE
Tryb FAIL SAFE służy do sprawdzania poprawności funkcjonowania urządzeń 
ochronnych, które są podłączone do styków SAFE, FSW CL, FSW OP. W trybie tym 
przed każdym uruchomieniem napędu następuje odłączenie zasilania urządzeń 
ochronnych i sprawdzenie statusu wejść, do których te urządzenia są przyłączone.
Tryb FAIL SAFE wymaga wcześniejszego aktywowania (parametr  =1).
Złącze J6 ( 38) to styki bezpotencjałowe (rozwierne lub zwierne), które słu-
żą do przerywania zasilania.

status bramy światło lampy
zamknięta wyłączona
otwieranie włączona

otwarta włączona
zamykanie migotanie
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( 39) pokazuje podłączenie jednej lub dwóch par fotokomórek (szeregowo). 
W tej konfiguracji, gdy którykolwiek ze styków SAFE, FSW CL, FSW OP nie jest 
używany, należy zmostkować go ze stykiem rozwiernym (NC) złącza J6.

ZASILANIE SIECIOWE I UZIEMIENIE

 

Poniższe czynności należy przeprowadzać po odłączeniu zasilania.

W odniesieniu do ( 40):
1. Zaciśnij dostarczoną końcówkę oczkową (1) na przewodzie ochronnym 

(PE).
2. Umieść końcówką oczkową (1) oraz podkładkę i nakrętkę (2) na złączu 

uziemienia (3). Dokręć
3. Połącz przewody fazowy i neutralny odpowiednio do styków L i N na 

złączu J1.

Podczas pracy istnieje zagrożenie uwięzienia palców i dłoni 
pomiędzy listwą zębatą, kołem zębatym i obudową.

Gdy magnesy zamocowane na skrzydle bramy znajdują się 
poza magnetycznym wyłącznikiem krańcowym, każdy ruch 
następujący po uruchomieniu lub zresetowaniu napędu w trakcie 
otwierania będzie wykonywany ze zmniejszoną prędkością, aż do 
momentu aktywowania magnetycznego wyłącznika krańcowego 
przez jeden z magnesów zainstalowanych na skrzydle bramy.

1. Upewnij się, że przewody silnika i wyłącznika krańcowego są podłączone 
do odpowiednich złączy według kierunku, w którym brama się otwiera.

2. Zamocuj osłonę i przykręć ją wkrętami ( 41).

3. Sprawdź, czy urządzenie jest rozblokowane - możliwa jest obsługa 
ręczna.

4. Włącz zasilanie systemu.

5. Zainstaluj dostarczone magnesy na listwie zębatej.

6. Ustaw punkty spowolnienia przy pomocy wbudowanych krzywek.

7. Zaprogramuj urządzenie.

8. Przywróć tryb automatyczny.

ZAGROŻENIA

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

7. KONFIGURACJA
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OTWARCIE W LEWO

KRAŃCÓWKA 
OTWARCIA 
(magnes 
aktywujący 
czujnik podczas 
otwierania)

KRAŃCÓWKA 
OTWARCIA 
(magnes 
aktywujący 
czujnik podczas 
otwierania)

KRAŃCÓWKA OTWARCIA 
(magnes aktywujący czujnik podczas otwierania)

KRAŃCÓWKA OTWARCIA 
(magnes aktywujący czujnik 
podczas otwierania)

KRAŃCÓWKA 
ZAMKNIĘCIA 
(magnes aktywujący czujnik 
podczas zamykania).

KRAŃCÓWKA 
ZAMKNIĘCIA 

(magnes aktywujący czujnik 
podczas zamykania).

KRAŃCÓWKA ZAMKNIĘCIA 
(magnes aktywujący czujnik podczas 
zamykania).

KRAŃCÓWKA ZAMKNIĘCIA 
(magnes aktywujący czujnik podczas 
zamykania).

OTWARCIE W PRAWO

Urządzenie C851 musi być odblokowane.

1. W odniesieniu do ( 42): zainstaluj dwa magnesy:  
- wsuń magnes (1) do szczeliny uchwytu (2) i ustaw po środku  
- przykręć wkręty (3)  
- naciśnij przekładkę dystansową (4), aby dostosować uchwyt do 
grubości listwy zębatej.

