BL240
BL240 - (15400)
Liniowy napęd elektromechaniczny
Instrukcja instalacyjna
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FCA - wyłącznik krańcowy otwierania
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FCC - wyłącznik krańcowy zamykania
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BL240 - 24Vdc
1 Czerwony
2 Czarny
3a Niebieski
3b Brązowy
4a Niebieski
4b Brązowy

DETALE KABLI
Dodatni
Ujemny
FCA OTW
FCA COM
FCC ZAMK
FCC COM

biała osłona

BL240 - 24Vdc
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WSTĘP
Napęd BL240 do bram skrzydłowych jest urządzeniem elektromechanicznym, które napędza bramę
poprzez wał przekładni ślimakowej. Mechanizm jest zablokowany, kiedy napęd nie pracuje, stąd też nie ma
konieczności instalowania blokad do bram ze skrzydłami do 2,5 m.

UWAGI INSTALACYJNE

Przed rozpoczęciem instalacji należy dopasować przełącznik magneto-termiczny lub przełącznik

różnicowy do maksymalnego obciążenia prądowego 10A i podłączyć zasilanie. Przełącznik musi zapewnić
unipolarną separację styków z minimalnym przepustem o długości 3mm.

Materiały zawarte w opakowaniu należy trzymać z daleka od dzieci, ponieważ stanowią niebezpieczeństwo.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe działanie urządzenia, jeśli nie wykorzystano
oryginalnych komponentów i akcesoriów przeznaczonych ściśle do danej instalacji.

Po instalacji zawsze należy ostrożnie sprawdzić czy system i wszystkie urządzenia działają prawidłowo.

Ta instrukcja jest przeznaczona dla profesjonalistów, wykwalifikowanych do montażu tego typu instalacji.

Konserwacja musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel.

Przed rozpoczęciem czyszczenia czy konserwacji należy odłączyć jednostkę sterującą z sieci elektrycznej.

Każde inne, niezgodne z przeznaczeniem, użytkowanie może spowodować uszkodzenia produktu oraz
może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Sprawdzić uwagi odnośnie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i zachować wszystkie wymagane
środki ostrożności.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem tego produktu nie zostało przetestowane przez producenta, dlatego
w takich sytuacjach wszelka odpowiedzialność za pracę urządzenia leży jedynie po stronie instalatora.

Należy oznaczyć urządzenie widzialnymi tabliczkami ostrzegawczymi.

Dzieci i zwierzęta nie powinny przebywać lub bawić się w pobliżu bramy i należy je przed tym przestrzec.

Należy sprawdzić prawidłową instalację uziemień, upewnić się, że wszystkie metalowe części bram,
drzwi itp. oraz komponenty systemu zostały właściwie podłączone do uziemienia.

Konserwacja i naprawy mogą zostać wykonane wyłącznie za pomocą oryginalnych części zapasowych.

Nie wolno wykonywać samodzielnych modyfikacji urządzenia bez zgody i autoryzacji ze strony Gi.Bi.Di.
Powinno się używać właściwych zacisków przewodów, aby zapewnić właściwe mechaniczne połączenie w taki
sposób, aby zachować poziom protekcji IP44.

OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKA
W przypadku błędów w działaniu odetnij zasilanie od jednostki sterującej i skontaktuj się z serwisem. Należy
także okresowo sprawdzać funkcjonowanie urządzeń ochronnych. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane
przez wyspecjalizowany personel z użyciem oryginalnych, certyfikowanych części GIBIDI.
Produkt nie może być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych oraz
ludzi bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, dopóki nie zostaną właściwie poinstruowane.
Nie wolno ruszać płytki drukowanej w celu regulacji czy konserwacji.
UWAGA: WAŻNA ZASADA BEZPIECZEŃSTWA
Jest bardzo ważne, aby przestrzegać wszystkich zaleceń tej
instrukcji dla własnego bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję!
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SPRZĘT ELEKTRYCZNY
Połączenia układu elektrycznego
Wykonać połączenia układu elektrycznego tak jak pokazano na rysunku (1a - 1b) oraz według obowiązujących
norm i regulacji w danym państwie. Należy utrzymać połączenia sieci zasilającej w odpowiedniej odległości od
połączeń sieci logicznej (fotokomórek, urządzeń sterujących, itp.).
Główne komponenty to:
1 - Antena, kabel ekranowany, koncentryczny
2 - Obudowa elektronicznej jednostki sterującej
3 - Kabel zamka elektrycznego 2 x 1 mm2
4 - Kabel stacyjki kluczykowej 3 x 0,5 mm2
5 - Napędy w wersji 24Vdc :
Kabel zasilający 2 x 1,5 mm2 CZERWONY to „+”, a CZARNY to „-”, dla kabla o długości większej niż 6m
należy zwiększyć przekrój poprzeczny kabla.
Kabel z osłoną białą dla wyłącznika krańcowego otwierania
Kabel z osłoną czarną dla wyłącznika krańcowego zamykania
6 - Unipolarny, magnetotermiczny przełącznik z minimalnym przepustem kontaktu 3 mm
Linia elektroenergetyczna dla jednostki sterującej 220-230V/50-60Hz: kabel 3 x 1,5 mm2
7 - 24V latarka; kabel 2 x 0,75 mm2
8 - Złączki
9 - Kabel nadajnika fotokomórki 2 x 0,5 mm2
10 - Kabel odbiornika fotokomórki 4x0,5 mm2

