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1. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI, MONTAŻU I
KONSERWACJI

1.1. Ogólne wskazówki
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją – zawiera ona ważne szczegóły dotyczące
prawidłowego montażu, obsługi i konserwacji dostarczonego produktu.
Instrukcja oparta jest na naszym stanie wiedzy w momencie jej opracowania (patrz okładka).
W sprawie ewentualnej dostępności nowszych wersji instrukcji prosimy o kontakt z nami.
Niniejsza instrukcja powinna stanowić podstawową pomoc, jednak bez roszczeń, co do
kompletności. Każda indywidualna sytuacja montażowa jest niepowtarzalna. Nawet przy
zachowaniu wszystkich przedstawionych tutaj informacji mogą w sposób naturalny wystąpić
specyficzne problemy przy montażu i użytkowaniu danego produktu.
Przestrzeganie niniejszej instrukcji w żadnym przypadku nie zwalnia od zlecenia montażu i
konserwacji fachowej firmie.
Zachowujemy prawo do zmian technicznych i korekt.
1.2. Zakres stosowania
Instrukcja obsługi, montażu i konserwacji ważna jest dla poniższych typów:
SN00Z-1 / SN00Z-2 / ST00-x+x / SN30Z-1 / SN30Z-2 / ST30-x+x / SN90Z-1 / SN90Z-2 / ST90-x+x
SN 60-1 / SN 60-2 / SN 60-TS / SN 120-1 / SN 120-2 / SN 120-TS
Do zabudowy w pomieszczeniach publicznych i prywatnych.
1.3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Brama przesuwna wraz z jej częściami (np. rama) służy do otwierania lub zamykania otworów
w ścianach, w zależności od potrzeby.
Przeciwpożarowa stalowa brama przesuwna (SN30, SN 60, SN90 i SN 120) wraz z jej częściami
składowymi (np. rama) przeznaczona jest do tego, aby w stanie zmontowanym i zamkniętym
uniemożliwić przedostaniu się ognia i dymu przez otwory w ścianach.
Oprócz tego, zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem jest:


automatyczne zamykanie w przypadku pożaru w celu utworzenia strefy pożarowej



systematyczna konserwacja i kontrola elementów budowlanych zapewniających
bezpieczeństwo



ręczne otwieranie i zamykanie bram bez napędu



automatyczne otwieranie i zamykanie bram przez napędy

Brama może być użytkowana jedynie w stanie sprawności technicznej, zgodnie z przeznaczeniem,
z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ostrożności.
Uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, muszą być niezwłocznie usuwane.
Należy dochować warunki wszelkich krajowych przepisów i dopuszczeń.
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1.4. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
Przeciwpożarowa stalowa brama przesuwna nie może być stosowana jako:


brama pomieszczenia chłodniczego



brama w śluzie



brama w tunelu



brama kabiny lakierniczej

1.5. Kwalifikacje do montażu i konserwacji
W celu zapewnienia fachowego montażu i konserwacji bram przesuwnych, należy zatrudniać
wyłącznie przeszkolony fachowy personel oraz montażystów.
Części elektryczne, w zależności od przepisów krajowych, powinny podłączać wyłącznie osoby
z uprawnieniami, lub specjalnie w tym celu przeszkolone.
1.6. Zamiany w bramach
Zamiany w bramach mogą być przeprowadzone wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez
aprobaty i certyfikaty. Zamiany odbiegające od nich mogą być wprowadzane jedynie po
uzgodnieniu ich z Producentem.
W przypadku wprowadzenia zmian nieuzgodnionych z Producentem, tracą swoją moc wszelkie
udzielone gwarancje i odpowiedzialność.
1.7. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Montaż bram jest dopuszczalny wyłącznie na odpowiednio zwymiarowanych ścianach !


Należy przestrzegać instrukcji obsługi, montażu i konserwacji.



Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy bramie, należy odłączyć główny wyłącznik
zasilania oraz zabezpieczyć go przed niepożądanym włączeniem.
Prace przy otwartej pokrywie sterowania i nieizolowanych przewodach mogą prowadzić
tylko specjaliści elektrycy.



Obszar ruchu bramy musi pozostawać zawsze wolny, również podczas prac
konserwatorskich.



Ryzyko urazu wskutek niekontrolowanego ruchu bramy wywołanego przez wiatr.

Zagrożenia podczas użytkowania
Niebezpieczeństwo uderzenia, zmiażdżenia, rozcięcia i
złapania !
Przy obsłudze elementów bramy uważać na ryzyko
przytrzaśnięcia między skrzydłem a ramą bramy, lub między
wbudowanymi drzwiami przejściowymi a skrzydłem bramy.
Upewnić się, czy podczas uruchamiania bramy, w obszarze jej poruszania się nie znajdują się
żadne osoby (w szczególności potrzebujące pomocy, jak dzieci, osoby starsze, itp.) lub
przedmioty.
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Bramy przesuwne, utrzymywane w pozycji otwartej, które zamykają się na sygnał,
powinny być wyposażone w sygnalizację akustyczną i świetlną, uruchamianą na czas
zamykania.



Wbudowane drzwi przejściowe, otwierające się w ciągach komunikacyjnych, należy
wyposażyć w przeszklenie, umożliwiające wgląd na ciąg komunikacyjny.
W przypadku drzwi z progiem, próg należy oznakować na czarno/żółto.



Brama przesuwna przeciwpożarowa Peneder bez funkcji wolnego biegu jest utrzymywana
w pozycji otwartej przez elektromagnesy.
Zamykanie bramy może być dokonane jedynie poprzez zwolnienie elektromagnesów.
Brama zamyka się z regulowaną prędkością dzięki przeciwwadze i nie powinna być w tym
czasie dodatkowo popychana.



Na skrzydle/skrzydłach bramy i jej ramie nie można montować żadnych dodatkowych
obciążeń.



Brama może być użytkowana wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, wolnym od
usterek.

Zagrożenia podczas pożaru
Niebezpieczeństwo uderzenia, zmiażdżenia, rozcięcia i złapania!
Uwaga! W przypadku automatycznego zamykania bramy podczas pożaru, wyłączone zostają
wszystkie urządzenia zabezpieczające!


Niebezpieczeństwo uduszenia przez wydzielające się gazy trujące.



Niebezpieczeństwo oparzenia przez wysoką temperaturę powierzchni skrzydła bramy.

Zagrożenia podczas montażu, napraw i konserwacji


Naprawy i konserwacje bramy przesuwnej należy zlecać producentowi lub kompetentnym
firmom.



W obszarze jezdnym bramy oraz w obrębie felcu wbudowanych drzwi przejściowych nie
wolno umieszczać żadnych narzędzi lub przedmiotów.



Obszar ruchowy bramy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.



Należy używać tylko sprawnych i właściwych podnośników.



Po ponownym włączeniu głównego wyłącznika należy sprawdzić wszystkie funkcje bramy.

Przede wszystkim należy sprawdzić funkcję zamykania podczas pożaru oraz funkcję bezpiecznego
zamykania.
Niebezpieczeństwo uderzenia, zmiażdżenia, rozcięcia, przecięcia i złapania


Ryzyko obrażeń lub śmiertelne niebezpieczeństwo, wynikające z niekontrolowanego
opadnięcia części podczas zmiany warunków obciążeniowych między skrzydłem bramy a
przeciwwagą!



Ryzyko obrażeń lub śmiertelne niebezpieczeństwo spowodowane przez zwolnienie lub
usunięcie linki zamykającej albo mocowań!
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Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy zabezpieczyć skrzydło bramy przed
niezamierzonym ruchem.



Prace przy otwartej osłonie przeciwwagi (niebezpieczeństwo wciągnięcia lub złapania)
można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie elektrycznym.
Konieczne prace przy włączonym napędzie elektrycznym może wykonywać tylko fachowy
personel!



Zabrania się wkładania rąk w przestrzenie: krawędzi zamykania bramy, szczeliny
podłogowej, szyny jezdnej oraz felcu wbudowanych drzwi przejściowych.



Podczas napraw, przebudowy i konserwacji uważać na ostre, tnące krawędzie.



W trakcie wszystkich prac używać odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego
(ochrona rąk, głowy, nóg, itp.).



Podczas napraw, przebudowy i konserwacji uważać na elementy mogące ulec
przewróceniu.