2. Zamknij bramę tak, aby pozostawała w odległości kilku centymetrów od 
punktu mechanicznego zatrzymania (ograniczenia) ruchu.

3. Zainstaluj magnes (aktywujący czujnik podczas zamykania) na listwie 
zębatej zgodnie z ( 43) (otwarcie w lewo) lub ( 44) (otwarcie w prawo) 
i przesuń go w stronę czujnika na urządzeniu aż zgaśnie dioda DL6.

4. Przymocuj uchwyt za pomocą wkrętów.

5. Otwórz bramę tak, aby pozostawała w odległości kilku centymetrów od 
punktu mechanicznego zatrzymania (ograniczenia) ruchu.

6. Zainstaluj magnes (aktywujący czujnik podczas otwierania) na listwie 
zębatej zgodnie z ( 45) (otwarcie w lewo) lub ( 46) (otwarcie w prawo) 
i przesuń go w stronę czujnika na urządzeniu aż zgaśnie dioda DL5.

7. Przymocuj uchwyt za pomocą wkrętów.

8. Niewielka regulacja jest możliwa poprzez poluzowanie wkrętów ( 43-
3) i przesunięcie magnesu.

Podczas normalnej pracy brama powinna zawsze zatrzymywać 
się przed uderzeniem w mechaniczne ograniczniki ruchu.

7.1 INSTALACJA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
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Urządzenie C851 musi być rozblokowane.

Ustaw punkty spowalniania ruchu przy pomocy wbudowanego urządzenia. 
Maksymalny dystans spowalniania może być ustawiony na 5 m. Minimalny 
dystans zależy od zaprogramowanej szybkości ruchu (parametry  oraz ):

 10 Minimalny dystans spowalniania

 minimalny dystans od magnetycznego wyłącznika krańcowego: 10 cm

 minimalny dystans od magnetycznego wyłącznika krańcowego: 40 cm

 minimalny dystans od magnetycznego wyłącznika krańcowego: 70 cm

 minimalny dystans od magnetycznego wyłącznika krańcowego: 130 cm

Nieprzestrzeganie minimalnego dystansu określonego w  10  
może prowadzić do naruszenia integralności lub pogorszenia 
funkcjonowania urządzenia C851 oraz stanowić zagrożenie dla ludzi.

1. Zdejmij osłonę z wbudowanego urządzenia ( 47).
2. Poluzuj główną śrubę o jeden obrót ( 48).
3. Sprawdź  11 oraz  12, aby określić funkcję poszczególnych krzywek  

i ich kierunek regulacji w stosunku do kierunku otwierania bramy.

( 49) pokazuje ustawienie krzywek i ich śrub regulacyjnych.

4. Otwórz bramę ręcznie do punktu, w którym ma rozpocząć się proces 
spowalniania.

5. Przy pomocy wkrętaka przekręć w odpowiednim kierunku śrubę krzywki 
odpowiadającej za spowolnienie przy otwieraniu, aż do aktywowania 
mikro-przełącznika. Po aktywowaniu mikro-przełącznika, dioda DL7 
(R.OP) zgaśnie.

6. Zamknij bramę ręcznie do punktu, w którym ma rozpocząć się proces 
spowalniania.

7. Przy pomocy wkrętaka przekręć w odpowiednim kierunku śrubę krzywki 
odpowiadającej za spowolnienie przy zamykaniu, aż do aktywowania 
mikro-przełącznika. Po aktywowaniu mikro-przełącznika, dioda DL8 
(R.CL) zgaśnie.

8. Dokręć śrubę główną ( 48).
9. Załóż osłonę wbudowanego urządzenia ( 47).

 11 Otwarcie w lewo

 12 Otwarcie w prawo

7.2 USTAWIENIE PUNKTÓW SPOWOLNIENIA RUCHU

funkcja nastawiana krzywka kierunek ustawienia
spowolnienie  

otwierania krzywka 1

spowolnienie  
zamykania krzywka 4

funkcja nastawiana krzywka kierunek ustawienia
spowolnienie  

otwierania krzywka 4

spowolnienie  
zamykania krzywka 1

nie używana

nie używana

krzywka 1
krzywka 4
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Dostęp do menu programowania jest możliwy, gdy wyświetlacz 
pokazuje status systemu «ZAMKNIĘTY» (  ).
Tryb programowania może być udostępniony także, przy innych 
statusach systemu pokazywanych na wyświetlaczu. W tym celu 
należy na chwilę nacisnąć przycisk RESET:  
(  ) – ten status zostanie pokazany na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk P1 (ENTER) przez ok. 5 sekund do czasu pokazania 
pierwszego parametru:  .
Naciśnij przycisk P2 (UP/DWN), aby zmienić wartość parametru. Naciśnij
przycisk P1 (ENTER), aby przejść do kolejnego parametru.
W przypadku braku aktywności przez 60 sekund system automatycznie 
opuści tryb programowania i zapisze wprowadzone zmiany.

