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1 Ostrzeżenia ogólne
Poniższe ostrzeżenia stanowią integralną i nieodzowną część produktu i muszą zostać przekazane
użytkownikowi. Należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w tym rozdziale, ponieważ zawierają
one istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa montażu, eksploatacji i konserwacji. Należy zachować tę
instrukcję, by móc skorzystać z niej w przyszłości

1.1 Ostrzeżenia dla montera i użytkownika końcowego
1) Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić, czy wyposażenie jest w dobrym stanie technicznym.
W przypadku wątpliwości nie należy używać wyposażenia, ale wezwać personel posiadający stosowne
kwalifikacje zawodowe.
Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do elementów opakowania (plastikowych torebek, pianki
polistyrenowej, gwoździ itp.), ponieważ mogą stanowić one zagrożenie dla dzieci.
2) Przed podłączeniem wyposażenia do zasilania należy upewnić się, że dane na tabliczce znamionowej
odpowiadają charakterystyce sieci energetycznej. Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie
przez wykwalifikowanych pracowników, którzy przeszli szkolenie techniczne na temat produktu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta. Wymagania instalacyjne mogą być
odmienne w zależności od kraju. Niepoprawna instalacja może spowodować uszkodzenia ciała ludzi,
zwierząt oraz uszkodzenia przedmiotów, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Bezpieczeństwo elektryczne tego wyposażenia jest zapewnione wyłącznie w przypadku podłączenia
go do skutecznie uziemionej instalacji wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa. Należy potwierdzić spełnienie tego podstawowego wymogu bezpieczeństwa,
a w przypadku wątpliwości należy zwrócić się o odpowiednie sprawdzenie instalacji do osoby
wykwalifikowanej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające
z nieuziemienia bramy. Należy upewnić się, czy moc elektryczna instalacji jest odpowiednia do
maksymalnej mocy koniecznej do zasilenia bramy, zgodnie ze wskazaniami podanymi na tabliczce
znamionowej. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do osoby wykwalifikowanej. Osoba
ta powinna w szczególności sprawdzić, czy przekroje przewodów zasilających są odpowiednie dla
mocy pobieranej przez całe wyposażenie bramy. Stosowanie rozgałęziaczy, wielu wtyczek i/lub
przedłużaczy nie jest zalecane. Jeżeli ich zastosowanie okaże się niezbędne, należy zastosować
wyłącznie wtyczki, rozgałęziacze proste i złożone oraz przedłużacze spełniające wymagania
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nie należy przekraczać maksymalnej mocy prądu podanej
na rozgałęziaczach prostych/złożonych i przedłużaczach.
3) Bramę można użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (cały system). Wszelkie inne
zastosowania należy uznać za niewłaściwe, a w związku z tym niebezpieczne. Betafence nie może
ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym, niepoprawnym i nierozsądnym
użytkowaniem.
4) Użytkowanie wszelkiego sprzętu elektrycznego wymaga przestrzegania szeregu podstawowych zasad.
(Dotyczy wszystkich typów wyposażenia). W szczególności:
‐ Nie wolno dotykać wyposażenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
‐ Nie wolno użytkować wyposażenia, będąc boso.
‐ Nie wolno ciągnąć przewodów zasilających w celu odłączenia wyposażenia od zasilania.
‐ Nie wolno narażać wyposażenia na działanie czynników atmosferycznych (deszczu, słońca itp.),
o ile nie zostało to wyraźnie przewidziane.
‐ Wyposażenie nie może być używane przez małe dzieci i osoby ubezwłasnowolnione.
5) Przed czyszczeniem lub przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć
wyposażenie od zasilania albo poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka, albo wyłączenie głównego
wyłącznika.
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6) W przypadku awarii i/lub niewłaściwego działania wyposażenia należy je wyłączyć i nie podejmować
samodzielnych prób naprawienia go lub bezpośredniej interwencji. Należy zasięgnąć porady
wykwalifikowanych osób. Jedynie producent lub autoryzowany instalator może dokonywać
ewentualnych napraw produktu, wykorzystując w tym celu wyłącznie oryginalne części zamienne.
Nieprzestrzeganie tej zasady może obniżyć poziom bezpieczeństwa wyposażenia.
7) Instalację należy wyposażyć w wielobiegunowy wyłącznik, zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, w którym przerwa na stykach wynosi 3 mm lub więcej.
8) Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania, przewody zasilające należy kłaść możliwie bez zagięć.
9) Użytkownik nie powinien kłaść ani wymieniać żadnych przewodów w instalacji – te czynności powinien
wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