1.8. Użytkowanie
Zamknięcie otworu składa się z jedno-, dwu- lub wieloczęściowego blatu bramy, zawieszonego na
szynie jezdnej i prowadzonego po podłodze.
Bramy z elektrycznym napędem w żadnym przypadku nie mogą być poruszane manualnie,
nieprzestrzeganie tego warunku prowadzi do uszkodzenia układu sterowniczego napędu.
Przy otwartych drzwiach przejściowych następuje unieruchomienie bramy.
Bramy automatyczne z drzwiami przejściowymi należy wyposażyć w detektory pozycyjne.

Otwieranie:


W przypadku lekkich bram zamykanych grawitacyjnie, w blacie bramy znajdują się
uchwyty muszlowe i/lub uchwyt pałąkowy, przeznaczone do otwierania bramy.
W przypadku bram z napędem elektrycznym (ze sterowaniem czuwakowym, tzn. na
nacisk ciągły, tzw. TOTMANN) należy używać przycisku „Otwieranie” (strzałka do góry
), znajdującego się na panelu sterowniczym.

W takim przypadku osoba obsługująca bramę przez cały czas musi mieć widoczność na cały
obszar jezdny bramy.


Ciągły nacisk na przycisk „Otwieranie“ (
przerywa proces otwierania.

) powoduje ruch bramy, zwolnienie przycisku

Samodzielne otwieranie bramy nie wolno przyspieszać poprzez jej dodatkowe popychanie,
nieprzestrzeganie tego warunku prowadzi do uszkodzenia układu sterowniczego napędu.


W przypadku bram ze sterowaniem automatycznym, ruch bramy można przerwać
czerwonym przyciskiem „Stop” (
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Zamykanie:
Samodzielnie zamykające się bramy muszą być wyposażone w optyczne i akustyczne urządzenia
ostrzegawcze zgodnie z EN14600.


Całkowicie otwartą bramę przeciwpożarową z zamykaniem grawitacyjnym można
zamknąć tylko przez uruchomienie przycisku zwalniającego.



Bramy bez właściwości przeciwpożarowych, które nie zamykają się samodzielnie, oraz
bramy przeciwpożarowe z funkcją wolnego biegu, można zamykać poprzez uchwyty
muszlowe lub pałąkowe.

W takim przypadku osoba obsługująca bramę musi mieć widoczność na cały obszar jezdny
bramy.


W przypadku bram z napędem elektrycznym (ze sterowaniem czuwakowym, tzn. na
nacisk ciągły, tzw. TOTMANN) należy używać przycisku „Zamykanie” (strzałka do dołu
), znajdującego się na panelu sterowniczym.

W takim przypadku osoba obsługująca bramę przez cały czas musi mieć widoczność na cały
obszar jezdny bramy.


Ciągły nacisk na przycisk „Zamykanie”(
przerywa proces zamykania.



Otwieranie i zamykanie automatycznych bram może zostać wywołane przez różne
urządzenia sterujące.

) powoduje ruch bramy, zwolnienie przycisku

Krawędzie zamykające bram z napędem automatycznym muszą być zabezpieczone urządzeniami
ochronnymi zgodnie z EN12453.

Samodzielne zamykanie bramy nie wolno przyspieszać poprzez jej dodatkowe popychanie,
nieprzestrzeganie tego warunku prowadzi do uszkodzenia układu sterowniczego napędu.


W przypadku bram ze sterowaniem automatycznym, ruch bramy można przerwać
czerwonym przyciskiem „Stop” (

).

Należy także bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi dodatkowych komponentów bramy.
1.9. Demontaż i utylizacja
Zasadniczo demontaż wykonuje się w odwrotnej kolejności do czynności montażu.
W celu właściwej utylizacji, brama przesuwna po demontażu musi zostać rozebrana na
poszczególne komponenty i przy zachowaniu miejscowych, urzędowych przepisów, poddana
utylizacji.
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1.10. Narzędzia do montażu
Klucz imbusowy

Śrubokręt

Próbnik napięcia

Wiertarkozakrętarka

Wiertarka udarowa


3/4/5/6
PH2

TX 20 /
TX25 / TX30 / TX40

PZ2

PZ2 / PZ3
Rozmiar 2
Pilnik płaski

Grzechotka

Klucz dynamometryczny

Gwintownik

Wiertło udarowe

M10x1,5

Ø5 / Ø8 / Ø10 / Ø12
Ø14 / Ø16

min. 80Nm

Wiertło HSS
SW 7 / 8 / 10 / 13 /
15 / 17
Młotek

Ø2,5 / Ø3,5 / Ø8,5
Nakładka

Klucz płaski

Poziomica

Taśma miernicza

Pistolet do masy
uszczelniającej

Ścisk

SW17
SW 10 / 13 / 15 / 17
Przecinak

Cęgi

Uchwyt-przyssawka

Drabina

Masa uszczelniająca i narzędzia montażowe nie wchodzą w zakres dostawy!

BUSINESSBAU. FEUERSCHUTZ . BOGENDACH

STRONA 8 Z 57

1.11. Przed montażem
Do montażu bram SN oraz ST wymaganych jest z reguły dwóch monterów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia ram ze ścianą.
Połączenia te i przyległa ściana muszą przejąć i przenieść wszystkie siły, które mogą wystąpić
wskutek nierównomiernego, zależnego od temperatury odkształcania.
Przyległa ściana musi posiadać przynajmniej taką klasę odporności ogniowej, jak montowane
zamknięcie przeciwpożarowe.
Kontrola bramy i sytuacji jej zabudowy:


czy rodzaj ściany jest właściwy do montażu?



czy podłoga jest równa i prosta?



czy wystąpiły uszkodzenia transportowe?



czy produkt odpowiada zamówieniu?



czy dostawa łącznie z materiałami montażowymi jest kompletna?



czy zgadza się kolor?



czy należy uwzględnić szczególnych przepisów budowlanych?



kontrola wymiarów



czy zgadza się kierunek otwierania bramy i drzwi przejściowych?

Skrzydło drzwi/bramy podnosić i manipulować tylko przy pomocy ssawek i/lub używać zawiesi.
Nie używać do podnoszenia żadnych uchwytów i zacisków.
Nie podnosić skrzydła drzwi/bramy za klamkę
1.12. Kompletacja skrzydła drzwi/bramy
Należy uwzględnić instrukcje montażu okuć, które stanowią odrębne załączniki, np.: klamki,
samozamykacze, trzymacze elektromagnetyczne, napędy, itp.
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1.13. Lista części zapasowych – materiały montażowe
Mogą być używane jedynie oryginalne części zamienne, gdyż tylko one są przebadane i
dopuszczone.
Nazwa

Numer artykułu

Elementy bramy według konfiguracji
Rama
Pręt kotwy HAS-TZ M12X95/50

16020054

Nabój kotwy HVU-TZ M12

16021021

Pręt kotwy HAS-E M10x90/21

16020022

Tuleja kotwy HIT-SC 16x85

16310001

Zaprawa do iniekcji HFX 275/2/E4

16200050

Dybel ościeżnicowy HRD-H 10x100

16100006

Kotwa przelotowa HST M10x115/30

16010052

Kotwa segmentowa HSA M10x90/20/25

16010001

Fischer FHII 10/50 SK ocynk

16152040

Dybel do gazobetonu GB 10

16302001

Przeciwwaga / Linka
Linka stalowa 3mm ocynk

17410000

Zespół nawrotowy pojedynczy KPL

4344081010A

Zespół nawrotowy podwójny KPL

4344081020A

Intumex AN BS-masa do fugowania

11401501

Spowalniacz odśrodkowy 241033 (pasek zębaty)

9041007

Spowalniacz odśrodkowy 241034 (linka)

9041020

Pasek zębaty T5 10 T5 PU/Kevlar

17283000

Rolka linki z łożyskiem Ø58mm

4344080101A

Płytka trzymacza AP GD 70 T 84

09500092

Skrzydło bramy
PALUSOL Type 100 2100x41x5,7

11403000

Palusol + PVC 43,6/4200

4340289101A

INTUMEX LPSK 2150x35x1,8 czarny

11401021

INTUMEX LXSK 32x2,0

11401135

INTUMEX LXPSK 80x2,0

11401185

INTUMEX LPSK 2150x24x1,8 czarny

11401002

Bolce ryglujące kpl - AUT

4343082530A

Skrzydło drzwi
Kerafix Flexpan 200 27x2,0
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Nazwa

Numer artykułu

Trzymacze elektromagnetyczne:
Trzymacz elektromagnetyczny DICTATOR GD 60 C 23SI (600N)