OSTRZEŻENIE: Istotne jest, aby unipolarny, magnetotermiczny przełącznik został
podłączony pod napięcie w jednostce sterującej.
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DANE TECHNICZNE
Napęd
Typ
Zasilanie silnika
Pobór mocy
Natężenie
Silnik elektryczny
Zakres ruchu
Max nacisk/siła pociągowa
Zakres temperatury działania
Poziom ochrony
Częstotliwość pracy (%)
Max długość skrzydła
Wyłącznik krańcowy
Prędkość liniowa

BL240
Elektromechaniczny z przekładnią ślimakową
24 Vdc
100 W (~1000 N)
4 A (~1000 N)
24 Vdc 3000 rpm
320 mm
1000N (nastawiane elektronicznie)
-20°C + 60°C
IP 44
Intensywna
3,5 m
(konieczny zamek elektryczny w przypadku bram o
skrzydłach dłuższych niż 2,5 m)
2 sztuki, podwójne (otw/zamk)
20 mm/s

UWAGI WSTĘPNE
Sprawdzić czy konstrukcja bramy jest zgodna z przepisami oraz czy ruch bramy jest płynny, bez tarcia.
Wstępna kontrola:
• Sprawdzić czy konstrukcja bramy jest wystarczająco solidna.
• W każdym wypadku, siłownik musi pchać skrzydło bramy we wzmocnionym punkcie.
• Należy upewnić się, czy można poruszać skrzydłem bramy ręcznie bez użycia siły.
• Sprawdzić czy zostały zamontowane odbojniki do otwierania i zamykania bramy A-B (1a).
• Jeśli brama nie jest nową instalacją, sprawdzić stan wszystkich części, naprawić lub wymienić wadliwe lub
zużyte części oraz podjąć wszelkie inne konieczne działania zapewniające prawidłowe działanie bramy.
Trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo urządzenia jest bezpośrednio zależne od stanu konstrukcji bramy.

WYMIARY INSTALACYJNE (3)
Jeśli nie jest możliwe zachowanie wymiarów podanych w Tabeli A, należy zapoznać się z poniższymi
wytycznymi do wyliczenia innych wymiarów:
- Dla β=90° A+B = Cu
- Dla β>90° A+B<Cu (β Max 110°)
- Wymiar A musi zawsze być większy niż suma wymiarów D+d1
- W przypadku bardzo cienkiego skrzydła, kiedy trudno zachować wymiar D, można go zwiększyć; zaleca się
też zwiększyć wymiar A o tę samą wartość, respektując powyższe uwagi.
Różnica miedzy wymiarem A i B NIE MOŻE przekroczyć 50 mm; większe różnice spowodują nieregularny ruch
bramy (tarcie i siła nacisku oraz prędkość ruchu zmienia się podczas przemieszczania).
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Tabela A - dla 100 mm kolumny i 50 mm grubości skrzydła
β
90°
90°
100°
110°