1.2 Uwagi szczegółowe
-

Należy unikać przebywania w pobliżu zawiasów lub poruszających się części mechanicznych ze
względu na możliwe niebezpieczeństwo. Elementy te mogą łatwo pochwycić części ciała lub elementy
ubrania – uwolnienie się z nich może być trudne.

-

Należy pamiętać, że wyposażenie może generować duże siły, które mogą być źródłem zagrożenia. Nie
wolno przebywać w zasięgu działania bramy podczas jej poruszania się. Należy zaczekać, aż brama
całkowicie się zatrzyma. Poruszająca się brama może być zagrożeniem dla osób przebywających
w zasięgu działania.

-

Bramę można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy jest całkowicie widoczna i wolna od wad i przeszkód.

-

Nie pozwalać małym dzieciom na zabawę sterowaniem bramy lub pilotem.

-

Nie pozwalać małym dzieciom na zabawę w otworze i/lub zasięgu działania bramy.

-

Nie wolno przeciwdziałać sile poruszającej bramę, ponieważ może to powodować niebezpieczeństwo.

-

Należy wyraźnie wskazać na bramie, że jest ona automatyczna i że można ją uruchamiać z daleka
(jeżeli jest wyposażona w tego rodzaju urządzenie).

-

Należy poinformować wszystkich użytkowników bramy o powyższych ostrzeżeniach i wyposażeniu
zabezpieczającym opisanym w instrukcji użytkownika. Informacje te należy wywiesić w odpowiednim
miejscu.

-

Aby zapewnić wydajność instalacji i jej poprawne funkcjonowanie, należy postępować zgodnie ze
wskazówkami producenta oraz zlecać wykwalifikowanym pracownikom regularną konserwację
i inspekcje. W szczególności zaleca się okresową kontrolę poprawnego działania wszystkich urządzeń
zabezpieczających zgodnie z PODRĘCZNIKIEM KONSERWACJI BETAFENCE.

-

Należy zapoznać się ze sposobem korzystania z awaryjnego systemu sterowania ręcznego zgodnie
z procedurami przewidzianymi w instrukcji.
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2 Zawartość dostarczonego zestawu
Dostarczony zestaw powinien zawierać następujące elementy:
1. Skrzydło bramy wraz z:
- w opcji ręcznej: zamkiem, uchwytem (opcja)
- w opcji z pełną automatyką: listwą zębatą i aktywną listwą bezpieczeństwa
- w opcji przygotowanej do montażu automatyki: listwą zębatą (zamontowaną, moduł 4)

2. Słup prowadzący z zestawem rolek
i silnikiem (opcja)

4. Zestaw rolek tylnych

Egidia

3. Słup końcowy

5. Tylna rolka podporowa
(tylko do bram ≥ 6 m)
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3 Akcesoria wymagane do montażu
1. Miarka
2. Poziomica zwykła lub laserowa

3. Rura osłonowa (peszel) o Ø 25 lub większej

4. Wiertarka udarowa

5. Kotwy chemiczne M16x250
lub dłuższe – 18 szt.

6. Płaskie podkładki DIN
9021 dla M16 – 28 szt.

7. Płaskie podkładki DIN 125 dla M16 – 8 szt.

8. Nakrętki sześciokątne M16 DIN 934 – 18 szt.
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4 Fundamenty
4.1. Rysunki fudamentów bramy prawej

4.2. Rysunki fudamentów bramy lewej

Światło wjazdu

4m

5m

6m

7m

8m

9m

A

3750

4750

5750

6750

7750

8750

B

1340

1640

1940

2340

2640

2940

C*

-

-

3200

3800

4350

4900

D

650

950

1250

1650

1950

2250

*Tylna rolka podporowa jest wymagana wyłącznie w przypadku bram, których światło wjazdu ≥ 6 m
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-

Przygotuj fundamenty zgodnie z rysunkiem. Jeżeli instalujesz bramę otwierającą się z lewej strony,
wykonaj fundament odwrotnie, jak w lustrzanym odbiciu.