09500015

Trzymacz elektromasgnetyczny DICTATOR GD 60 A 23SI (1000N)

09500016

Trzymacz elektromagnetyczny EX DICTATOR EMGD 60E

09500060

Trzymacz elektromagnetyczny EX DICTATOR EMGD 70E

09500061

Trzymacz elektromagnetyczny DICTATOR EMGD 70F39RM

09500070

Wyposażenie dodatkowe
Zasilacz 24 V DC - 450 mA

09511004

Czujka dymu RM 2000 z gniazdem

09511001

Czujka termiczna WM 2000 z gniazdem

09511305

Zestaw czujników dymu RM 2000 z zasilaczem

09511007

Centralka sterująca S400

17050001

Zestaw czujników dymu RM 2000 bez zasilacza

09511008

Przycisk zwalniający AP Wippe czerwony

17119008

Fotokomórka do 10m

17312901

Fotokomórka do 15m

17312902

Przycisk "Góra-Stop-Dół"

17112912

Przycisk natynkowy Otwórz-Zamknij

17111105

Przycisk natynkowy Otwórz-Stop-Zamknij

17112902

Wyłącznik na klucz „Otwórz-0-Zamknij“

17112901

Pilot radiowy 2-kanałowy

17112010

Nadajnik ręczny 2-kanałowy

17112011

Przełącznik linkowy z łańcuchem 3mb

17112903

Sygnalizator świetlny 1-kanałowy DC24V

17282000

Sygnalizator świetlno-akustyczny

17282010

Przełącznik kontaktowy rygla eff-eff 87

17021004

Kontaktron

17021009

Transmiter radiowy sygnału zabezpieczenia drzwi przejściowych

17282001

Zamki i okucia zgodnie z konfiguracją
Napęd bramy (opcja – typ wg. listy)

(załączona do bramy)

PU-krańcowy pasek zębaty 16 AT 5 HF

17283002

Dokumenty:
Lista materiałów montażowych

(załączona do bramy)

Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

(załączona do bramy)

Instrukcja montażu wyposażenia

(załączona do wyposażenia)

Deklaracja CE (jeżeli konieczna)

(załączona do bramy)
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2.

MONTAŻ RAMY BRAMY PRZESUWNEJ – CZ. RYSUNKOWA

EL…
WL…
LS…

2.1

Wlot
Labirynt ścienny
Szyna jezdna

2.2

2.3

2.4
WM

DMD

BUSINESSBAU. FEUERSCHUTZ . BOGENDACH

ADM

(z dystansem)
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2.5

2.6
②

④

③

②
①

⑤

⑤

⑥
①

④

⑥
③

3

Numeracja =
kolejność montażu

3

Numeracja =
kolejność montażu

2.7

Konstrukcja stalowa
z okładziną według
wymaganej klasyfikacji

wpuszczane lub
nawierzchniowe
min. 8 mm

Kotwa do betonu (np. Fischer FAZ II 10/30)
Kotwa do dużych obciążeń (np. Fischer FH II10/25 SK)
Śruba z 6-kątnym łbem (np. M10x55, DIN 933)
Pręt gwintowany (np. M10, DIN 976)
z podkładką kontrującą

Konstrukcja stalowa
z okładziną według
wymaganej klasyfikacji
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2.7

Konstrukcja stalowa
z okładziną według
wymaganej klasyfikacji

Kotwa do betonu (np. Fischer FAZ II 10/30)
Śruba z 6-kątnym łbem (np. M10x55, DIN 933)
Śruba z 6-kątnym łbem (np. M8x55, DIN 933)
Dybel uniwersalny ze śrubą nastawną
(np. Fischer UX8 + 6x60, DIN 571)
z podkładką kontrującą

Konstrukcja stalowa
z okładziną według
wymaganej klasyfikacji

wpuszczane lub
nawierzchniowe
min. 8 mm

2.8

Konstrukcja stalowa
z okładziną według
wymaganej klasyfikacji

wpuszczane lub
nawierzchniowe
min. 8 mm

Kotwa do betonu (np. Fischer FAZ II 8/30)
Kotwa do dużych obciążeń (np. Fischer FH II10/25 SK)
Śruba z 6-kątnym łbem (np. M8x55, DIN 933)
Pręt gwintowany (np. M8, DIN 976)
z podkładką kontrującą
Dybel uniwersalny ze śrubą nastawną
(np. Fischer UX10 + 8x80, DIN 571
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Konstrukcja stalowa
z okładziną według
wymaganej klasyfikacji

wpuszczane lub
nawierzchniowe
min. 8 mm

2.9

Kotwa do betonu (np. Fischer FAZ II 8/30)
Śruba z 6-kątnym łbem (np. M8x55, DIN 933)
Pręt gwintowany (np. M8, DIN 976)
z podkładką kontrującą
Dybel uniwersalny ze śrubą nastawną
(np. Fischer UX10 + 8x80, DIN 571

2.11
EI290
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2. MONTAŻ RAMY BRAMY PRZESUWNEJ – CZĘŚĆ TEKSTOWA
Składanie ramy

2.1. Profil wlotowy (EL) oraz ścienny profil labiryntowy (WL) ustawić na gotowej posadzce lub do
repera metrowego, uważać na zachowanie zakładki (standard = 30 mm).
Ustawić pionowo i przymocować przy pomocy ścisku.
Przy pomocy niwelatora laserowego lub poziomicy zaznaczyć od górnej krawędzi profilu
labiryntowego (WL) przebieg poziomy dla całej długości szyny jezdnej (= dolna krawędź szyny
jezdnej).
2.2. Kontrola szczeliny podłogowej
Profil labiryntowy ustawić w kilku miejscach.
Górna krawędź profilu w żadnym miejscu nie może wystawać ponad zaznaczenie poziomu szyny.
Jeżeli w którymś miejscu przekroczy zaznaczenie poziome, należy to skorygować.
(Dopasować do najwyższego punktu podłogi).
2.3. Przygotowanie szyny jezdnej (LS)
Pierwsze zawieszenie szyny jezdnej dosunąć możliwie jak najbliżej profilu wlotowego, pozostałe
zawieszenia jak w konfiguracji, lub na co drugim otworowaniu w szynie jezdnej.
Maksymalny odstęp: 800mm
2.4. Wsuwanie zawieszeń do szyny jezdnej
Wariant montaż naścienny (WM)
Wariant montaż do sufitu bezpośredni (DMD)
Wariant montaż do sufitu podwieszany (ADM)
Wariant montaż bezpośredni do sufitu z dystansami (DMD)

1-3 szyny jezdne
1-3 szyny jezdne
1-3 szyny jezdne
1-3 szyny jezdne

2.5. Połączenie elementów szyny jezdnej (opcja)
①

2x gwinty M10x20 wsadzić do połowy

②
③
④
⑤

Płytkę połączeniową wsunąć do połowy (nacięcia od strony pomieszczenia)
Gwint M6x20 ściśle wkręcić
Szynę jezdną nasunąć
Gwint M6x20 ściśle wkręcić

2.6. Połączenie elementów szyny jezdnej (opcja przy bramie 2-skrzydłowej)
①

2x sztyfty okrągłe wsadzić do oporu

②
③
④
⑤
⑥

Płytkę połączeniową wsunąć całkowicie (nacięcia od strony pomieszczenia)
Szyny jezdne ze sztyftami okrągłymi zsunąć do siebie
Płytkę środkową od góry wsunąć
Płytkę połączeniową wyregulować w środkowej pozycji styku szyn jezdnych
2x gwinty M6x20 ściśle wkręcić

2.7. Montaż szyny jezdnej
Szyny jezdne za pomocą płytek połączeniowych i łączników nałożyć na profil wlotowy oraz ścienny
profil labiryntowy.
BUSINESSBAU. FEUERSCHUTZ . BOGENDACH
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Wywiercić w ścianie otwory mocowania dla pierwszego i ostatniego zawieszenia szyny, szynę
jezdną przymocować, zaznaczyć pozostałe zawieszenia, wyregulować i również przymocować.
Szynę jezdną wyregulować dokładnie poziomo, wzdłuż i wszerz (niwelator laserowy i poziomica).
Przypadek szczególny: brama 2-skrzydłowa:
Jeżeli elementy skrzydła można wsunąć tylko z jednej strony, obydwa ścienne profile labiryntowe
tylko przewiercić, jeszcze nie przymocowywać, i usunąć płytkę środkową!
Przypadek szczególny: brama teleskopowa:
Nie przykręcać do szyny jezdnej żadnej łączników!
Uważać na zachowanie zakładki.
Mocowanie dybli:
Użyte elementy mocujące (śruby, dyble, kotwy, itp.) muszą być przebadane dla celów zamknięć
przeciwpożarowych i spełniać określone zasady.
Elementy mocujące muszą być przewidziane i uznane przez Producenta za właściwe do wybranego
podłoża.
Uważać na minimalne odstępy krawędzi otworów wywierconych w ścianie.
Przestrzegać momentów dokręcenia wstępnego, zgodnie z danymi Producenta (patrz: tabela na
następnej stronie).
Nie wolno zmniejszać rozmiarów elementów mocujących, można je jednak zwiększyć.
Nie wolno zmniejszać ilości elementów mocujących.
Uważać na maksymalne odstępy śrub.
Produkty Peneder są dostarczane już z właściwymi elementami mocującymi, o ile w zamówieniu
został prawidłowo podany typ ściany.

