Simple Move 101
NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH
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Wprowadzenie
POLARGOS to polski producent systemów ogrodzeń posesyjnych, ogrodzeń przemysłowych oraz innych wyrobów
stalowych, który działa na rynku od 1994 roku.
Wieloletnie doświadczenie oraz zaplecze produkcyjne i marketingowe sprawia, że POLARGOS tworzy produkty,
które znajdują coraz więcej zwolenników nie tylko w kraju, ale też za granicą.
Celem firmy jest dostarczanie na rynek produktów, które zarówno spełniają najwyższe standardy wykonania, jak
również odpowiadają wysokim oczekiwaniom klientów co do estetyki i panującej „mody” na rynku ogrodzeń.

PL

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór urządzenia Simple Move 101.
Prosimy o dokładnie zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do montażu.
POMOC TECHNICZNA:
Infolinia: 0 801 377 199

Simple Move 101 wyprodukowano przez Somfy dla POLARGOS.

Zasady bezpieczeństwa
Przed zainstalowaniem napędu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Niezbędne jest ścisłe
stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres użytkowania produktu.
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących montażu może doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała lub
strat materialnych. POLARGOS nie ponosi odpowiedzialności w tego typu przypadkach.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne,
sensoryczne lub mentalne są ograniczone, lub przez osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że
mogą one korzystać, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru albo wcześniej
udzielonych im instrukcji dotyczących obsługi urządzenia.
Uważać, aby dzieci nie bawiły się stałymi urządzeniami sterującymi.
Umieścić nadajniki zdalnego sterowania poza zasięgiem dzieci.
W przypadku używania przełącznika bez blokady***, sprawdzić, czy inne osoby znajdują się w odpowiedniej
odległości od bramy.
Wykonywać częste kontrole instalacji, w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości związanych z wyważeniem
bramy lub określenia śladów zużycia. Nie używać napędu, jeżeli konieczna jest jego naprawa lub regulacja.
Odłączyć zasilanie napędu podczas czyszczenia lub wykonywania innych czynności konserwacyjnych.
Przed zamontowaniem napędu sprawdzić, czy część napędzana jest w dobrym stanie technicznym, została
prawidłowo wyważona oraz otwiera się i zamyka we właściwy sposób.
Zadbać o zachowanie odpowiedniej odległości od strefy znajdującej się między częścią napędzaną a zlokalizowanymi
w pobliżu elementami nieruchomymi, ze względu na niebezpieczeństwo związane z przesuwaniem się części
napędzanej podczas otwierania (zgniecenie, przycięcie, zakleszczenie).
Kontrolować wzrokowo bramę podczas przesuwania.
Wszystkie przełączniki bez blokady*** muszą znajdować się w miejscu, z którego część napędzana będzie bezpośrednio
widoczna, lecz w odpowiedniej odległości od elementów ruchomych. Należy je zainstalować na wysokości co najmniej
1,5 m, w miejscu, gdzie nie będą ogólnie dostępne, za wyjątkiem przełączników wymagających użycia klucza. Podczas
używania przełączników, sprawdzić, czy w pobliżu nie przebywa żadna osoba.
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Gdy brama jest całkowicie otwarta, zachować odległość 500 mm od jej zakończenia.
Po zakończeniu montażu, sprawdzić, czy mechanizm jest prawidłowo wyregulowany oraz czy system zabez
pieczający i wszelkie urządzenia do ręcznego wyłączania systemu działają prawidłowo.
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Nie wyrzucać zużytego urządzenia ani zużytych baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany przekazać wszystkie zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne
do specjalnego punktu zbiórki odpadów w celu ich wtórnego przetworzenia.

Opis produktu
Napęd ten jest przeznaczony do bram przesuwnych używanych w budownictwie jednorodzinnym.

Skład zestawu
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa
Osłona
Antena
Moduł elektroniczny
Napęd
Śruba osłony
Uszczelka okrągła 9x2
Listwa zębata 33 cm
Przelotka przewodu
Śruba samogwintująca TCB M4x12 ocynkowana
Podkładka wachlarzowa AZ4
Uchwyt przewodu
Podkładka płaska średnia M4x10
Końcówka okrągła izolowana D4
Wzornik montażowy do wycięcia (wydrukowany na
kartonie)
Naklejka modułu elektronicznego
Nadajnik zdalnego sterowania
Należy zaopatrzyć się dodatkowo w:
Nakrętki M10 ocynkowane
Podkładki płaskie 10,5x22x2, ocynkowane
Wkręt dwugwintowy 10x15 mm
Kołek 10x60 S12

Ilość
1
1
1
1
1
1
13
1
3
1
1
1
1
1
1
1
8
8
4
4

POLARGOS oświadcza niniejszym, że produkt ten jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi
przepisami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem internetowym www.polargos.eu
Produkt dopuszczony do użytku w Unii Europejskiej i w Szwajcarii.
*** przykład: domofon, przełącznik kluczowy, panel z kodem itd.
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Czujnik światła zewnętrznego

Czujnik
światła
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Moduł elektroniczny napędu jest wyposażony w czujnik światła zewnętrznego, który
wykrywa obecność osłony lub jej brak. Dzięki tej funkcji do trybu ustawień można
wejść tylko, gdy osłona jest zdjęta. Jeżeli osłona jest zamontowana, napęd zostaje
przełączony na tryb czuwania.