7.3 PROGRAMOWANIE

  parametr     wartość domyślna

Konfiguracja wejścia OPEN B 
 otwarcie częściowe

 zamykanie (CLOSE)

Tryb FAIL SAFE 
 nieaktywny

 aktywny

Automatyczne zamykanie 
 nieaktywne 

 aktywne, pauza 5 s
  aktywne, pauza 10 s
  aktywne, pauza 15 s
  aktywne, pauza 20 s
  aktywne, pauza 25 s
  aktywne, pauza 30 s
  aktywne, pauza 40 s
  aktywne, pauza 80 s
  aktywne, pauza 120 s

Konfiguracja wejścia OPEN A  
 otwieranie/stop/zamykanie/otwieranie...

 otwieranie/zamykanie/otwieranie...

Czas otwarcia częściowego 
 3s

  5 s
  8 s
  10 s

Tryb osiedlowy  
  nieaktywny (sygnał OPEN A działa podczas otwierania)

  aktywny (sygnał OPEN ignorowany podczas otwierania)

Maksymalna prędkość otwierania 
 10 m/min.

  20 m/min.
 30 m/min.
 40 m/min.

Maksymalna prędkość zamykania 
 10 m/min.

 20 m/min.
 30 m/min.
 40 m/min.

  parametr     wartość domyślna

Zamknięcie od razu po zwolnieniu linii fotokomórek 
 nieaktywne (jeżeli automatyczne zamykanie włączono,  

brama zamyka się po ustawionym czasie pauzy)
 aktywne (jeżeli włączono automatyczne zamykanie, to  
brama zamyka się od razu po zwolnieniu linii fotokomórek działają-
cych podczas fazy zamykania

Funkcja TIMERA (czasowe blokowanie zamknięcia) 
 nieaktywny

 aktywny (podtrzymanie zwarcia wejścia OPEN A do styku COM  
 utrzymuje bramę otwartą aż do jego ponownego rozwarcia)

Tryb DEAD-MAN (obsługa w obecności człowieka) 
 nieaktywny 

 aktywny wymaga podtrzymywania zwarcia wejścia OPEN A  
 (otwieranie) lub wejścia OPEN B skonfigurowanego jako CLOSE  
 (zamykanie) do styku COM

W trybie dead-man:
- uruchomienie napędu musi być aktywowane w sposób
zamierzony i przy widocznej bramie
- wejście OPEN jest nieaktywne
- jeżeli aktywowano wejście SAFE podczas otwierania lub 
zamykania, ruch bramy zostaje natychmiast zatrzymany
- jeżeli aktywowano wejście FSW CL podczas zamykania, 
ruch bramy zostaje natychmiast zatrzymany
- jeżeli aktywowano wejście FSW OP podczas otwierania, 
ruch bramy zostaje natychmiast zatrzymany
- prędkość bramy musi wynosić poniżej 5 m/min. 

Wstępne świecenie lampy ostrzegawczej przy zamykaniu  
 nieaktywny

  1 s
  2 s
  3 s
  4 s

Poza menu programowania wyświetlacz informuje także o aktual-
nym statusie automatyki (  14).
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8. URUCHOMIENIE

1. Sprawdź, czy prędkość nie jest zbyt wysoka dla danej bramy i jej 
parametrów. Nadmierna prędkość może spowodować silniejsze uderzenie 
bramy lub przeskakiwanie zębów koła zębatego po zębach listwy zębatej 
podczas zmiany kierunku ruchu.