Wybór elementów mocujących odpowiednio do podłoża:
Kotwa segmentowa M10
Ściana żelbetowa
System kotew wklejanych M10
Mur ceglany i z betonu komórkowego
lub pręt gwintowany M10 z podkładką kontrującą
Śruba 6-kątna M10
Konstrukcja stalowa z okładziną (gr. stali wg statyki,
jednak przynajmniej 8 mm ze względu na wymaganą
długość gwintu)
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2.8. Montaż profilu wlotowego (EL)
Mocowanie dybli w ścianie i podłodze:
Użyte elementy mocujące (śruby, dyble, kotwy, itp.) muszą być przebadane dla celów zamknięć
przeciwpożarowych i spełniać określone zasady.
Elementy mocujące muszą być przewidziane i uznane przez Producenta za właściwe do wybranego
podłoża.
Uważać na minimalne odstępy krawędzi otworów wywierconych w ścianie.
Przestrzegać momentów dokręcenia wstępnego, zgodnie z danymi Producenta (patrz: tabela na
następnej stronie).
Nie wolno zmniejszać rozmiarów elementów mocujących, można je jednak zwiększyć.
Nie wolno zmniejszać ilości elementów mocujących.
Uważać na maksymalne odstępy śrub.
Produkty Peneder są dostarczane już z właściwymi elementami mocującymi, o ile w zamówieniu
został prawidłowo podany typ ściany.
Wybór elementów mocujących odpowiednio do podłoża:
Kotwa segmentowa/do dużych obciążeń M8 Ściana żelbetowa
System kotew wklejanych M8
Mur ceglany i z betonu komórkowego
lub pręt gwintowany M10 z podkładką kontrującą
Śruba 6-kątna M8
Konstrukcja stalowa z okładziną (gr. stali wg statyki,
jednak przynajmniej 6 mm ze względu na wymaganą
długość gwintu)
Profil wlotowy wyregulować dokładnie pionowo, w obu kierunkach (niwelator laserowy i
poziomica).
2.9.

Montaż ściennego profilu labiryntowego(WL)
Mocowanie dybli w ścianie i podłodze:
Użyte elementy mocujące (śruby, dyble, kotwy, itp.) muszą być przebadane dla celów zamknięć
przeciwpożarowych i spełniać określone zasady.
Elementy mocujące muszą być przewidziane i uznane przez Producenta za właściwe do wybranego
podłoża.
Uważać na minimalne odstępy krawędzi otworów wywierconych w ścianie.
Przestrzegać momentów dokręcenia wstępnego, zgodnie z danymi Producenta (patrz: tabela na
następnej stronie).
Nie wolno zmniejszać rozmiarów elementów mocujących, można je jednak zwiększyć.
Nie wolno zmniejszać ilości elementów mocujących.
Uważać na maksymalne odstępy śrub.
Produkty Peneder są dostarczane już z właściwymi elementami mocującymi, o ile w zamówieniu
został prawidłowo podany typ ściany.
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Wybór elementów mocujących odpowiednio do podłoża:
Kotwa segmentowa/do dużych obciążeń M8 Ściana żelbetowa
System kotew wklejanych M8
Mur ceglany i z betonu komórkowego
lub pręt gwintowany M10 z podkładką kontrującą
Śruba 6-kątna M8
Konstrukcja stal. z okładziną (wg statyki - tmin=4mm)
Typ ściany
Element
mocujący

Beton & żelbet

Mur ceglany

Beton komórkowy

Konstrukcja
stalowa z
okładziną
Śruba 6-kątna,
min. M10,

Śruba 6-kątna

dł ≥ 16 mm
Kotwa do dużych
obciążeń
Na przelot, pręt
gwintowany
z podkładką
kontrującą

Kotwa wklejana

Typ ściany
Element
mocujący

Przykład

DIN-EN-ISO
4017

min. M10,
dł ≥ 90 mm,

Fischer FBN II
10/20/96

gł. zakotwienia
min. 50 mm

Hilti HSA
M10x90/20/25

min. M10,
gr. podkładki ≥
8mm

min. M10,
gr. podkładki ≥
8mm

min. M10,
gr. podkładki ≥
8mm

min. M10,

min. M10,

min. M10,

gł. zakotwienia
min. 60 mm

gł. zakotwienia
min. 60 mm

gł. zakotwienia
min. 60 mm

Beton & Żelbet

Mur ceglany

Beton
komórkowy

Fischer SXR-T
10x80
Hilti HRD-H
10x100/30
Fischer-System
(FIS VT/A/H)
Hilti-System
(HAS/HFX/HIT)

Konstrukcja
stalowa z
okładziną
Śruba 6-kątna,
min. M10,

Śruba 6-kątna

Przykład

DIN-EN-ISO 4017

dł ≥ 16 mm
Kotwa do dużych
obciążeń

Fischer FAZ II
8/50

min. M6,
dł ≥ 100 mm,
gł. zakotwienia
min. 45 mm

Hilti HSA
8x115/50/63
Ø wier. otworu
min. 10 mm,
gł. zakotwienia min.
50 mm.
Dopasować ze sobą
Ø otworu i dybel !

Dybel
ościeżnicowy

Kotwa wklejana

min. M8,
gł. zakotwienia
min. 60 mm

Śruba do betonu

min. Ø 8,
dł. 90mm

min. M8,
gł. zakotwienia
min. 60 mm

BUSINESSBAU. FEUERSCHUTZ . BOGENDACH

Fischer SXR-T
10x80
Hilti HRD-H
10x100/30
min. M6,
gł. zakotwienia
min. 60 mm

Fischer-System
(FIS VT/A/H)
Hilti-System
(HAS/HFX/HIT)
Fischer FBS
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2.10. Zalecane momenty dokręcenia wstępnego przy mocowaniach
(bez gwarancji, Producent zastrzega sobie prawo zmian):
Typ ściany

Typ kotwy

Max. moment dokręcenia wst.

Ściana żelbetowa

HILTI HSA M10x90/20/25

30 Nm

HILTI HAS-E M10x90/21

8 Nm

Fischer FAZ II 10/20/105

45 Nm

Fischer FIS A M10x130

4 Nm

HILTI HAS-E M10x90/21

6 Nm

Fischer FIS A M10x130

4 Nm

Pręt gwintowany M10

49 Nm

Cegła i beton komórkowy

z podkładką kontrującą
Konstrukcja stalowa z okładziną

Śruba sześciokątna M10 8.8

49 Nm

(gr. materiału min. 4mm)

2.11. Kompletacja profilu labiryntowego EI290/EI2120
Otwory mocujące okleić warstwą izolacji (24x2mm).
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3.

MONTAŻ BLATU SKRZYDŁA BRAMY– CZĘŚĆ RYSUNKOWA

3.1

a

b

d

c

f
e

g

h

i

3.2
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3.3

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!
1.
2.
3.

3.4

…

3.5

3.6

3.7

3.8

max. 5,0 Nm!
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!