Wymiary i maksymalny ciężar bramy
Masa maksymalna (P)

300 kg

Wysokość maksymalna (H)

2m

Szerokość maksymalna (L)
Brama 4M

Długość całkowita
z przeciwwagą 6 m

48

84

72

232

Wymiary napędu (w mm)

109

218

109

180

214

25
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Widok ogólny instalacji

Dane techniczne
Napięcie zasilania
Typ napędu
Moc napędu
Maksymalne zużycie energii (z oświetleniem strefy)
Zużycie energii w trybie czuwania
Średnia, dzienna ilość cykli pracy
Prędkość otwierania*
Automatyczne wykrywanie przeszkody
Temperatura działania
Osłona termiczna
Stopień ochrony
Wbudowany odbiornik fal radiowych
Piloty zdalnego sterowania:
Częstotliwość radiowa
Zasięg użytkowania
Ilość ustawień pamięci
Możliwe podłączenia:
Wyjście pomarańczowego światła
Wyjście oświetlenia strefy, zaciski zasilane
Wyjście zasilania akcesoriów
Wejście zapasowej baterii
Wejście fotokomórek
Wejście sterowania typu zaciski zasilane

230 V~ / Energia słoneczna
24 Vdc
150 W
600 W
4,5 W
20 cykli dziennie
3 m / 16 s, poza obszarem zwalniania (20 cm)
Zgodnie z normą EN 12 453
od - 20°C do + 60°C
Tak
IP 44
Tak
433,42 MHz
~50 m
16
Miganie, 24 V, 10 W
500 W maksymalnie (przy 230 V~)
24 V - 15 W maksymalnie, wyłącznie przy 230V
Tak
Tak (BUS)
Tak, wyłącznie przy 230V

* Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy.
6

Czynności wstępne
Punkty do sprawdzenia przed wykonaniem instalacji
►Kontrola
►
bramy

Brama musi pozostawać w pozycji horyzontalnej podczas całego cyklu przesuwania i musi otwierać się oraz
zamykać bez konieczności użycia nadmiernej siły. Należy sprawdzić, czy prowadzenie względem podłoża
jest na pewno prostopadłe i czy nie występują punkty zaczepienia mogące przeszkadzać w prawidłowym
przesuwaniu bramy.

►Obecność
►
ograniczników bramy

Ruch bramy musi być regulowany przez solidnie przymocowane do podłoża ograniczniki, które wyznaczają
jej krańcowe położenie podczas otwierania, przy zamykaniu tę funkcję pełni słupek.
Ogranicznik otwarcia

Ogranicznik zamknięcia

Niezbędne narzędzia

12
17

13

10

7
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Brama musi być w dobrym stanie technicznym: należy sprawdzić, czy posiada ona konstrukcję umożli
wiającą jej zautomatyzowanie.

Wstępna instalacja elektryczna
 aopatrzyć się w osłonę Orange ICT Ø 25 mm do przewodów umieszczonych pod ziemią.
Z
Jeżeli przeprowadzenie przewodów pod ziemią nie jest możliwe, użyć przelotki, która wytrzyma
przejazd pojazdów.

►Zasilanie
►
z sieci (wyłącznie napięciem 230 V)
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Doprowadzić zasilanie elektryczne 230 V jak najbliżej napędu.
Moduł elektroniczny napędu musi być zasilany napięciem 230 V - 50 Hz przy pomocy giętkiego przewodu
typu 1,5 mm².
Linia elektryczna musi być:
• Przeznaczona wyłącznie do napędu.
• Zabezpieczona:
– przy pomocy bezpiecznika lub samoczynnego wyłącznika 10 A,
– przy pomocy urządzenia typu mechanizm różnicowy (30 mA).
• Zamontowana zgodnie z normami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji elektrycznych, obowiązującymi
w kraju użytkowania.
Należy zapewnić możliwość wielobiegunowego odłączania zasilania:
• przy użyciu przewodu zasilającego z wtyczką,
• albo przy pomocy wyłącznika umożliwiającego zachowanie odległości między stykami wynoszącej co
najmniej 3 mm na każdym biegunie (zgodnie z normą EN 60335-1).
Zalecane jest zamontowanie odgromnika (maksymalne napięcie szczątkowe 2 kV).

►Fotokomórki
►
(opcja w zestawie Simple Move 101)

Fotokomórki są niezbędne do zapewnienia działania w trybie automatycznym oraz do otwierania bramy.
• Przewody fotokomórek (patrz strona 23)
Zapewnić połączenie w osłonie między dwoma słupami bramy, na przewody fotokomórek. Wywiercić
otwory na osłony w obu zakończeniach konstrukcji bramy. Fotokomórki muszą być połączone z układem
elektronicznym napędu przy pomocy przewodu typu 2x0,75 mm². Przewody zasilające muszą być
doprowadzone pod fotokomórkami.
• Umiejscowienie fotokomórek (patrz strona 23).

►Pomarańczowe
►
światło (opcja)

Montaż pomarańczowego światła jest zalecany w celu zapewnienia działania w trybie automatycznym oraz
otwierania bramy.
• Przewody pomarańczowego światła (patrz strona 27)
Należy przewidzieć miejsce na przewód do montażu pomarańczowego światła. Pomarańczowe
światło musi być połączone z układem elektronicznym napędu przy pomocy przewodu typu
2x0,75 mm².
• Umiejscowienie pomarańczowego światła (patrz strona 26)

Zasady bezpieczeństwa

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania montażu:
• Zdjąć biżuterię na czas montażu (bransoletka, łańcuszek lub inna).
• Przy wierceniu lub spawaniu nosić specjalne okulary ochronne i właściwe zabezpieczenia.
• Używać odpowiednich narzędzi, określonych na stronie 6.
• Zachować ostrożność przy obsłudze systemu napędowego, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
• Nie podłączać systemu do sieci lub baterii zapasowej (wyposażenie dodatkowe) przed zakończeniem montażu.
• Nie używać w żadnym wypadku urządzeń do czyszczenia wodą pod dużym ciśnieniem.
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1. Przygotowanie fundamentów

Kolejne etapy

• Umiejscowienie napędu
• Montaż ograniczników
• Fundamenty
Ustawienie poziome
Zwrócić uwagę, aby napęd znajdował się zawsze w polu działania bramy, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania.

77
> 20

Dobrać odpowiednie położe
nie do listwy zębatej. Jeżeli
to konieczne, wykonać beto
nową nadlewkę. Koniecznie
należy uwzględnić położenie
bramy na wózkach jezdnych.

12

75 do 80
32

> 97
<100

Ustawienie
pionowe
Napęd powinien być umie
szczony nieco powyżej pod
łoża (ponad 20 mm).