2. Upewnij się, że siła generowana przez skrzydło bramy jest w zakresie 
dopuszczalnym przez przepisy. Zastosuj w tym celu miernik siły 
uderzenia zgodnie ze standardami EN 12453 oraz EN 12445. W przypadku 
krajów poza UE, jeżeli brakuje specjalistycznych przepisów na poziomie 
lokalnym, siła nie powinna przekraczać 150 N.

3. Upewnij się, że maksymalna siła potrzebna do ręcznego przesunięcia 
skrzydła jest mniejsza niż 260 N.

4. Upewnij się, że napęd C851 i zainstalowane urządzenia funkcjonują 
prawidłowo.

8.2 INSTALACJA OSŁONY CENTRALI STERUJĄCEJ  
I OBUDOWY

Poniższe czynności należy przeprowadzać po odłączeniu zasilania.

Przed instalacją osłony elektroniki i obudowy należy:
- zakończyć procedurę uruchamiania
- sprawdzić, czy napęd i zainstalowane urządzenia funkcjonują  
prawidłowo.

1. Zamocuj osłonę centrali sterującej i przykręć ją wkrętami ( 50).
2. Zamocuj obudowę i przykręć ją wkrętami ( 50).

8.3 CZYNNOŚCI KOŃCOWE
1. Przylep na obudowie napędu dołączony znak ostrzegawczy, aby poinfor-

mować o zagrożeniu uwięzienia palców i dłoni pomiędzy listwą zębatą, 
kołem zębatym i obudową ( 51).

2. Oznacz wszystkie strefy przy pomocy stosownych znaków ostrzegaw-
czych tam, gdzie istnieje choćby szczątkowe ryzyko, nawet jeżeli wpro-
wadzono wszystkie środki ostrożności.

3. Umieść znak „UWAGA – BRAMA AUTOMATYCZNA” w widocznym miejscu 
na bramie.

4. Zamocuj znak CE na bramie.
5. Uzupełnij Deklarację zgodności WE dla maszyny oraz Rejestr systemu.
6. Przekaż Deklarację zgodności WE, Rejestr systemu oraz harmonogram ser-

wisowania i instrukcje obsługi automatyki właścicielowi lub operatorowi 
systemu.

8.1 KONTROLA KOŃCOWA
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9. DIAGNOSTYKA 9.2 STATUS SYSTEMU AUTOMATYKI
Poza menu programowania wyświetlacz informuje także o aktualnym sta-
tusie automatyki:

 14 Status automatyki

  display meaning

 zamknięta

 otwieranie/otwarta

 pauza

 zamykanie

 tryb DEAD-MAN jest aktywny, a brama nie zakończyła ruchu  
 otwierania lub zamykania

 tryb FAIL SAFE jest aktywny, a test co najmniej jednego  
 z urządzeń nie powiódł się (w tym samym czasie lampa  
 ostrzegawcza podłączona do wyjścia oznaczonego LAMP  
 szybko błyska) 

 .  świeci kropka po lewej stronie – aktywne wejście FSW OP

.    świeci kropka po prawej stronie – aktywne wejście FSW CL

 13 Status diod

9.1 STATUS DIOD LED

LED opis
DL5 OP wyłącznik krańcowy otwierania nieaktywny aktywny

DL6 OP wyłącznik krańcowy zamykania nieaktywny aktywny

DL7 R.OP spowalnianie podczas otw. nieaktywne aktywne

DL8 R.CL spowalnianie podczas zam. nieaktywne aktywne

DL9 OPEN wejście OPEN aktywne nieaktywne

DL10 OPEN B wejście OPEN B aktywne nieaktywne

DL11 OPEN A wejście OPEN A aktywne nieaktywne

DL12 SAFE wejście SAFE nieaktywne aktywne

DL13 FSW CL wejście FSW CL nieaktywne aktywne

DL14 FSW OP wejście FSW OP nieaktywne aktywne

DL15 STOP wejście STOP nieaktywne aktywne

Pogrubiona czcionka informuje o statusie diody, gdy centrala 
sterująca jest zasilana, brama jest w połowie drogi i żadne 
podłączone urządzenie nie jest aktywne ( = wł.; =wył.)

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych 
należy odłączyć zasilanie. Jeżeli wyłącznik nie jest widoczny 
z zewnątrz, należy zastosować ostrzeżenie «UWAGA – prace 
techniczne w toku».

Zasilanie można przywrócić dopiero po zakończeniu prac 
serwisowych i przywróceniu bezpiecznego stanu w strefie.