-

Głębokość fundamentów należy dobrać zgodnie z lokalną głębokością przemarzania, ale powinna ona
wynosić przynajmniej 800 mm.

-

Należy pamiętać o przesunięciu głównej osi fundamentu (110 mm), jak pokazano na rysunku
fundamentu.

-

Fundamenty należy wykonać z betonu klasy B25 lub lepszej.

-

Jeżeli chcesz podłączyć fotokomórki za pomocą przewodów, umieść peszle na przewody elektryczne
między fundamentem słupa końcowego a słupem głównym. Peszle powinny wystawać nad
powierzchnią przyszłego fundamentu.

-

Gdy beton stężeje, należy zamontować z fundamentach kotwy chemiczne M16x250 (lub dłuższe).
Kotwy muszą wystawać co najmniej 10 cm nad beton.

-

Jeżeli fundamenty są dobrze wypoziomowane, można umieścić podstawy bezpośrednio na betonie.
Jeśli nie, należy na każdej kotwie chemicznej umieścić podkładkę i nakrętkę DIN 9021.

4.2. Kotwy fundamentowe
1. Zainstaluj mocowania fundamentowe słupa prowadzącego
i końcowego w miejscach wskazanych na planie fundamentów.
Akcesoria wymagane do montażu: kotwy chemiczne M16 x 250
(muszą wystawać co najmniej na 100 mm ponad poziom gotowej
powierzchni). Głębokość kotw należy sprawdzić w instrukcji montażu
przekazanej przez dostawcę żywicy chemicznej).
Betafence nie dostarcza kotew chemicznych.
2. Zaznacz pozycję otworów za pomocą wiertła do betonu
o małej średnicy – dzięki temu wypośrodkujesz wiertło końcowe.
3. Wywierć odpowiednie otwory na mocowania zgodnie
z instrukcją montażu przekazaną przez dostawcę kotew chemicznych.
Wywiercone otwory muszą prowadzić pionowo w dół.
4. Usuń pył i odłamki z wywierconych otworów za pomocą
szczoteczki i ręcznej pompki. Dzięki temu żywica będzie idealnie
przylegała do kotew i betonowych fundamentów.
5. Zamocuj kotwy chemiczne zgodnie z instrukcją dostawcy. Należy przestrzegać czasu schnięcia.
Do prawidłowej instalacji należy użyć kotew o wysokich parametrach wiązania.
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4.3. Przygotowanie poziomów instalacji

1. Przykręć dolne nakrętki do kotew fundamentowych i umieść podkładki na nakrętkach.
2. Wybierz jedną kotwę dla słupa prowadzącego i przykręć nakrętkę do momentu, aż nakładka znajdzie się na
poziomie 30 mm powyżej poziomu betonu. Wykorzystaj tę kotwę jako punkt odniesienia i umieść wszystkie
pozostałe nakrętki/nakładki słupa prowadzącego i końcowego na tym samym poziomie, tak by znajdowały się
idealnie poziomo względem siebie.
.
Uwaga:
Należy wypełnić wolną przestrzeń pod podstawą słupa prowadzącego
i końcowego zaprawą betonową kompensującą skurcz.

5 Montaż słupa prowadzącego
-

Jeżeli fundamenty są dobrze wypoziomowane, można umieścić podstawę słupa bezpośrednio na
betonie.
Słup prowadzący wraz z podstawą należy umieścić na kotwach zamocowanych w głównym
fundamencie, a następnie dokręcić za pomocą nakrętek i podkładek.

Należy zawsze pamiętać o poprawnym wypoziomowaniu podstawy.

Egidia
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6 Montaż wózka tylnego
-

Wózek tylny należy umieścić na kotwach zamocowanych w głównym fundamencie, a następnie
dokręcić za pomocą nakrętek i podkładek. Odbojniki wózka należy skierować za zewnątrz fundamentu.

Wózki należy przykręcić idealnie w jednej linii na tym samym poziomie.