Nadlewka

►Montaż
►
ograniczników

Ruch bramy musi być regulowany przez solidnie przymocowane do podłoża ograniczniki, które wyznaczają
jej krańcowe położenie.
Ogranicznik otwarcia

ata

zęb

250 mm min

Wkręty mocujące napęd należy solidnie przy
twierdzić do podłoża.
Typ i rozmiary fundamentów zależą od ro
dzaju podłoża.
Ułożenie przewodu zasilającego musi być
zgodne z normami dotyczącymi instalacji
elektrycznych obowiązującymi w kraju
użytkowania.

twa

Lis

Brama

Brama

►Fundamenty
►

Ogranicznik zamknięcia

Fundament

Fundament
200 mm min

Ułożenie przwodów

9
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►Umiejscowienie
►
napędu

2. Mocowanie

Kolejne etapy

PL

•
•
•
•

Montaż wkrętów
Mocowanie napędu
Montaż listwy zębatej
Regulacja mechaniczna

►Montaż
►
wkrętów

[1]. Umieścić wzornik montażowy na ziemi (wzornik nadru
kowany jest na kartonie) i wywiercić otwory, przy pomocy
wiertła (Ø 12 mm) dostosowanego do typu podłoża. (20)
[2]. Wprowadzić kołki (12x60 S12). Przykręcić wkręty dwu
gwintowe (M10x15). (19)
Nanieść niewielką ilość smaru na
wkręty przed ich wkręceniem w kołki.

►Mocowanie
►
napędu

[1]. Wkręcić 4 nakrętki (M10 ocynkowane (17)) i założyć
4 podkładki (płaskie Ø10 5x22x2 ocynkowane). (18)

[2]. Zdjąć osłonę (1) napędu (4).
[3]. Umieścić napęd na wkrętach: koł
nierz (podstawa napędu) musi
znaleźć się na wysokości maksy
malnie 25 mm nad podłożem.
Zalecana odległość wynosi od 20
do 25 mm.
Sprawdzić przy pomocy poziomnicy, czy
napęd jest prawidłowo ustawiony.
[4]. Po ustawieniu napędu na odpowiedniej wysokości od
podłoża, przymocować go za pomocą podkładek (płaskich
Ø10 5x22x2 ocynkowane) (18) i wkręcić 4 nakrętki (M10
ocynkowane). (17)
[5]. Umieścić wstępnie przewierconą przelotkę (8) w otworze
przewidzianym na przewód zasilający.
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►Montaż
►
listwy zębatej

1

[1]. Sprawdzić, czy napęd jest
rzeczywiście odblokowany, gdy
dźwignia znajduje się w położeniu
.
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77
0
11 -4

[2]. Przygotowanie listew.

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

[3]. Montaż listew zaczynamy od strony zamkowej.
[4]. Listwę numer 1 wstawić w odpowiedniej odległości od strony zamkowej.
[5]. Przyłożyć do listwy numer 1, listwę zębatą (7) i przymocować za pomocą śrub M6x50.

11

12

lis

Listwa Nr 4

Listwa Nr 3

Listwa Nr 2
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Listwa Nr 1

Śruba M6x50

Listwa zębata
Podkładka M6

Początek
montażu

Pierwszą listwę przymocować tak, aby poczuć lekki opór.
[6].	Wypoziomować listwę. Listwy nr 1-nr 4 mają fasolki umożliwiające poziomą regulację, listwy zębate mają
regulację pionową.
Fasolka do
regulacji pionowej

PL

Fasolka
do regulacji
poziomej

[7].	Mocujemy kolejne listwy zębate do listwy nr 1. ostatnia listwa zębata na listwie nr 1 bedzie łaczyła listwę nr 2
i nr 1.
[8].	Kolejne mocowania listew jak i zębatych wykonujemy jak wyżej.
[9]. Po wykonaniu mocowania listew sprawdzamy czy wszystko jest w poziomie, jeżeli nie, wykonujemy korektę.

►Regulacja
►
mechaniczna

Sprawdzić, czy:
• napęd znajduje się na odpowiedniej wysokości,
• brama przesuwa się prawidłowo: brama powinna przesuwać się
bez trudu wzdłuż swojego toru,
• koło zębate jest napędzane przez cały czas, gdy brama przesuwa
się wzdłuż swojego toru,
• zestaw listwa zębata-koło zębate nie zmienia w zbyt dużym stopniu
swojego położenia na całej długości toru przesuwania się bramy.

1,5/2 mm

Jeżeli warunki te nie są spełnione:
[1]. Wyregulować wysokość i ustawić napęd na odpowiednim poziomie przy pomocy 4 nakrętek (17)
znajdujących się pod napędem.
[2]. W razie potrzeby wyregulować położenie
listwy zębatej i dokręcić nakrętki napędu.
[3]. Zamknąć bramę.
[4.] Zablokować napęd.

Nigdy nie blokować napędu, gdy brama jest
w ruchu.
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3. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Kolejne etapy

PL

•
•
•
•

Podłączenie napędu
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Podłączenie do zasilania energią słoneczną
Podłączenie akcesoriów zabezpieczających

►Podłączenie
►
napędu
Napęd i moduł elektroniczny należy zawsze podłączyć przed podłączeniem
modułu elektronicznego do sieci.
Napęd jest zawsze podłączony między końcówkami 9 i 10 (zielona naklejka
M1 modułu elektronicznego napędu).
Napęd (4) i moduł elektroniczny (3) są wstępnie wyposażone w przewody do montażu napędu z lewej strony.
Aby zmienić kierunek działania napędu, należy zamienić miejscami przewody podłączone do końcówek 9 i 10.
Napęd z lewej strony

Napęd z prawej strony

Widok od wewnątrz

Widok od wewnątrz

M1
9 10

M1
9 10

Niebieski/Czarny
Brązowy/Zielony

14

Brązowy/Zielony
Niebieski/Czarny

►Podłączenie
►
zasilania elektrycznego
Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać przy odłą
czonym zasilaniu.
8 mm
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[1]. Z
 djąć izolację z żył przewodu zasilającego
(taka sama długość w przypadku 3 żył).