Konserwację przeprowadza wyłącznie instalator lub serwisant. 
Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji.

Strefę pracy należy oznaczyć i odgrodzić przed dostępem  
i przejazdem. Nie wolno pozostawiać strefy pracy bez nadzoru.

Miejsce pracy należy utrzymywać w porządku i czystości po 
zakończeniu prac serwisowych.

Przed rozpoczęciem prac należy poczekać na schłodzenie 
elementów. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian do 
oryginalnych części.

FAAC S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub 
straty spowodowane elementami, które zostały zmodyfikowane 
lub w które ingerowano w jakikolwiek inny sposób.

Gwarancja zostanie anulowana w przypadku ingerencji  
w komponenty.

Należy korzystać wyłączenie z oryginalnych części zamiennych 
FAAC.

ZAGROŻENIA

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

10. SERWISOWANIE
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10.1 PRZEGLĄDY OKRESOWE
 15 opisuje czynności, które należy systematycznie przeprowadzać, aby 

utrzymać niezawodność i bezpieczeństwo automatyki – informacje mają 
charakter zaleceń i nie są wyczerpujące. Instalator/producent maszyny od-
powiada za sporządzenie harmonogramu serwisowego dla automatyki oraz 
uzupełnienie tej tabeli lub dostosowanie czynności serwisowych w oparciu  
o charakterystykę maszyny.

 15 Przeglądy okresowe

Konstrukcja
Sprawdź płytę fundamentową, konstrukcję i elementy budynku/
ogrodzenia przy systemie, upewniając się co do braku uszkodzeń, 
pęknięć i osadzania się.

12

Sprawdź strefę ruchu wokół bramy pod kątem braku przeszkód, 
obiektów lub zanieczyszczeń, które mogłyby pogorszyć skutec-
zność środków bezpieczeństwa.

12

Sprawdź kompletność ogrodzenia oraz czy siatki ochronne  
w strefie ruchomego skrzydła nie są uszkodzone 12

Upewnij się, że nie ma żadnych wystających elementów, które 
mogłyby stwarzać zagrożenie przebiciem lub zahaczeniem. 12

Brama
Sprawdź bramę, czy jest nienaruszona, niezdeformowana, wolna 
od rdzy itp. 12

Upewnij się, że w bramie nie ma otworów/szczelin, a wszystkie 
siatki ochronne są nienaruszone 12

Sprawdź, czy śruby i wkręty są dokręcone prawidłowo. 12
Sprawdź, czy prowadnice są proste i niezużyte. 12
Upewnij się, że łożyska są w dobrym stanie i nie dochodzi do tarcia. 12
W przypadku bramy z przeciwwagą, sprawdź solidność mechaniz-
mu prowadzącego skrzydło oraz przeciwwagi. 12

Upewnij się, że ograniczniki (odboje) mechaniczne są solidnie przy-
mocowane i w dobrym stanie. Kontrolę należy przeprowadzić po 
obu stronach, imitując ewentualne uderzenie podczas użycia.

12

Upewnij się, że kółka są nienaruszone, prawidłowo przymocowane 
oraz wolne od zniekształceń, nadmiernego zużycia i rdzy. 12

Upewnij się, że listwa zębata jest prosta, odpowiednio oddalona od 
koła zębatego na całej długości oraz prawidłowo przymocowana 
do skrzydła bramy.

12

Upewnij się, że profil i kolumna wspierającą są prawidłowo przy-
mocowane i nienaruszone. 12

Ogólnie uprzątnij strefę, w której brama będzie się poruszać. 12
Napęd
Upewnij się, że napęd jest nienaruszony i prawidłowo przymocowany. 12
Upewnij się, że koło zębate jest prawidłowo przykręcone do wału  
i zamocowane. 12

Sprawdź samohamowność napędu. 12
Należy sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju. 12
Sprawdź stan przewodów, przepustów kablowych, dławików  
i puszek elektrycznych. 12

Sprawdź stan, funkcjonalność i kalibrację magnesów aktywujących 
czujnik wyłącznika krańcowego. 12

Urządzenia elektroniczne
Upewnij się, że przewody zasilające i łączeniowe oraz przepusty 
kablowe i dławiki są nienaruszone. 12