3. MONTAŻ BLATU SKRZYDŁA BRAMY – CZĘŚĆ TEKSTOWA

3.1. Przegląd typów elementów
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Element pochwytny
Element normalny
Element labiryntowy(element lab)
Element skrzydłowy (element pochwytny i element lab w jednym)
Element przyłączeniowy na lewo od drzwi przejściowych
Element nadprożowy
Element przyłączeniowy na prawo od drzwi przejściowych
Element ramowy
Element z labiryntem teleskopowym, od strony pochwytu

3.2. Stawianie elementów blatu bramy
Elementy stawiać tylko wzdłuż dłuższej krawędzi ①, następnie obracając wokół naroża ②
postawić pionowo !
Niebezpieczeństwo zagniecenia w przypadku stawiania wzdłuż krótkiej krawędzi !
3.3. Wieszanie elementów blatu bramy
Uwaga na oznakowanie! Ścięte naroża jednostek rolek jezdnych od strony pomieszczenia!
Elementy blatu bramy wieszać na szynie jezdnej zaczynając od elementu pochwytnego.
Przypadek szczególny – brama teleskopowa:
Najpierw wieszać na szynie jezdnej elementy z labiryntem teleskopowym od strony pochwytu i
element pochwytny, a następnie pozostałe elementy.
Przypadek szczególny – brama 2-skrzydłowa:
Jeżeli elementy można wsunąć na szynę jezdną tylko z jednej strony, należy rozpocząć wieszanie
od przeciwległego elementu labiryntowego.
3.4. Demontaż drzwi przejściowych z elementu ramowego
Przypadek szczególny – drzwi przejściowe w elemencie ramowym:
Przed wieszaniem elementu ramowego należy wymontować z niego drzwi przejściowe.
3.5. Kontrola wzrokowa uszczelek Palusol i elementów centrujących
Sprawdzić obecność uszczelek Palusol oraz czy jest włożony element centrujący (rura
prostokątna).
3.6. Wkładanie profili połączeniowych
Górny profil połączeniowy (l=190mm) wsunąć do rury prostokątnej.
Dolny profil połączeniowy (l=290mm) wsunąć do profilu Omega.
Nasunąć następny element.
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3.7. W miejscach styku paneli mogą wystąpić szczeliny.
W celu zapewnienia szczelności, po uprzednim skręceniu paneli, szczeliny należy wypełnić
bezbarwnym elastycznym materiałem uszczelniającym.
3.8. Stężenie elementów
Górne położenie prętów gwintowanych służących do ściśnięcia można rozpoznać po różnych
płytkach krańcowych.
Max. moment dokręcania: 5,0 Nm!
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4.

MONTAŻ WBUDOWANYCH DRZWI PRZEJŚCIOWYCH –
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EGT00 / EGT30 / EGT90
4.1

4.2

5

3D:

②
①
①
①
②

4.3

4.4

4.5

//

1.
①

①
2.
①
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4.6

4.8

4.9

4.7
~ 2mm

②

5

4.10

1X
1X
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4. MONTAŻ WBUDOWANYCH DRZWI PRZEJŚCIOWYCH – CZĘŚĆ
TEKSTOWA

Możliwe opcje wbudowania – w jedno- i dwuskrzydłową oraz teleskopową bramę
4.1. Poluzować śruby podkonstrukcji zawiasów (PDK-zawiasów)
3D-PDK-zawiasów: 3 śruby
4.2. Usunąć blachę dystansową
4.3. Blat drzwi ze skrzydełkami zawiasów wsadzić w PDK-zawiasów
Do podnoszenia drzwi przejściowych używać przyssawki
4.4. Dokręcić środkową śrubę ①
4.5. Ustawienie wysokości drzwi:
1. Poluzować śruby ①
2. Ustawić wysokość drzwi i ponownie dokręcić śruby ①
Uważać na równoległość (//)
4.6. Zamontować ramię samozamykacza
Instrukcje montażu okuć zawarte są w odrębnych załącznikach i należy postępować według nich
Orientacyjne prędkości zamykania dla drzwi przejściowych wbudowanych w bramę przesuwną
Szerokość skrzydła

[mm]

Czas zamykania przy
90° otwarcia

[s]

850
9,5

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

10,1

10,7

11,2

11,8

12,3

12,9

13,5

14,0

14,6

15,1

4.7. Ustawienie pochylenia drzwi:
Ustawić przy pomocy śrub ② (2 szt./zawias)
Śruby muszą być dokręcane równolegle.
4.8. Drzwi zamknąć i skontrolować, czy język zamka prawidłowo zaskakuje, czy zasuwka zamka
zamyka, oraz czy bolce ryglujące wchodzą prawidłowo.
Uruchomić kilkakrotnie drzwi i przeprowadzić ewentualne korekty regulacji
W razie potrzeby poprawić wycięcia w blasze zaczepowej (pilnikiem)
W razie potrzeby za pomocą podkładek zmienić odstępy między bolcami ryglującymi
4.9. Ustawić zworę kontaktronu, szczelina kontaktronu wynosi ok. 2mm (max. 4mm).
4.10. Kontrola bezproblemowej eksploatacji
Na koniec montażu blatu bramy, skrzydło 1x całkowicie zamknąć i ponownie otworzyć.
Zwrócić uwagę na lekkość otwierania-zamykania, bez większych oporów.
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5.

MONTAŻ PRZECIWWAGI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEGLĄD: MECHANIZM ZWROTNY TELESKOPU 2-CZ.

5.1

5.1

5.5
5.4

5.6

CZERWONY

5.1

5.4

5.5

5.3

5.6

5.3

5.5
5.6

5.1
5.5

NIEBIESKI

5.6

PRZEGLĄD: MECHANIZM ZWROTNY TELESKOPU 3-CZ.

5.9

5.9

5.11

5.11

5.9

ZIELONY

5.11

5.9

5.12

5.12

CZERWONY

5.11

5.11

5.11

5.12

5.12

5.9

5.9

5.10

5.9

5.12

5.12

5.9
5.9
5.10
5.10

ZIELONY
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5.1

5.2

②
①

③

5.3

5.4

5.5

5.6
②

①

5.7

5.8
②

2x
2x
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5.9

5.10

5.11

5.12
②

①

5.13

5.14
②

2x
2x
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PRZEGLĄD: LINKA PRZY PROWADZENIU NORMALNYM
5.17
war.
5.18
5.15

war.

war.

5.16

5.8
5.6
war.
5.7
war.
5.8

PRZEGLĄD: LINKA PRZY PROWADZENIU ZWROTNYM
5.19
war.
5.20
5.16

5.17

war.

5.18

war.
5.22
5.21
war.
5.22
war.
5.23

5.15
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5.17

5.18

5.19

5.20

przy 5.17

przy 5.18

5.21
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5.23

PRZEGLĄD: PROWADZENIE PASKA ZĘBATEGO

5.24

5.24

5.25

5.25
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5. MONTAŻ PRZECIWWAGI – CZĘŚĆ TEKSTOWA
Mechanizm zwrotny teleskopu – wariant dwuczęściowy:

5.1. Rolkę zwrotną linki i element zabezpieczający przed spadnięciem linki zdementować z mechanizmu
zwrotnego teleskopu
5.2. Konsolę mechanizmu zwrotnego wsadzić w część bazową
Rolkę zwrotną ponownie przymocować śrubami wraz z gniazdem
Śruby wkręcić tylko luźno – jeszcze nie dokręcać.
5.3. Linki zabierające wsadzić w bloczek mocujący przy labiryncie ściennym.
Czerwoną linkę (dłuższą) umieścić na górnym poziomie (kierunek linki  kierunek zamykania
bramy)
Niebieską linkę (krótszą) umieścić na dolnym poziomie (kierunek linki  kierunek otwierania
bramy)
5.4. Linki zabierające wsadzić w bloczek mocujący przy skrzydle.
Linki poprowadzić wokół przedniej i tylnej krawędzi skrzydła.
Linki wsadzić w bloczek mocujący następnego skrzydła.
5.5. Nakładanie linek na rolki zwrotne
Rolki zwrotne poruszyć śrubą nastawczą w kierunku konsoli mechanizmu zwrotnego.
Nałożyć linki na rolki.
Przykręcić śrubami elementy zabezpieczające przed spadnięciem linki.
Śruby wkręcić tylko luźno – jeszcze nie dokręcać.
5.6. Naprężenie linek zabierających
Śrubą nastawczą ② naprężyć długości linek tak, aby przednie krawędzie części skrzydłowej
zbiegły się z labiryntem ściennym.
Po ustawieniu dokręcić śruby ①
5.7. Kontrola bezproblemowej eksploatacji
Na koniec montażu blatu bramy, skrzydło 2x całkowicie zamknąć i ponownie otworzyć.
Zwrócić uwagę na lekkość otwierania-zamykania, bez większych oporów.
5.8. Naprężenie ostateczne linek zabierających
Śrubą nastawczą ② naprężyć ostatecznie długości linek tak, aby przednie krawędzie części
skrzydłowej zlicowały się, a element pochwytowy bramy całkowicie wjechał do wlotu.
Po ustawieniu ponownie dokręcić śruby ①.
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Mechanizm zwrotny teleskopu – wariant trzyczęściowy:

Linki dla obu pierwszych części skrzydła zamontować zgodnie z opisem montażu mechanizmu
zwrotnego teleskopu – wariant dwuczęściowy.
5.9. Linki zabierające wsadzić w bloczek mocujący przy skrzydle labiryntowym.
Zielone linki zabierające (jednakowej długości) wsadzić w bloczek mocujący przy skrzydle
labiryntowym/krawędzi zamykającej.
5.10. Linki zabierające wsadzić w bloczek mocujący przy skrzydle.
Linki poprowadzić wokół przedniej i tylnej krawędzi skrzydła.
Linki wsadzić w bloczek mocujący następnego skrzydła.
5.11. Nakładanie linek na rolki zwrotne
Rolki zwrotne poruszyć śrubą nastawczą w kierunku konsoli mechanizmu zwrotnego.
Nałożyć linki na rolki.
Przykręcić śrubami elementy zabezpieczające przed spadnięciem linki.
Śruby wkręcić tylko luźno – jeszcze nie dokręcać.
5.12. Naprężenie linek
Śrubą nastawczą ② naprężyć długości linek tak, aby przednie krawędzie części skrzydłowej
zbiegły się z labiryntem ściennym.
Po ustawieniu dokręcić śruby ①.
5.13. Kontrola bezproblemowej eksploatacji
Na koniec montażu blatu bramy, skrzydło 2x całkowicie zamknąć i ponownie otworzyć.
Zwrócić uwagę na lekkość otwierania-zamykania, bez większych oporów.
5.14. Naprężenie ostateczne linek zabierających
Śrubą nastawczą ② naprężyć ostatecznie długości linek tak, aby przednie krawędzie części
skrzydłowej zlicowały się, a element pochwytowy bramy całkowicie wjechał do wlotu.
Po ustawieniu ponownie dokręcić śruby ①.
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Montaż linki zamykającej

5.15. Wariant z linką bezpośrednią: zaciski elektrotrzymacza wsunąć do szyny jezdnej i zacisnąć.
Wariant z wolnym wózkiem i paskiem zębatym: naprężacz paska zębatego wsunąć do szyny
jezdnej i zacisnąć.
5.16. Wariant przeciwwagi z prowadzeniem zwrotnym:
Skrzynkę przeciwwagi nasunąć od dołu na płytę połączeniową.
Przymocować skrzynkę przeciwwagi do podłogi i do ściany.
Linkę nawlec na fabrycznie zmontowaną rolkę zwrotną.
5.17. W wariancie bezpośredniego mocowania linkę nawlec na kątownik mocujący, i zamocować na dole
między podkładkami.
5.18. W wariancie z wolnym wózkiem linkę przytwierdzić do sanek wolnego wózka.
5.19. Prowadzenie zwrotne linki z bezpośrednim mocowaniem/wolny wózek (jednokrotne prowadzenie
zwrotne:
Linkę poprowadzić nad bramą do skrzynki przeciwwagi.
Linkę, tak jak to jest na rysunku, nawlec na spowalniacz lub mechanizm zwrotny.
5.20. Prowadzenie zwrotne linki z bezpośrednim mocowaniem/wolny wózek (dwukrotne prowadzenie
zwrotne:
Linkę poprowadzić nad bramą do skrzynki przeciwwagi.
Linkę, tak jak to jest na rysunku, nawlec na spowalniacz lub mechanizm zwrotny.
5.21. Zawieszenie przeciwwagi (jednokrotne prowadzenie zwrotne):
Linkę zamykającą nawlec na zespół nawrotowy.
W celu nawrotu poprowadzić z powrotem do góry.
Odstęp przeciwwagi od podłogi przy zamkniętej bramie wynosi przynajmniej 100mm.
Szczeliny w ciężarkach powinny być rozmieszczone na przemian z przodu i z tyłu.
Od góry ciężarki zabezpieczyć nakrętką sześciokątną.
5.22. Zawieszenie przeciwwagi (dwukrotne prowadzenie zwrotne):
Linkę zamykającą nawlec na zespół nawrotowy.
Tak jak to jest na rysunku, wielokrotnie poprowadzić przez rolki zwrotne.
Odstęp przeciwwagi od podłogi przy zamkniętej bramie wynosi przynajmniej 100mm.
Szczeliny w ciężarkach powinny być rozmieszczone na przemian z przodu i z tyłu.
Od góry ciężarki zabezpieczyć nakrętką sześciokątną.
5.23. Wariant z trzykrotnym prowadzeniem zwrotnym:
Konsole ścienne i sufitowe dla 3-krotnego prowadzenia zwrotnego przymocować odpowiednio do
ściany oraz do sufitu.
Przebieg linki zgodnie ze szkicem.
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5.24. Mocowanie paska zębatego do szyny jezdnej w wariancie z wolnym wózkiem
Pasek zębaty jest fabrycznie przymocowany w obszarze labiryntu ściennego do szyny jezdnej.
W celu wymiany paska zębatego można jedynie poluzować śrubki zacisków – bez ich usuwania.
5.25. Mocowanie paska zębatego do naprężacza w wariancie z wolnym wózkiem
Pasek zębaty poprowadzić nad blatem bramy do spowalniacza.
Nawlec na rolki spowalniacza (rysunek bez obudowy).
Pasek zębaty poprowadzić nad mechanizmem zwrotnym naprężacza paska.
Pasek zębaty wsadzić w bloczek mocujący.
Pasek zębaty naprężyć jedynie na tyle, aby nie przeskoczył na kole zębatym, i tylko nieznacznie
zwisał.
Wariant ze stałym wolnym wózkiem:
Sanki wolnego wózka przymocować do blatu bramy za pomocą kątownika mocującego.
5.26. Ustawienie prędkości zamykania
Na wyposażeniu bramy jest na ogół o 5 sztuk więcej ciężarków, niż teoretycznie jest wymaganych
do jej zamykania.
Prędkość zamykania jest regulowana śrubą nastawczą przy spowalniaczu.
W przypadku gdy działanie hamujące spowalniacza w pozycji mniej więcej środkowej jest
niewystarczające, albo zbyt małe, ilość ciężarków należy odpowiednio zmniejszyć albo zwiększyć.
Prędkość zamykania:
Przy masie blatu bramy do 400kg:
Maksymalna prędkość zamykania = 300 mm/s
Zalecana prędkość zamykania = 150 mm/s
Przy masie blatu bramy od 400kg:
Maksymalna prędkość zamykania = 150 mm/s
Zalecana prędkość zamykania ≤ 100 mm/s

BUSINESSBAU. FEUERSCHUTZ . BOGENDACH

STRONA 37 Z 57

6.

MONTAŻ NAPĘDU – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PRZEGLĄD: NAPĘD ELEKTRYCZNY
6.6 opcja

6.2

6.5 opcja

6.1

6.4

6.3

6.7 opcja

6.1

6.2

EI230/EI260

EI290/EI2120
③
①

①

②
②
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6. MONTAŻ NAPĘDU – CZĘŚĆ TEKSTOWA
Wariant z napędem zawieszonym z tyłu na szynie jezdnej:

6.1. EI230/EI260:
Trzymacz osłony szyny jezdnej nałożyć na szynę jezdną ① i wkręcić ②.
6.2. EI290/EI2120:
Trzymacz osłony szyny jezdnej nałożyć na szynę jezdną ① i wkręcić ②.
Kątownik nakładkowy ③ zacisnąć przy konsoli ściennej.
Uważać na różne ustawienia wysokości kątownika nakładkowego!
6.3. Prowadzenie paska zębatego w szynie jezdnej
Trzymacz kanału paska zębatego wkręcić do szyny jezdnej.
Kanał paska zębatego (30mmx17mm) przymocować klipsami.
6.4. Pasek zębaty zacisnąć do naprężacza zabieraka bramy.
6.5. Mechanizm zwrotny paska zębatego
Pasek zębaty ① poprowadzić w szynie jezdnej nad blatem bramy aż do rolki nawrotowej.
Pasek zębaty ② poprowadzić przez kanał nad szyną jezdną do napędu.
6.6. Prowadzenie paska zębatego do napędu
Pasek zębaty ① z kanału paska zębatego nawlec na napęd, tak jak to pokazano na rysunku.
Pasek zębaty ① poprowadzić przez górną prowadnicę na tylną stronę blatu bramy.
6.7. Mocowanie paska zębatego do blatu bramy
Pasek zębaty ②włożyć w część stałą zabieraka bramy.
Pasek zębaty ręcznie naprężyć i przez zaciśnięcie przymocować do części stałej zabieraka blatu
bramy.
Pasek zębaty tak naprężyć, aby tylko do połowy ścisnąć podkładki sprężynowe.
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Wariant z napędem na szynie jezdnej:

6.8. Pasek zębaty przymocować zaciskami do części czołowej blatu bramy.
6.9. Pasek zębaty poprowadzić nad blatem bramy do napędu, i jak to pokazano na rysunku, nawlec go
na napęd.
6.10. Mocowanie paska zębatego do naprężacza
Pasek zębaty poprowadzić na tylną stronę bramy.
Pasek zębaty przez zaciśnięcie przymocować do naprężacza zabieraka blatu bramy.
Pasek zębaty tak naprężyć, aby tylko do połowy ścisnąć podkładki sprężynowe.
Wariant z napędem montowanym na budowie:

6.11. Położenie wstępnie zamontowanych podkładów śrubowych, przeznaczonych do późniejszego
montażu napędu, jest oznakowane odpowiednimi naklejkami.
Niedopuszczalne jest mocowanie okuć poza podanym obszarem!
Kompletacja napędu:

Wszystkie dodatkowe elementy obsługi i zabezpieczenia (przyciski, sygnalizacja, transmisja
radiowa, itd.) należy montować zgodnie z wytycznymi.
Jeżeli system sterowania jest oddzielony od napędu, należy wykonać montaż zgodnie z jego
wytycznymi.
Wykonać okablowanie sterowania, napędu i części peryferyjnych.
Uważać na czystość kabli!
Używać dostarczonych kanałów kablowych i prowadnic!
Kable skrócić na wymaganą długość.
Kable ponownie opisać!
W przypadku zastosowania transmisji radiowej w celu zabezpieczenia drzwi przejściowych,
nadajnik i odbiornik sparować zgodnie z instrukcją obsługi.
Nauczyć się obsługi napędu zgodnie z jego instrukcją obsługi.
Sprawdzić wszystkie zamontowane elementy obsługi i bezpieczeństwa.
Skontrolować naprężenie paska zębatego, i ewentualnie naprężyć go ostatecznie.
Zbyt długie paski skrócić do ok. 500 mm, zwinąć i zakleić taśmą klejącą.
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7.

MONTAŻ SKOMPLETOWANEJ BRAMY – CZ. RYSUNKOWA
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7. MONTAŻ SKOMPLETOWANEJ BRAMY – CZĘŚĆ TEKSTOWA
Warianty wlotu
Wariant z normalnym wlotem:

7.1. Osłona wlotu
Osłonę wlotu z przodu zawiesić na profilu wlotowym ①.
Tylną nakładkę osłony u góry nałożyć na płytkę połączeniową ②.
Tylną nakładkę osłony na dole nałożyć na płytkę podłogową ②.
7.2. Osłona skrzynki przeciwwagi
Osłonę skrzynki przeciwwagi z przodu nałożyć na zagięcia krawędziowe płytki połączeniowej oraz
podłogowej ①.
Osłonę skrzynki przeciwwagi z tyłu nałożyć na zagięcia krawędziowe płytki połączeniowej oraz
podłogowej ②.
7.3. Wlot od wewnątrz
EI230/EI260: Otwory mocujące okleić warstwą izolacji (24x2mm)
EI290/EI2120: Osłonę wlotu od strony pomieszczenia (kompletną) zatrzasnąć
Przy zbyt luźnym uchwycie, w razie potrzeby nieco dogiąć miejscowo nakładkę
Ustawić osłonę wlotu od strony ściany (kompletną)
Przymocować wkrętami 2,3x10mm we wszystkich przewidzianych otworach.
7.4. Wypełnienie nieużywanych profili wlotowych i szyn jezdnych bram teleskopowych
Profile wypełnić pasmami wełny mineralnej
Profile zamknąć maskownicami.
Wariant z tępym wlotem:

7.5. Osłony wlotu
Osłony nałożyć z obu stron
Profil wlotowy od strony czoła okleić warstwą izolacji 80x2mm.
Dla wlotu EI290/EI2120 w osłonach zostały wklejone dodatkowo pasma gipsowe.
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Wariant bez wlotu:

7.6. Gniazdo bolców ryglujących
Zapewnić miejsce w ścianie wlotowej dla bolców ryglujących.
Przymocować przeciwblachę ze stali nierdzewnej i kasetę ochronną muru.
7.7. Mocowanie szyny jezdnej w przypadku montażu do sufitu z podwieszeniem
Szynę jezdną w obszarze labiryntu ściennego zabezpieczyć przed wypaczeniem na boki, mocując
ją do ściany.
Warianty szyn jezdnych
Wariant montażu do ściany:

7.8. EI230/EI260:
Trzymacz osłony szyny jezdnej nałożyć na szynę jezdną ① i wkręcić ②
7.9. EI230/EI260:
Osłonę szyny jezdnej zawiesić na trzymaczu ① i zatrzasnąć na szynie jezdnej ②.
7.10. EI290/EI2120:
Trzymacz osłony szyny jezdnej nałożyć na szynę jezdną ① i wkręcić ②.
Kątownik nakładkowy ③ zacisnąć przy konsoli ściennej.
Uważać na różne ustawienia wysokości kątownika nakładkowego!
7.11. EI290/EI2120:
Przednią osłonę szyny jezdnej zawiesić na trzymaczu ① i zatrzasnąć na szynie jezdnej ②.
W obszarze otwierania całkowicie okleić wełną mineralną, natomiast obok niego – tylko na
wysokości szyny jezdnej.
Nałożyć górną osłonę szyny jezdnej ③ i z przodu zawiesić ją na nakładce trzymacza osłony.
Tylko w obszarze otwierania okleić wełną mineralną.

Warianty bezpośredniego montażu do sufitu
oraz montażu sufitowego z elementem dystansowym:

7.12. Osłony szyny jezdnej od dołu nałożyć na szynę jezdną ① i od góry zatrzasnąć ②.
W przypadku EI290/EI2120 obie osłony są oklejone gipsem.
7.13. Wykonać połączenie z sufitem
Pustą przestrzeń nad szyną jezdną całkowicie wypełnić wełną mineralną
Kątownik dopasowujący ściśle zamontować do sufitu
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Wariant montażu do sufitu z podwieszeniem przed nadprożem

7.14. EI230/EI260:
Trzymacz osłony szyny jezdnej nałożyć na szynę jezdną i wkręcić (patrz 7.9).
Osłonę szyny jezdnej zawiesić na trzymaczu ① i zatrzasnąć na szynie jezdnej ②.
7.15. EI290/EI2120:
Osłonę szyny jezdnej od dołu nałożyć na szynę jezdną ① i od góry zatrzasnąć ②.
Przestrzeń między szyną jezdną i sufitem zaizolować na budowie płytą gipsowo-kartonową lub
grodzią (EI90/EI120).
Maskownica napędu elektrycznego:

7.16. Umieścić maskownicę napędu za pomocą nakładki haczykowej z tyłu zawieszenia napędu.
7.17. Przymocować maskownicę napędu
Maskownicę napędu nasunąć do góry.
Górną nakładkę przekręcić nad trzymaczem maskownicy, tak żeby wycięcie w nakładce
„zaskoczyło“ na trzymaczu..
W celu zdystansowania elementów, w razie potrzeby dolną nakładkę haczykową dogiąć i
ewentualnie przykręcić.
7.18. Mocowanie maskownicy silnika
Maskownicę silnika wsunąć nakładką u góry w wycięcie ①.
Domknąć dolną krawędź i wetknąć nakładkę ②.
7.19. Odbojniki krańcowe zamontować i wyregulować
Przednią krawędź blatu bramy ściśle dopasować z labiryntem ściennym.
Odbojnik krańcowy zamontować.
W wariancie z linką bezpośrednio:
Zaciski elektrotrzymacza dostosować do płytki trzymacza i przykręcić.
W wariancie z wolnym wózkiem:
Naprężacz paska zębatego z elektrotrzymaczem dostosować do płytki trzymacza i przykręcić.
Sprawdzić naprężenie paska zębatego i ustawić.
7.20. Osłonę naprężacza paska zębatego wyregulować na podłużnych otworach i przymocować.
7.21. Spoinowanie
Spoinę między ramą bramy i ścianą wyspoinować masą uszczelniającą.
EI230/EI260: Masa uszczelniająca (nie jest przedmiotem zakresu dostawy).
EI290/EI2120: Intumex AN - Brandschutzacrylat (stanowi przedmiot zakresu dostawy).
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8. KONSERWACJA