75 mm

230V

P

15 16

N

[2]. P
 odłączyć przewód uziemiający.
Przewód uziemiający (zielony/żółty) i dostar
czona końcówka izolowana (13) będą potrzebne
w przypadku niektórych akcesoriów (oświe
tlenie 230 V Klasa I).
[3]. P
 odłączyć fazę P i punkt zerowy między
końcówkami 15 i 16 modułu elektronicznego
(czerwona etykieta 230 V).
Sprawdzić, czy przewody są prawidłowo
zablokowane, pociągając je lekko.
Przewód niebieski

N

Końcówka
15

Przewód czerwony/
P
brązowy/czarny
Przewód zielony i żółty
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Należy koniecznie przestrzegać zaleceń dotyczących kolorów przewodów.

►Podłączenie
►
do zasilania energią słoneczną (Patrz strona 30)
►Podłączenie
►
akcesoriów zabezpieczających
Fotokomórki (sprzedawane oddzielnie, jako opcja w zestawie Simple
Move 101)
(Patrz strony 23 i 24)
Fotokomórki należy koniecznie zamontować i podłączyć przed rozpoczęciem uruchamiania napędu.

Pomarańczowe światło (sprzedawane jako opcja w zestawie Simple
Move 101) (Patrz strony 26 i 27)
15

4. Szybkie uruchomienie
Kolejne etapy

PL

•
•
•
•

Prezentacja pilota zdalnego sterowania
Umieszczenie naklejki na module elektronicznym
Włączenie zasilania instalacji
Przyuczenie toru przesuwania bramy

Przycisk 1

►Prezentacja
►
pilotów zdalnego sterowania

Piloty zdalnego sterowania dostarczane w zestawie są już
zaprogramowane.
Przycisk 1 pilotów zdalnego sterowania umożliwia całkowite otwarcie
bramy.

Przycisk 2

►Umieszczenie
►
naklejki na module elektronicznym
Przykleić naklejkę (14) na module elektronicznym (3) napędu.

►Włączenie
►
zasilania instalacji
Włączyć zasilanie instalacji.

Kontrolka STANU
na module elektronicznym miga (2 impulsy), informując, że napędy mają włączone
zasilanie i czekają na regulację.
Jeżeli kontrolka STANU

pozostaje zgaszona, patrz strona 31.

►Przyuczenie
►
toru przesuwania bramy

Układ elektroniczny napędu automatycznie zapisuje w pamięci:
• Moment obrotowy napędu niezbędny, aby zapewnić sterowanie bramą w zwykłym trybie. Zapisanie
tej informacji umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości w działaniu napędu.
• Tory przesuwania bramy w celu jej całkowitego otwarcia i zamknięcia oraz położenia ograniczników.
Podczas przyuczania parametrów należy stanąć w zwykłej odległości od bramy i wykonać następujące czynności:
Wcisnąć przycisk 1 pilota, aby spowodować
CAŁKOWITE otwarcie/zamknięcie bramy.

modułu elektronicznego
Kontrolka STANU
powinna ŚWIECIĆ SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY.

Jeżeli kontrolka STANU
miga, należy zapoznać
się z informacjami dotyczącymi usuwania usterek na
stronie 31.
Nie należy przerywać ruchu bramy (całkowite otwarcie /
zamknięcie).
W przypadku przerwania ruchu bramy, przyuczanie zostanie
automatycznie wznowione przy kolejnym otwarciu.
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1

2

5. Montaż osłony
Sprawdzić, czy napęd jest zablokowany.

5

[1]. Umieścić osłonę na kołnierzu (podstawa) napędu.

6
2

PL

[2]. Zamontować uszczelkę (6), aby zapewnić szczelność
napędu oraz śrubę osłony (5).

1

NAPĘD JEST GOTOWY DO DZIAŁANIA.
Zgodnie z ustawieniami domyślnymi, napęd działa w trybie
sekwencyjnym i w trybie tylko całkowitego otwarcia.
17

użytkowanie
Działanie w trybie sekwencyjnym

Sukcesywne wciskanie tego samego przycisku pilota powoduje następujące działanie napędu: Otwarcie,
Stop, Zamknięcie, Stop, Otwarcie itd.

PL

►Całkowite
►
otwarcie
Całkowite otwarcie bramy poprzez wciśnię
cie przycisku 1.

Zatrzymanie bramy w ruchu poprzez ponowne
wciśnięcie przycisku 1.
Zamknięcie bramy poprzez ponowne wciśnię
cie przycisku 1.

►Otwarcie
►
umożliwiające przejście pieszego
Otwarcie umożliwiające przejście pieszego następuje po wciśnięciu uaktywnionego
wcześniej przycisku pilota (patrz str. 21).
1m

Częściowe otwarcie bramy (około 1 m) po
przez wciśnięcie aktywnego przycisku.

Całkowite otwarcie bramy poprzez wciś
nięcie przycisku 1.

Zamknięcie bramy poprzez ponowne wciś
nięcie aktywnego przycisku .
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Działanie w trybie automatycznym

W trybie automatycznym zamknięcie bramy następuje samoczynnie po 30 sekundach.

►Środki
►
ostrożności

►►Działanie w trybie automatycznym (aby włączyć ten tryb, zapoznać
się z informacjami na stronie 20)

W trybie automatycznym brama zamyka się samoczynnie po 30 sekundach.
W przypadku wykrycia przeszkody podczas zamykania, brama zatrzymuje się, a następnie całkowicie się otwiera.
Aby zamknąć bramę, należy wcisnąć przycisk 1.

Otwarcie bramy
przycisku 1.

poprzez wciśnięcie

Automatyczne zamknięcie bramy po
upływie 30 sekund.

Przejście przed fotokomórkami spowoduje automatyczne zamknięcie
bramy po upływie 5 sekund.

Utrzymanie bramy w położeniu otwar
tym poprzez wciśnięcie przycisku 1.

Zamknięcie bramy poprzez ponowne
wciśnięcie przycisku 1.