Upewnij się, że złącza i okablowanie są nienaruszone. 12
Sprawdź stan osłon centrali sterującej. 12
Upewnij się, że nie ma oznak przegrzania, przepalenia itp. ele-
mentów elektroniki. 12

Upewnij się, że podłączenie uziemienia jest nienaruszone. 12
Sprawdź działanie bezpiecznika automatycznego i wyłącznika 
różnicowo-prądowego. 12

Urządzenia sterujące
Upewnij się, że zainstalowane urządzenia i piloty są w dobrym 
stanie oraz że działają prawidłowo. 12

Krawędziowe listwy bezpieczeństwa
Sprawdź stan, przymocowanie i prawidłowe działanie. 6

Miękkie profile odkształcalne
Upewnij się, że profile są nienaruszone i prawidłowo przymocowane. 12
Fotokomórki
Sprawdź stan, przymocowanie i prawidłowe działanie. 6
Upewnij się, że słupki są nienaruszone, prawidłowo przymocowane 
oraz nienaruszone. 12

Lampa ostrzegawcza
Sprawdź stan, przymocowanie i prawidłowe działanie. 12
Kontrola dostępu
Upewnij się, że brama otwiera się tylko po rozpoznaniu autory-
zowanego użytkownika. 12

Kompletny system automatyczny
Upewnij się, że zainstalowane urządzenia i piloty są w dobrym 
stanie oraz że działają prawidłowo. 12

Upewnij się, że brama porusza się prawidłowo, płynnie i bez nie-
prawidłowych odgłosów. 12

Upewnij się, że prędkość otwierania i zamykania jest prawidłowa,  
a miejsce zatrzymania i spowalniania jest zgodne z ustawieniami. 12

Upewnij się, że mechanizm odblokowywania obsługi ręcznej działa 
prawidłowo – po jego włączeniu brama może być przesuwana 
tylko ręcznie.

6

Sprawdź, czy jest osłona na zamku mechanizmu blokady. 6
Upewnij się, że maksymalna siła potrzebna do ręcznego przesunię-
cia bramy wynosi mniej niż 225 N (obiekt mieszkaniowy) lub 390 N 
(obiekt przemysłowy lub handlowo-usługowy).

6

Upewnij się, że krawędziowe listwy bezpieczeństwa działają praw-
idłowo przy kontakcie z przeszkodą. 6

Upewnij się, że wszystkie pary fotokomórek działają prawidłowo. 6
Upewnij się, że pomiędzy fotokomórkami nie dochodzi do interfer-
encji wiązki podczerwieni. 6

Sprawdź siłę nacisku zgodnie z EN 12453 i EN 12445.
W przypadku krajów poza UE, jeżeli brakuje specjalistycznych prze-
pisów na poziomie lokalnym, siła nie powinna przekraczać 150 N.

6

Upewnij się, że wszystkie niezbędne oznaczenia i ostrzeżenia są 
obecne, nienaruszone i czytelne, m.in. o dodatkowych zagrożeni-
ach, upoważnionych użytkownikach itp.

12

Upewnij się, że oznaczenie CE bramy oraz ostrzeżenie “UWAGA – 
BRAMA AUTOMATYCZNA” są obecne, nienaruszone i czytelne. 12
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11. ZALECENIA UŻYTKOWE
Obowiązkiem instalatora/producenta maszyny jest opracowanie instrukcji 
użycia automatyki zgodnie z Dyrektywą maszynową, między innymi w 
zakresie wszystkich niezbędnych informacji, instrukcji i ostrzeżeń w oparciu  
o charakterystykę systemu automatyki.

Poniżej znajdują się wytyczne, które mają na celu pomóc instalatorowi  
w przygotowaniu instrukcji obsługi, służące wyłącznie jako przykład.

 

Instaltor przekaże Deklarację zgodności WE, Rejestr systemu oraz 
harmonogram serwisowania i instrukcje obsługi automatyki 
właścicielowi lub operatorowi systemu.

Instalator poinformuje właściciela/operatora systemu o wszelkim 
innym ryzyku oraz przeznaczeniu i zabronionym użyciu urządze-
nia.

Właściciel odpowiada za funkcjonowanie automatyki i jest zobo-
wiązany:

- Przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi otrzymanych od in-
stalatora/serwisanta oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

- Trzymać instrukcje obsługi w bezpiecznym miejscu, które jest 
łatwo dostępne w przypadku takiej potrzeby.