7 Montaż słupa końcowego
-

Jeżeli fundamenty są dobrze wypoziomowane, można umieścić podstawę słupa bezpośrednio na
betonie.
Słup końcowy należy umieścić na kotwach zamocowanych w fundamencie, a następnie dokręcić za
pomocą nakrętek i podkładek (DIN 9021).

Słup końcowy powinien zostać umieszczony na tym samym poziomie, co słup prowadzący.

8 Montaż skrzydła
Przed montażem skrzydła na wózkach należy zdjąć przednią zaślepkę z rolki.

Egidia

Wydanie październik 2015 r.

10/14

9 Montaż tylnej rolki podporowej
-

-

Rolkę podporową należy umieścić na kotwach zamocowanych w tylnym fundamencie, a następnie
dokręcić za pomocą nakrętek i podkładek.
Rolka podporowa powinna być przymocowana do podstawy prowadnicy i umieszczona prostopadle do
osi skrzydła.

Skrzydło należy przesuwać na wózkach. Sprawdzić, czy wózki gładko poruszają się wewnątrz
prowadnicy i skorygować stabilizację rolek w kątowniku „L” słupa prowadzącego. Jedna z rolek
powinna być dopasowana do kątownika „L”, zaś druga do ramy skrzydła.

Po dokonaniu niezbędnej korekty należy z powrotem zamontować przednią zaślepkę.
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10 Regulacja geometrii
-

Jeżeli rolka przedniej zaślepki nie znajduje się na płytce pozycjonującej słupa końcowego, należy
wyregulować wysokość słupa końcowego.
Nie regulować systemu naciągu.

-

Jedynie w ostateczności można wyregulować system naciągu za pomocą śruby rzymskiej.

Jeżeli brama działa poprawnie, montaż uznaje się za zakończony.
Należy pamiętać o systematycznych przeglądach bramy.
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11 Automatyka i akcesoria zabezpieczające
Bramy mogą być wyposażone w jeden rodzaj automatyki.
-

FAAC 746 – przeznaczony do intensywnego użytkowania

Silnik i akcesoria zabezpieczające są w pełni zmontowane i wyposażone w odpowiednie przewody.
W zestawie znajdują się fotokomórki bezprzewodowe XP15W, zasilane na baterie. Fotokomórki można
podłączyć do napędu zgodnie z instrukcją producenta napędu.
Dodatkowe informacje dotyczące połączeń elektrycznych można znaleźć pod adresem:
http://www.betafence.net/slidinggatesmanuals
Po mechanicznym zainstalowaniu bramy należy wyregulować położenie silnika. Między kołem zębatym silnika
a listwą zębatą powinien być odstęp ~1,5 mm.

Uwaga !
Przed uruchomieniem napędu należy odkręcić odpowietrznik.

12 Znak CE
Znak CE od Betafence gwarantuje, że brama została wyprodukowana zgodnie z przepisami WE, jak określono
w rozporządzeniu UE dotyczącym wyrobów budowlanych (nr 305/2011).
Ta brama posiada deklarację właściwości użytkowych o numerze DoP-Beta-0xx (podanym na etykiecie CE).
Treść deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem:
www.betafence.net/CE.
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13 Gwarancja
13.1 Definicja gwarancji
Betafence NV (zwana dalej „Betafence”) niniejszym udziela dwuletniej (2 lata) gwarancji na produkty,
począwszy od daty faktury wystawionej przez sprzedawcę.
Gwarancji udziela się pod następującymi warunkami:
-

Wszelkie domniemane wady wykryte w okresie gwarancji należy wyraźnie zgłaszać na piśmie w ciągu 30
dni od ich wykrycia. W przypadku złożenia reklamacji sprzedawca zażąda okazania faktury.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady wykonawcze dotyczące tego produktu Betafence, a także
stan zachowania dla zakresu temperatury od minus 20 °C do plus 50 °C pod warunkiem, że produkt nie
został zamontowany w temperaturze poniżej 0 °C (produkty z powłoką PCV) lub poniżej -10°C (inne
produkty).

Po rozpatrzeniu reklamacji przez Betafence i jeżeli zwykła naprawa okaże się niemożliwa, Betafence
zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwych produktów (bezpłatna wymiana dotyczy tylko materiałów),
z wyłączeniem ewentualnych kosztów bezpośrednich i pośrednich.
W razie konieczności ustalenia prawdziwego charakteru reklamacji powołany może zostać niezależny organ
kontrolny. Wszelkie koszty związane z taką kontrolą zostaną pokryte przez Betafence, jeżeli w toku kontroli
okaże się, że za wadę produktu Betafence odpowiada Betafence.