Działanie funkcji wykrywania przeszkód
W przypadku wykrycia przeszkody:
• podczas otwierania, brama zatrzymuje się i wykonuje krótki ruch wstecz,
• podczas zamykania, brama zatrzymuje się, a następnie całkowicie się otwiera.

Działanie oświetlenia strefy

Oświetlenie strefy zapala się za każdym razem, gdy uruchamiany jest napęd. Gaśnie ono automatycznie po
upływie 1 minuty 30 sekund.

19
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Aby zapewnić działanie bramy w trybie automatycznym, zgodnie z normą EN 12 453 konieczne jest
zamontowanie zestawu fotokomórek (patrz opis i informacje o przewodach na stronach 22 i 23).
Polargos zaleca montaż pomarańczowego światła (patrz opis i informacje o przewodach na stronach
26 i 27) oraz oświetlenia strefy (patrz informacje o przewodach na stronie 27).

PL

Działanie pilotów zdalnego sterowania lub nadajników z 3 przyciskami

Otwarcie poprzez wciśnięcie
przycisku Góra

Zatrzymanie poprzez
wciśnięcie środkowego przycisku

Zamknięcie poprzez
wciśnięcie przycisku Dół

Uwaga: Piloty zdalnego sterowania lub nadajniki z 3 przyciskami nie pozwalają na otwarcie
bramy w trybie umożliwiającym przejście pieszego.

Odblokowanie / zablokowanie napędu
-  Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać przy
odłączonym zasilaniu, ponieważ nawet w przypadku przerwy w dostawie
prądu, zasilanie może zostać przywrócone w każdej chwili.
-  Przed podłączeniem zasilania elektrycznego należy zawsze zablokować
napęd. Dźwignia musi znajdować się w położeniu zablokowanym.
- Nigdy nie wolno odblokowywać lub blokować napędu, gdy brama jest w ruchu
(przesuwanie w trybie elektrycznym lub ręcznym).
Po ustawieniu napędu w położeniu odblokowanym
awarii elektrycznej.

, możliwe jest ręczne sterowanie bramą w przypadku

Bramę można wtedy przesuwać całkowicie swobodnie. Przy wykonywaniu tej czynności należy zachować
ostrożność.
Odblokować napęd,
pociągając dźwignię
do siebie.
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Zablokować
napęd, popychając
dźwignię w stronę
bramy.

Zaawansowane ustawienia parametrów
Uwaga: U
 stawienie parametrów napędu jest niemożliwe podczas przesuwania się bramy.
Wprowadzone zmiany parametrów zostaną uwzględnione po pierwszym otwarciu bramy.

Zestaw przycisków pilota zdalnego sterowania z 2 lub 4 przyciskami

Przycisku 1 nie można
zaprogramować dla funkcji
otwarcia umożliwiającego
przejście pieszego.
Wolne przyciski lub nieaktywny przycisk
otwarcia umożliwiającego przejście pieszego
mogą być wykorzystane do sterowania innymi
automatycznymi mechanizmami (brama garażu,
roleta itd.).

Możliwe kombinacje przycisków całkowitego otwarcia
/ otwarcia umożliwiającego przejście pieszego:
2 przyciski
1

2

4 przyciski
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

lub
1

2

Całkowite
otwarcie

PL

Każdy przycisk pilota można zaprogramować
w pamięci na sterowanie całkowitym otwarciem
bramy.
Włączenie następnego przycisku pozwala na
uruchomienie funkcji otwarcia umożliwiającego
przejście pieszego (w celu włączenia funkcji
otwarcia umożliwiającego przejście pieszego
patrz strona 20).

lub
CODE

CODE

1

2

1

2

3

4

3

4

Otwarcie umożliwiające
przejście pieszego
(jeśli funkcja jest aktywna)

Wolne

Zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania z 2 lub 4 przyciskami
[1]. Umieścić pilota do zaprogramowania w miejscu
z rysunkiem tarczy.
[2]. Wcisnąć krótko przycisk pilota przeznaczony
do sterowania CAŁKOWITYM otwarciem
bramy.
> Kontrolka RADIO
zapala się, a potem
gaśnie, gdy przycisk pilota zostanie
zwolniony. 		
Przycisk został zaprogramowany.

Zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania z 3 przyciskami
[1]. U
 mieścić pilota do zaprogramowania w miej
scu z rysunkiem tarczy.
[2]. W
 cisnąć krótko przycisk Góra lub Dół na
pilocie.			
> Kontrolka RADIO
zapala się, a na
stępnie gaśnie.
Pilot został zaprogramowany.

Jeżeli zaprogramowanych jest 16 pilotów zdalnego sterowania, w chwili
programowania 17. pilota, pilot zapisany jako pierwszy zostanie wykasowany itd.
21

Aktywacja funkcji otwarcia umożliwiającego przejście pieszego

PL

Funkcję otwarcia umożliwiającego przejście pieszego można uaktywnić przy pomocy przycisku zaprogramowanego
pilota z 2 lub 4 przyciskami (patrz "Zestaw przycisków pilota zdalnego sterowania", strona 19).
[1]. Umieścić zaprogramowanego pilota w miej
scu z rysunkiem tarczy.
[2]. W
 cisnąć krótko przeznaczony do aktywa
cji przycisk pilota.
> Kontrolki RADIO
i PIESZY
zapalają się, a następnie gasną. Funkcja
otwarcia umożliwiającego przejście pie
szego zostaje uaktywniona w tym przycisku.

<0,5s

Aby wyłączyć funkcję otwarcia umożliwiającego przejście pieszego w tym przy
cisku, wykonać ponownie procedurę aktywacji tej funkcji (opisaną poniżej) dla tego przycisku.
Kontrolka PIESZY
gaśnie.

Aktywacja trybu AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA
(zalecane w przypadku zasilania energią słoneczną)

Uwaga T ryb automatyczny można uaktywnić tylko w przypadku, gdy jest zamontowany zestaw fotokomórek
(patrz opis przewodów na stronie 23).						
Pilota zdalnego sterowania należy położyć na module elektronicznym, aby uzyskać dostęp do ustawień.
W przypadku pilota z 3 przyciskami dostęp do ustawień jest niemożliwy.