A
140
150
140
120

B
125
150
140
140

C
725
731
730
730

D
100
100
90
90

E
60
60
60
60

Cu
265
300
302
300

INSTALACJA NAPĘDU
Wstępna kontrola:
W celu prawidłowego funkcjonowania urządzenia, istniejąca już lub nowa konstrukcja bramy musi spełnić
następujące wymagania:
- Pojedyncze skrzydło nie może być dłuższe niż 3,5 m
- Konstrukcja skrzydeł musi być solidnia i sztywna
- Skrzydła muszą poruszać się płynnie i jednolicie bez nieregularnych tarć podczas całej drogi bramy
- Istniejące zawiasy muszą być w dobrym stanie
- Muszą zostać zamontowane odbojniki A-B (1a)
Instalacja napędu:
1 - Znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce do montażu wsporników napędu (4) i oznaczyć to miejsce.
2 - Używając poziomnicy zaznaczyć miejsce na filarze, gdzie zamontowany będzie tylni wspornik (4).
3 - Oznaczyć punkt do montażu tylnego wspornika w zgodności z wymiarami A-B i E (5).
OSTRZEŻENIE: W przypadku dużych filarów, bądź muru, musi zostać wykonana nisza (6), tak aby wymiary
A,B, i D się zgadzały.
Tylny wspornik (montaż):
Jeśli spaw stalowego filara jest na wsporniku, sprawdzić grubość kolumny i jeśli jest mniejsza niż 5mm
należy zrobić pokrywę zbrojoną o takich wymiarach, aby spawy powstały na żebrach kolumny (7).
Jeśli natomiast filar jest z cementu, zrobić pokrywę o grubości 5mm z 4 otworami. Przyspawać
wspornik w osi symetrii tej pokrywy i zabezpieczyć wszystko śrubami.
4 - Podłączyć zasilanie do napędu, przesunąć prowadnice o ok. 5-10 mm od odbojników.
OSTRZEŻENIE: Przy zasilaniu napędu niezainstalowanego na bramie, nie używać siły na śruby wyłączników
krańcowych, w celu zapobiegnięcia uszkodzeniom napędu. Zatrzymaj napęd kilka milimetrów przed
kontaktem z wyłącznikiem krańcowym.
5 - Zamocować przedni wspornik na napędzie (9).
6 - Przesunąć skrzydło do pozycji zamkniętej względem odbojników i zabezpieczyć zaciskiem.
7 - Zamocuj napęd na tylnim wsporniku używając zatyczki (10).
8 - Pozostawić przedni wspornik w miejscu zaznaczonym w punkcie 1, następnie używając poziomicy
sprawdzić czy napęd jest idealnie wypoziomowany i zaznaczyć dokładne miejsce do mocowania przedniego
wspornika (4 - 5).
9 - Zdjąć napęd z tylniego wspornika.
10 - Zdjąć przedni wspornik z napędu.
11 - Zamocować przedni wspornik na zaznaczonym miejscu.
Mocując przedni wspornik:
- W przypadku bramy stalowej i spawów na wsporniku sprawdzić grubość rury, na której wspornik ma być
zespawany i jeśli jej grubość jest mniejsza niż 5mm, zrobić zbrojoną pokrywę, o takich wymiarach, aby
spawy powstały na żebrach rury (11).
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Jeśli brama jest wykonana z innego materiału niż stal, zrobić pokrywę o grubości 5 mm z 4 otworami.
Przyspawać wspornik w osi symetrii pokrywy i zabezpieczyć wszystko śrubami (12).
12 - Odblokować napęd (patrz urządzenie odblokowujące).
13 - Zamontuj napęd do wsporników.
14 - Ręcznie otworzyć i zamknąć bramę, aby przebyła pełen zakres ruchu. Brama musi poruszać się płynnie, bez
tarcia, a prowadnica nie może dosięgać wyłączników końcowych. W przeciwnym wypadku należy ustawić
ponownie pozycję wsporników.
Zaleca się pozostawienie conajmniej 40-50 mm kabla w zapasie.

USTAWIENIA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH
- Wyłączyć zasilanie napędu.
- Wykręcić śruby z przedniej osłony (13) i następnie wyjąć osłonę (14).
- Używając klucza francuskiego odpowiednio przekręcać śruby (15), aby ustawić wyłącznik krańcowy
otwierania A(15) i zamykania B(15).
Śruba prawozwojna ustawia wyłącznik krańcowy zamykania, a lewozwojna otwierania (15a - 15b).
Suw (ruch) spowolniony napędu (tzw. SOFT STOP) jest określony przez dystans pomiędzy końcówkami krzywki
na śrubie b(15c), czyli w miejscu wypukłości a/c(15c) do aktywacji mikroprzełączników. Dystans ten jest stały.
Z drugiej strony suw spowolniony widoczny na skrzydle bramy jest proporcjonalny do relacji pomiędzy częściami
b(15c) oraz suwem regularnym napędu Cu(3). Dlatego najniższa wartość odpowiada suwowi regularnemu Cu(3)
używanemu podczas otwierania/zamykania skrzydła, a wartość najwyższa odpowiada suwowi zwalniającemu.

URZĄDZENIE ODBLOKOWUJĄCE
Ręczna obsługa
Jeśli brama musi być obsługiwana ręcznie w wypadku awarii prądu czy napędu, zdjąć nasadkę zabezpieczającą
(16) w kierunku zaznaczonym przez strzałkę (16) i włożyć klucz do zamka (17).
Obrócić klucz o 90° w kierunku wskazanym przez strzałkę na urządzeniu odblokowującym; napęd pozostanie
odblokowany bez konieczności trzymania klucza w tej pozycji. Ręcznie otworzyć i zamknąć skrzydła. Aby zapobiec
poruszaniu się bramy podczas wiatru lub z powodu złego wyważenia i wypoziomowania, zaleca się zablokowanie z
powrotem napędu po wykonaniu awaryjnego otwarcia (i zamknięcia) przekręcając kluczyk o 90° w odwrotnym
kierunku (18).
Wyjąć klucz i delikatnie przesunąć bramę dopóki napęd się nie zablokuje.
- Przesuwać bramę ręcznie tylko w przypadku awarii zasilania.