- Zapewnić, aby harmonogram serwisowania był realizowany 
prawidłowo.

- Utrzymywać Rejestr systemu, który będzie wypełniany przez 
serwisanta przy zakończeniu czynności serwisowych.

11.1 ZALECENIA OCHRONNE
Systemy wykorzystujące napęd FAAC z serii C851 są przeznaczone do użycia 
w strefach ruchu kołowego.
Użytkownik powinien być w dobrym stanie fizycznym i psychicznym, a także
znać i odpowiadać za zagrożenia wynikające z użycia produktu.

 

-  Nie należy wchodzić ani wjeżdżać do strefy pracy, ani pozosta-
wać w niej podczas ruchu systemu automatycznego.

- Nie należy używać automatyki, gdy w strefie pracy są osoby, 
zwierzęta lub przedmioty.

- Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do strefy pracy ani 
bawić się w tym obszarze.

- Nie należy wstrzymywać ruchu systemu automatycznego.

- Nie należy wspinać się na skrzydło bramy, przytrzymywać 
go ani ciągnąć się za nim. Nie należy wchodzić ani siadać na 
jednostkę napędową.

- Nie należy zezwalać na użycie urządzeń sterujących przez oso-
by, które nie zostały do tego upoważnione lub przeszkolone.

- Nie należy zezwalać na użycie urządzeń sterujących przez 
dzieci lub osoby o ograniczeniach psychicznych lub fizycz-
nych, chyba że pod nadzorem dorosłego odpowiedzialnego 
za bezpieczeństwo takich osób.

- Nie należy używać automatyki, gdy stałe lub zdejmowalne 
zabezpieczenia zostały usunięte lub zmodyfikowane.

- Nie należy używać automatyki, jeżeli istnieją jakiekolwiek 
wady mogące niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo.

- Nie należy eksponować automatyki ani napędu na powodują-
ce korozję substancje lub czynniki atmosferyczne. nie należy 
stosować silnego strumienia wody, niezależnie od rozmiaru i 
typu urządzenia go wytwarzającego, bezpośrednio na napęd.

- Nie należy eksponować automatyki na łatwopalne gazy lub 
opary.

- Nie należy wykonywać żadnych czynności na komponentach  
automatyki.

11.2 OSTRZEŻENIA

Ryzyko uwięzienia palców i dłoni pomiędzy 
listwą zębatą, kołem zębatym i obudową napędu.

11.3 UŻYCIE AWARYJNE
Zjawiska pogodowe, nawet okazjonalne (np. oblodzenie, śnieg i porywisty 
wiatr), mogą pogarszać funkcjonowanie automatyki i niekorzystnie wpływać 
na integralność komponentów, a także mogą być potencjalnym źródłem za-
grożenia.
W przypadku błędnego działania, awarii lub nagłego wypadku należy odłą-
czyć zasilanie główne automatyki. Jeżeli warunki umożliwiają bezpieczną ob-
sługę ręczną, można przesunąć skrzydło ręcznie – w przeciwnym razie należy 
pozostawić bramę do czasu naprawienia.
W przypadku awarii naprawa urządzenia może zostać przeprowadzona tylko 
przez instalatora/serwisanta.

11.4 OBSŁUGA RĘCZNA

Przed odblokowaniem obsługi ręcznej należy odłączyć zasilanie 
automatyki.

Podczas obsługi ręcznej należy prowadzić bramę powoli  
i delikatnie do końca, a nie popychać do ruchu samodzielnego.

Nie należy pozostawiać bramy w trybie obsługi ręcznej – po 
przesunięciu przywrócić działanie automatyczne.

ODBLOKOWANIE TRYBU RĘCZNEGO
1. Przekręć osłonę zamka zgodnie z ruchem wskazówek zegara
2. Włóż klucz i przekręć go o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara
3. Przekręć uchwyt blokady zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do 

zatrzymania

PRZYWRÓCENIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO 
1. Przekręć uchwyt blokady przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do 

zatrzymania
2. Przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zatrzymania,  

a potem wyjmij go
3. Przekręć osłonę zamka przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
4. Ręcznie przesuń bramę do momentu załączenia systemu mechanicznego.
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