[1]. Umieścić zaprogramowanego pi
lota z 2 lub 4 przyciskami
w miejscu z rysunkiem tarczy.
Wciskać przycisk 1 pilota do
momentu, aż kontrolka AUTO
MATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA
zacznie migać.
[2]. Wciskać przycisk 2 pilota do
momentu, aż kontrolka AUTOMA
TYCZNEGO ZAMKNIĘCIA
zgaśnie, a następnie zapali się i
będzie się świecić w sposób ciągły.
Zwolnić przycisk.		
> Kontrolka AUTOMATYCZNEGO
ZAMKNIĘCIA
zaczyna migać.
[3]. Wcisnąć 2 razy przycisk 1 pilota.
> Kontrolka AUTOMATYCZNEGO
ZAMKNIĘCIA
pozostaje
zapalona, informując o aktywacji
trybu automatycznego.

1

Uwaga: Po zakoń
czeniu etapu 1, mo
żna wykonać kolejne
etapy w trybie zdal
nym (nie umiesz
czając
pilota
na
rysunku tarczy).

2

3
x2

Aby wyłączyć tryb automatycznego zamykania i wrócić do trybu sekwencyjnego, powtórzyć etap 1 opisany
powyżej, a następnie wcisnąć krótko przycisk 2 pilota, kontrolka AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA
zgaśnie, po czym zacznie migać. Wcisnąć 2 razy przycisk 1 pilota.
22

AKCESORIA
Przekrój przewodów dla poszczególnych typów
urządzeń

PL

kabel współosiowy

TX

RX
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Fotokomórki--------------------------------------------+ 60°C

IP44

- 20°C

24 Vac/dc
1A

Fotokomórki umożliwiają zatrzymanie i zmianę kierunku przesuwania
się bramy podczas zamykania w przypadku wykrycia przeszkody
(fotokomórki zasłonięte).

HO5 RR-F
26 mm

Uwaga: Jeżeli brama jest zamknięta, a fotokomórki są zasłonięte,
brama nie otworzy się.

107 mm

PL

43 mm

2 x 0.75 mm2

W skład zestawu fotokomórek wchodzi:
• fotokomórka nadawcza (TX),
• fotokomórka odbiorcza (RX).

►Umiejscowienie
►
fotokomórek
max.

20 cm

2
25 cm

8m

►Montaż
►
i przewody fotokomórek
1

2

3

4

Ø4

6

12 mm

6 mm

5

Ø4

24

7

8

TX

PL

1 2

10

9

RX

TX

1 2 3 5

RX
1 2

1 2 3 5

TX
Żółta naklejka (BUS)

RX

1

2

1

2

3

5

3

4

3

4

X

X

W celu sprawdzenia, czy fotokomórki są ustawione prawidłowo, należy
zamontować osłonę fotokomórki nadawczej, lecz nie zakładać osłony
fotokomórki odbiorczej.

11

11a

TX

RX
11b

Sprawdzić
fotokomórek:

prawidłowe

ustawienie

- Jeżeli kontrolka fotokomórki odbiorczej
nie świeci się, wyregulować położenie
fotokomórki (RX) przy pomocy podkładki.
Sprawdzić ponownie.
- Jeżeli kontrolka fotokomórki odbiorczej
świeci się w sposób ciągły (prawidłowe
ustawienie), zamknąć osłonę fotokomórki
odbiorczej (RX).
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►Rozpoznanie
►
fotokomórek przez układ elektroniczny napędu
w trybie sekwencyjnym
[1]. U
 mieścić zaprogramowanego pilota z 2 lub 4
przyciskami w miejscu z rysunkiem tarczy.
Wciskać przycisk 1 pilota do momentu, aż
kontrolka AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘ
CIA
zacznie migać.
	Uwaga: Po zakończeniu etapu 1, można
wykonać kolejne etapy w trybie zdalnym (nie
umieszczając pilota na rysunku tarczy).

1

2

[2]. Wciskać przycisk 2 pilota do momentu, aż
kontrolka AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘ
CIA
zgaśnie, po czym zacznie migać.
[3]. Wcisnąć 2 razy przycisk 1 pilota.
3
x2

Uwaga: w
 trybie automatycznego zamknięcia fotokomórki są rozpoznawane przez układ elektroniczny napędu
w momencie aktywacji trybu automatycznego zamknięcia (patrz strona 21).

►Usunięcie
►
fotokomórek

W przypadku odłączenia fotokomórek:

- w trybie sekwencyjnym: powtórzyć procedurę rozpoznania fotokomórek przez układ elektroniczny napędu
w trybie sekwencyjnym,
- w trybie automatycznego zamknięcia: powtórzyć procedurę aktywacji trybu automatycznego zamknięcia
opisaną na stronie 21.

►Zasłonięte
►
fotokomórki

Jeżeli fotokomórki zostaną zasłonięte podczas zamykania bramy, brama zatrzyma się i zacznie przesuwać
w odwrotnym kierunku.
Jeżeli brama jest zamknięta, a fotokomórki są zasłonięte, brama nie otworzy się.

►Zasady
►
bezpieczeństwa

Działanie fotokomórek należy kontrolować co 6 miesięcy. W tym celu, podczas zamykania bramy, należy
zasłonić ręką jedną fotokomórkę. Brama powinna zatrzymać się i ponownie otworzyć.
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Pomarańczowe światło----------------------------------------

E14

- 20°C

175 mm

24 V

+ 60°C

10 Watt max
IPX4

2 x 0.75 mm 2

24 Vac/ dc

HO5 RR-F

►► Montaż pomarańczowego światła

60 m m

1

77 m m

Dostępne są dwa sposoby montażu pomarańczowego
światła (patrz rys. 4a i 4b).

3

2

4a

4b

Ø3

Ø3

5

Pomarańczowe światło informuje o uruchomieniu
napędu.
Zaczyna migać na 2 sekundy przed rozpoczęciem
przesuwania bramy.