13.2 Wykluczenia ogólne
-

-

Produkty niedostarczone przez Betafence, w tym wszelki negatywny wpływ tych produktów na produkty
Betafence.
Szkody spowodowane montażem niezgodnym z instrukcjami Betafence.
Szkody powstałe podczas magazynowania, przewozu, przeładunku, montażu lub po zamontowaniu
produktu albo w przypadku wykorzystywania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
Korozja wynikająca z działania ponadprzeciętnej ilości agresywnych substancji chemicznych albo
działania czynników niespodziewanych, które nie zostały wskazane przez wnioskodawcę z chwilą
składania wniosku o udzielenie gwarancji.
Ograniczona liczba plam rdzy o powierzchni maksymalnie 2% całkowitej powierzchni danego produktu.
Odbarwienie powłoki. Biała rdza.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii lub szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub
stosowania, ruchów gleby lub konstrukcji, katastrof naturalnych, pożaru, nadmiernego lub
niewłaściwego korzystania, wandalizmu, wojny, zaniedbania, braku odpowiedniej rutynowej
konserwacji.
Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku otrzymania pełnej płatności.

13.3 Dwuletnia gwarancja na automatykę i elementy bram
Gwarancja dotycząca elementów operacyjnych i automatyki bram ograniczona jest do 2 lat od daty wystawienia
faktury.

Wyłączenia
-

Egidia

Bramy niezainstalowane zgodnie z instrukcjami Betafence.
Brak kontroli poprawnego działania bramy co najmniej 2 razy do roku, w razie konieczności z korektą
lub czyszczeniem.
Bramy, które nie były serwisowane regularnie przez osoby wykwalifikowane, jak wskazano w instrukcji
konserwacji. Należy posiadać pisemną historię konserwacji.
Niewłaściwe użytkowanie bramy.
Wszelkie modyfikacje konstrukcji lub automatyki bramy bez zgody Betafence oraz zastosowanie
niezgodnych elementów automatyki powodują nieważność gwarancji.
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14 Konserwacja
Właściciel, instalator lub sprzedawca powinien przeprowadzać inspekcje produktu przed sezonem zimowym
i zaraz po nim, a także niezwłocznie po zaobserwowaniu problemów z bramą.
Każda konserwacja powinna zostać odnotowana w tabeli i dołączona do wszelkich ewentualnych reklamacji.
A) Ogólne oględziny stanu bramy – sprawdzić, czy żaden element bramy nie został uszkodzony, uderzony
przez samochód oraz czy brama nie była zasadniczo źle użytkowana.
B) Sprawdzić ustawienie bramy w pionie.
C) Sprawdzić wszystkie śruby. W razie konieczności dokręcić lub wymienić śruby.
D) Sprawdzić ewentualne zużycie rolek prowadzących i oczyścić łatwo dostępne elementy.
E) Sprawdzić światło wjazdu bramy – usunąć wszelkie ewentualne przeszkody (rośliny, śnieg, błoto itp.).
F) Oczyścić obudowy fotokomórek i silnika.
G) Wymienić baterie (CR2 3V) w fotokomórkach zainstalowanych na słupku końcowym.

Uwagi dodatkowe:
-

Właściciel, instalator lub sprzedawca powinien przeprowadzać inspekcje produktu przed sezonem
zimowym i zaraz po nim, a także niezwłocznie po zaobserwowaniu problemów z bramą.
Nie smarować rolek ani belki dolnej.
Uszkodzenia powłoki mogą być reperowane wyłącznie farbą poliuretanową przez wykwalifikowaną
osobę.
Betafence nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie bramy po wprowadzeniu
niedozwolonych zmian w ustawieniach silnika lub któregokolwiek z akcesoriów zabezpieczających.

Numer bramy (umieszczony pod ogonem bramy)
Nr kontroli

Data kontroli

A

B

C

D

E

F

G

Podpis

1
2
3
4
5
Uwagi:

Egidia
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