OPCJONALNE ODBLOKOWANIE
Ręczna obsługa
Jeśli brama musi być obsługiwana ręcznie w wypadku awarii prądu czy napędu, podnieś jedną z nasadek
zabezpieczających (19a), i włóż klucz do zamka (19a).
Przekręć klucz o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (19b) i przekręcić suwak odblokowujący o 90°
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; napęd pozostanie odblokowany bez konieczności podtrzymywania
urządzenia w pozycji. Ręcznie otwórz i zamknij skrzydła. Aby zapobiec poruszaniu się bramy podczas wiatru lub
z powodu złego wyważenia i wypoziomowania, zaleca się zablokowanie z powrotem napędu po wykonaniu
awaryjnego otwarcia (i zamknięcia) przekręcając suwak o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara (19b).
Napęd zostaje ponownie zablokowany w momencie kiedy kursor jest ustawiony podłóżnie. Przekręcić klucz o
180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć go (klucz można wyjąc tylko w jednej pozycji), następnie
delikatnie przesunąć bramę dopóki się nie zablokuje.
- Przesuwać bramę ręcznie tylko w przypadku awarii zasilania.
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INSTALACJA ZAMKA ELEKTRYCZNEGO
Jeśli zachodzi konieczność instalacji zamka elektrycznego, skorzystaj z rysunków (20) i (21).
1) ZAMEK ELEKTRYCZNY
2) PŁYTA MONTAŻOWA ZAMKA ELEKTRYCZNEGO
3) TULEJA
4) ODBOJNIK
5) ZAPADKA
6) CYLINDER
7) BRAMA

TESTOWANIE
Podłączyć zasilanie i zainicjować pełen cykl otwierania i zamykania, sprawdzając czy :
• Urządzenia zabezpieczące funkcjonują poprawnie
• Brama porusza się płynnie
• Wsporniki są dobrze i solidnie zamocowane
• Kabel zasilający przesuwa się swobodnie (nie napina się)
• Brama spełnia wymagania EN 12453 i EN 12445
• Dalsze informacje i szczegóły wspomnianych standardów na stronie: www.gibidi-polska.pl

KONSERWACJA
Należy okresowo sprawdzać bramę zwracając uwagę na:
- Funkcjonowanie zawiasów
- Wyważenie i wypoziomowanie skrzydeł bramy. Wszelkie nachylenie mogą prowadzić do szybszego zużycia się
wsporników.
- Przetestować odblokowywanie i sprawdzić, czy skrzydła same się nie poruszają
- Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń bezpieczeństwa
- Odblokować napęd i sprawdzić czy nie ma tarcia podczas całego zakresu ruchu bramy
- Sprawdzić czy nie ma brudu czy osadu na śrubach, w tym wypadku należy je oczyścić i naoliwić
- Okresowo sprawdzać właściwe ustawienia siły nacisku napędu i wydajności urządzenia odblokowującego
podczas ręcznej obsługi (patrz odpowiedni paragraf).
- Urządzenie odblokowujące zainstalowane w systemie musi być sprawdzane co 6 miesięcy.
Gi.Bi.Di. Srl rezerwuje sobie prawo do zmiany danych technicznych wraz z rozwojem produktów bez
uprzedniego powiadamiania o tym.

WADLIWE DZIAŁANIE
W przypadkach niewyjaśniononego, wadliwego działania należy odciąć zasilanie od systemu i wezwać
wykwalifikowanego technika (instalatora). W okresie niesprawności bramy należy aktywować ręczne
odblokowywanie, aby umozliwić manualne otwieranie i zamykanie bramy.
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CE Deklaracja zgodności
Producent :
GI.BI.DI. S.r.l.
Via Abetone Brennero, 177/B,
46025 Poggio Rusco (MN) ITALY

Deklaruje, że produkt:
ELEKTROMECHANICZNY NAPĘD LINIOWY BL240
Jest w zgodności z następującymi dyrektywami CEE:

• Dyrektywa EMC 2004/108/CE i późniejsze poprawki;
oraz obejmuje następujące standardy:
• EN61000-6-1, EN61000-6-3
Data 20/03/09

Managing Director
Oliviero Arosio
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