6

12 mm

6 mm

7

8

9

10

11
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Ø22

►Przewody
►
pomarańczowego światła

PL

Podłączyć pomarańczowe światło do końcówek 7 i 8
(pomarańczowa naklejka "FLASH") modułu elektronicznego.

Oświetlenie strefy----------------------------------------------Element ten nie jest kompatybilny
z zasilaniem energią słoneczną.

Podłączyć oświetlenie strefy do końcówek 13 i 14
(biała naklejka "LIGHT") modułu elektronicznego.

Zapasowa bateria--------------------------------------------Element ten nie jest kompatybilny z zasilaniem energią słoneczną.
Zapasowa bateria zapewnia działanie bramy z małą prędkością w przypadku usterki elektrycznej. Bateria jest
wbudowana w moduł elektroniczny napędu i bezpośrednio z nim połączona.
Aby wydłużyć czas działania baterii, przewodowe systemy sterowania zostają odłączone; sterowanie bramą
zapewniają tylko piloty zdalnego sterowania i nadajniki na fale radiowe.
Uwaga: Kontrolka STANU

miga (1 impuls), gdy napęd działa w oparciu o baterię.

►Dane
►
techniczne baterii

• Czas działania: 10 cykli w trybie ciągłym albo 24 godziny, jeśli brama jest w dobrym stanie technicznym.
• Optymalny czas ładowania baterii przed użyciem: 48 godzin.
• Trwałość baterii: 3 lata.

W celu zapewnienia optymalnej trwałości baterii, 3 razy w roku należy odłączyć zasilanie elektryczne bramy, aby
umożliwić jej zasilanie z baterii w trakcie kilku cykli działania.

►Przewody
►
i montaż baterii
Należy pamiętać o konieczności oddzielenia baterii i akumulatorów od innych odpadów i przekazania
ich do recyklingu do lokalnego punktu zbiórki tego typu odpadów.
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Podłączyć baterię do przewidzianej w tym
celu końcówki (szara naklejka "BATT")
modułu elektronicznego.

Przełącznik kluczowy-------------------------------------Element ten nie jest kompatybilny z zasilaniem energią
słoneczną.
Podłączyć przełącznik kluczowy do końcówek 3 i 4 (żółta naklejka
"BUS") modułu elektronicznego.

Domofon--------------------------------------------------Element ten nie jest kompatybilny z zasilaniem energią słoneczną.
Podłączyć domofon do końcówek 3 i 4
(żółta naklejka "BUS") modułu elektronicznego.

Uwaga: W przypadku podłączania innego domofonu niż przedstawiony

powyżej, należy sprawdzić, czy jest on wyposażony w styk
wyjściowy bez zasilania.
29

Panel z kodem cyfrowym-----------------------------------

PL

Element ten nie jest kompatybilny z zasilaniem energią
słoneczną.

E

–

+

H

H P2 M P1 T3 C3 R3 T2 C2 R2 T1 C1 R1 V

V

Podłączyć:
• T1 i C1 panelu z kodem cyfrowym do końcówek 3 i 4 (żółta naklejka "BUS") modułu elektronicznego.
• V i V panelu z kodem cyfrowym do końcówek 5 i 6 (czarna naklejka "24V") modułu elektronicznego.

Radiowy panel z kodem ----------------------------------

Niezależna antena-----------------------------------------------Posiadająca większy zasięg antena niezależna może
zastąpić antenę przewodową.
Należy umieścić ją na górze słupa i sprawdzić, czy jest
odsłonięta.

Podłączyć antenę do końcówek 1 i 2 (niebieska
naklejka "ANT") modułu elektronicznego:
• rdzeń przewodu do końcówki 1
• plecionkę przewodów masowych do końcówki 2

Pilot zdalnego sterowania z 2 przyciskami--------------------------------30

zasilanie energią słoneczną
Gdy napęd działa przy wykorzystaniu zasilania energią słoneczną:
- b ramą można sterować tylko przy pomocy pilotów zdalnego sterowania i nadajników radiowych (sterowanie
przewodowe jest nieaktywne),
- przewodowe akcesoria zabezpieczające (fotokomórki, pomarańczowe światło) są nadal aktywne.

2
1
3

-

Podłączyć przewód doprowadzający zasilanie z ba
terii słonecznej do szarej końcówki "BATT" modułu
elektronicznego napędu.
Uwaga: Gdy napęd działa z wykorzystaniem zasilania
słonecznego, przewodowe systemy sterowania zostają
odłączone; sterowanie bramą zapewniają tylko piloty
zdalnego sterowania i nadajniki na fale radiowe.

+

►Podłączenie
►
do źródła zasilania energią słoneczną

►Rada
►
dotycząca użytkowania
Aby ograniczyć zużycie energii przez napęd bramy,
zalecamy:
- zamykanie bramy w celu zapewnienia dłuższego
czasu naładowania baterii,
- niepozostawianie otwartej bramy na dłużej niż 2 dni,
- włączenie trybu automatycznego zamknięcia insta
lacji (patrz strona 21).
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Nigdy nie należy podłączać napędu do zasilania 230 V, gdy jest podłączony
do źródła zasilania energią słoneczną, ponieważ może to doprowadzić do
uszkodzenia modułu elektronicznego napędu.

Pomoc w usuwaniu usterek
Na czas czyszczenia lub wykonywania innych czynności konserwacyjnych na
leży wyłączyć zasilanie instalacji.

PL

DIAGNOSTYKA

USUWANIE USTEREK
Ograniczony zasięg
działania pilota.

- Sprawdzić baterię pilota (patrz punkt "Wymiana baterii
pilota" na następnej stronie).
- Sprawdzić antenę modułu elektronicznego (przewody,
położenie - patrz następna strona).
- Sprawdzić, czy żaden element zewnętrzny nie
powoduje zakłóceń w przepływie fal radiowych (słup
elektryczny, mur zbrojony itd.). W takim przypadku
należy przewidzieć antenę zewnętrzną.

Pilot nie zaprogramowany.

Zaprogramować pilota (patrz strona 20).

Napęd odblokowany.

Zablokować napęd.

Brak zasilania napędu.

- Sprawdzić zasilanie sieciowe.
- Sprawdzić przewód zasilający.

Natężenie światła na
zewnątrz bardzo słabe =
napęd w trybie czuwania.

W celu wykonania ustawień, należy zwiększyć
natężenie oświetlenia zewnętrznego modułu
elektronicznego (np. używając latarki).

1 impuls

Tryb pracy z zasilaniem
przez zapasową baterię.

Sprawdzić zasilanie sieciowe.

2 impulsy

Napęd w trybie
oczekiwania na
przyuczenie toru
przesuwania bramy.

Należy ponownie rozpocząć przyuczenie toru
przesuwania bramy (patrz strona 15).

3 impulsy

Usterka fotokomórek:

Napęd nie reaguje
na polecenia z pilota
zdalnego sterowania

Kontrolka STANU
(STATUT)
modułu
elektronicznego jest
zgaszona

Kontrolka STANU
modułu elektronicznego
miga:

4 impulsy
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- Fotokomórki zasłonięte.

Usunąć przeszkodę zasłaniającą fotokomórki.

- Fotokomórki
nieprawidłowo ustawione.

Poprawić ustawienie fotokomórek (patrz strona 24).

- Nieprawidłowo
doprowadzone przewody
fotokomórek.

Przeprowadzić przewody do fotokomórek, zgodnie
z instrukcjami podanymi na stronie 24.

- Brak fotokomórek/
fotokomórki odłączone.

- Sprawdzić, czy fotokomórki są prawidłowo podłączone.
- J eżeli fotokomórki zostały odłączone celowo, a brama
działa w trybie automatycznego zamknięcia, należy
wyłączyć tryb automatycznego zamknięcia (patrz
strona 21).

Zwarcie na wyjściu BUS
(końcówki 3-4) modułu
elektronicznego.

Sprawdzić akcesoria podłączone na wyjściu BUS
modułu elektronicznego.

DIAGNOSTYKA

USUWANIE USTEREK
Włączone zabezpieczenie
termiczne napędu.

Poczekać na ostygnięcie napędu do momentu, aż kontrolka
zacznie się znowu świecić w sposób ciągły.
STANU

6 impulsów

Zwarcie na wyjściu 24 V
(końcówki 5-6) modułu
elektronicznego.

Sprawdzić urządzenie podłączone na wyjściu 24 V modułu
elektronicznego.

Zwarcie w obrębie
pomarańczowego światła
(końcówki 7-8) modułu
elektronicznego.

Sprawdzić przewody pomarańczowego światła (patrz
strona 27).

Zwarcie w obrębie napędu.

Sprawdzić przewody napędu (patrz strona 13).

Fotokomórki nie są
zainstalowane.

Zainstalować fotokomórki (patrz strony 23 i 24).

Tryb automatycznego
zamknięcia nie
włącza się (kontrolka
AUTOMATYCZNEGO
ZAMKNIĘCIA
pozostaje zgaszona).

PL

5 impulsów

►Pomoc
►
techniczna

W przypadku dalszego występowania usterki lub jakichkolwiek innych problemów albo pytań dotyczących
napędu, należy skontaktować się z konsultantami pod numerem telefonu 0801 377 199.

►Wymiana
►
baterii pilota

Okres trwałości baterii wynosi zwykle 2 lata.

1

2

Li
OSTRZEŻENIE: należy przestrzegać biegunowości baterii (+/–), nie wolno ich doładować, ani wrzucać do ognia lub wody. Nie wolno
wystawiać ich na działanie wysokich temperatur. Nie wolno otwierać zużytych baterii ani mieszać ich z innymi typami baterii lub ze
zużytymi bateriami (może to spowodować ich eksplozję, wycieki elektrolitu i być przyczyną różnego rodzaju uszkodzeń). Przechowywać
z dala od dzieci.
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►Przewody
►
i położenie anteny

Antena musi być podłączona do końcówki 1 układu elektronicznego
napędu i ustawiona w sposób pokazany na ilustracji obok.

na

Ante

►Usunięcie
►
ustawień

PL

Usuwane są następujące ustawienia: tor przesuwania bramy i aktywacja
trybu automatycznego zamknięcia bramy.
Kiedy należy usunąć ustawienia?
Po przyuczeniu toru przesuwania bramy, w przypadku modyfikacji przewodów napędów.
W przypadku wykrycia nieoczekiwanej przeszkody wskutek normalnego zużycia bramy.

1

2

3

[1]. Umieścić zaprogramowanego pilota z 2 lub 4 przyciskami w miejscu z rysunkiem tarczy.
Wciskać przycisk 1 pilota do momentu, aż kontrolka AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA
zacznie migać.
[2]. Wcisnąć jeden raz przycisk 1 pilota.
> Kontrolka WYZEROWANIE PAMIĘCI (RESET) miga.
[3]. Wcisnąć przycisk 2 pilota, przytrzymując do momentu, aż kontrolka WYZEROWANIE PAMIĘCI (RESET)
zaświeci się. Zwolnić przycisk 2.
> Kontrolka STANU
miga.
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►Usunięcie
►
zaprogramowanych ustawień i pilotów

Usuwane są następujące ustawienia: tor przesuwania bramy, aktywacja trybu automatycznego zamknięcia
bramy i wszystkie zaprogramowane piloty lub nadajniki radiowe.

2

PL

1

3

[1]. Umieścić zaprogramowanego pilota z 2 lub 4 przyciskami w miejscu z rysunkiem tarczy.
Wciskać przycisk 1 pilota do momentu, aż kontrolka AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA
zacznie migać.
[2]. Wcisnąć jeden raz przycisk 1 pilota.
> Kontrolka WYZEROWANIE PAMIĘCI (RESET) miga.
[3]. Wciskać przycisk 2 pilota do momentu, aż zaświecą się wszystkie kontrolki. Zwolnić przycisk 2.
> Kontrolka STANU
miga.
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