8.1. Ogólne wskazówki dotyczące konserwacji
Podstawą świadczeń gwarancyjnych jest regularna, fachowa konserwacja, zgodna z niniejszą
instrukcją konserwacji.
Częstotliwość cykli czyszczenia i konserwacji w dużej mierze uzależniona jest od lokalizacji,
warunków eksploatacji i warunków klimatycznych tam panujących, jak również materiałów
i powłok powierzchni.
Prace konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy specjalistyczne.
Jeżeli prace te nie będą wykonywane, może to skutkować znacznym skróceniem żywotności
materiałów, elementów i powłok powierzchni.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń, zakłóceń lub widocznych utrudnień w funkcjonowaniu
bramy, należy natychmiast ją wyłączyć z eksploatacji i dokonać kontroli według poniższych
punktów.
8.2. Konserwacja comiesięczna
W przypadku uruchamiania bramy częściej niż przeciętnie 5 razy na dzień, niniejszą inspekcję
należy przeprowadzić w odpowiednio krótszych przedziałach czasowych!


Zwolnienie pożarowe i kontrola funkcjonowania oraz prawidłowego zamknięcia bramy.



W przypadku bramy bez wlotu, sprawdzić prawidłowe ryglowanie bolców.



Sprawdzić, czy brama zamyka się lekko i cicho.



W przypadku drzwi przejściowych, sprawdzić samozamykanie i ryglowanie zapadki
zamka.



Każdorazowo sprawdzić funkcjonowanie istniejących fotokomórek i styków
bezpieczeństwa oraz kontaktronów w drzwiach przejściowych.



Przestrzeń otwierania się bramy powinna być zawsze wolna.



Jakiekolwiek mechaniczne blokowanie skrzydła bramy (kliny drewniane, stopery
drzwiowe, itp.) jest niedozwolone.



W przypadku napędu elektrycznego z zasilaniem awaryjnym, sprawdzić stan naładowania
akumulatora (Uwaga: akumulatory należy wymienić najpóźniej po 3 latach!).



W przypadku dodatkowego wysuwanego prowadzenia podłogowego, należy sprawdzić
jego samodzielne wysuwanie podczas zamykania bramy w wyniku alarmu ppoż., jak
również prowadzenie bramy.
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8.3. Konserwacja coroczna
W przypadku uruchamiania bramy częściej niż przeciętnie 5 razy na dzień, niniejszą inspekcję
należy przeprowadzić w odpowiednio krótszych przedziałach czasowych!


Wizualna kontrola stanu.



Sprawdzić uszczelki pęczniejące pod kątem uszkodzeń.



Sprawdzić stabilność wszystkich konsoli i zamocowań.
W razie potrzeby dokręcić śruby mocujące.



Oczyścić powierzchnie toczne szyny.



Sprawdzić rolki pod kątem lekkości biegu i powstawania nienaturalnych odgłosów,
zwrócić uwagę na ewentualne zużycia.



Sprawdzić prowadzenie podłogowe (od strony) labiryntu) pod kątem lekkiego biegu rolek
prowadzących.



Sprawdzić stan odbojników gumowych oraz funkcje amortyzatora najazdowego.



Skontrolować zawieszenie linki przy przeciwwadze, tak samo zamocowanie linki przy
blacie bramy oraz przy sankach wolnego wózka. Skontrolować linkę na jej całej długości
pod kątem pęknięcia splotów lub wgnieceń. Sprawdzić lekkość biegu rolek zwrotnych
linki.



Skontrolować prędkość zamykania bramy, w razie potrzeby doregulować spowalniacz
odśrodkowy.

Przy masie blatu bramy do 400kg:
Maksymalna prędkość zamykania = 300 mm/s
Zalecana prędkość zamykania = 150 mm/s
Przy masie blatu bramy od 400kg:
Maksymalna prędkość zamykania = 150 mm/s
Zalecana prędkość zamykania ≤ 100 mm/s


Skontrolować naprężenie i stan paska zębatego (jeżeli jest obecny), w razie potrzeby
doprężyć.



W przypadku napędu elektrycznego, sprawdzić wszystkie styki elektryczne w skrzynce
zaciskowej, w skrzynce połączeniowej silnika, oraz jeżeli są obecne, także przy
wyłącznikach krańcowych. W razie potrzeby dokręcić śruby mocujące. Uwzględnić
dodatkowe wytyczne dotyczące konserwacji zgodnie z instrukcją producenta napędu!

BUSINESSBAU. FEUERSCHUTZ . BOGENDACH

STRONA 52 Z 57

W przypadku wbudowanych drzwi przejściowych, należy dodatkowo zwrócić uwagę przy corocznej konserwacji:



Sprawdzić funkcjonowanie zawiasów i ich zamocowanie.
W razie potrzeby doregulować, dokręcić i oczyścić.



Sprawdzić lekkość posuwu zapadki zamka.
W razie potrzeby oczyścić i dosmarować.



Skontrolować mocowanie samozamykacza i jego części do blatu drzwi i nadproża.
W razie potrzeby dokręcić śruby mocujące.



Wszystkie dostępne z zewnątrz metalowe części zamykacza oczyścić i dosmarować.



Należy skontrolować ustawienia zamykacza (prędkość zamykania, odbojniki krańcowe,
wystarczająca siła zamykania), i w razie potrzeby doregulować.

Orientacyjne prędkości zamykania dla drzwi przejściowych wbudowanych w bramę przesuwną
Szerokość skrzydła

[mm]

Czas zamykania
przy 90°

[s]

850
9,5

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

10,1

10,7

11,2

11,8

12,3

12,9

13,5

14,0



Sprawdzić mocowanie okuć, w razie potrzeby dokręcić.



Skontrolować działanie zamka panicznego (o ile taki jest zamontowany). W razie potrzeby
dociągnąć trzpień zamka.



Skontrolować działanie i podłączenie elementów elektrycznych (np. elektrozaczep).



W przypadku systemu transmisji radiowej wymienić baterie (2 szt. typ: CR2032 3V).

Uwaga!
W przypadku uruchamiania bramy częściej niż 20 cykli na dzień lub w przypadku dodatkowych
obciążeń przez kurz, zanieczyszczenia, wilgotność, chemikalia, itp., należy odpowiednio
dopasować (podwoić) częstotliwość konserwacji.
W takich przypadkach konserwacja w zakresie corocznym winna być wykonywana co pół roku
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8.4. Wskazówki dotyczące konserwacji powłok


Do czyszczenia nie używać żadnych myjek wysokociśnieniowych!



Powierzchnie gruntowane lub lakierowane:
Czyścić przy pomocy wody lub łagodnie zasadowych środków czyszczących. W razie
potrzeby przetrzeć dostępnymi w handlu środkami do pielęgnacji lakieru. W żadnym
przypadku nie wolno używać środków ściernych ani metalowych narzędzi czyszczących.



Powierzchnie ocynkowane:
Czyścić przy pomocy wilgotnej ścierki (tylko łagodnymi detergentami – żadnych środków
szorujących). Wskazanym jest po tym natarcie powierzchni naoliwioną ściereczką.



Uszczelki elastyczne w razie potrzeby konserwować przy pomocy środków do pielęgnacji
gumy, o zawartości silikonu.



Częstotliwość konserwacji dopasować do warunków otoczenia.

Należy przestrzegać również bezwzględnie wszystkich wskazówek dotyczących stosowania
poszczególnych środków czyszczących i konserwujących.
8.5. Wskazówki dotyczące konserwacji komponentów wyposażenia
Komponenty wyposażenia (np. napędy) należy konserwować i pielęgnować zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Kontroli działania i mocowania należy dokonać przynajmniej raz w
roku.
Należy przestrzegać również bezwzględnie wszystkich wskazówek dotyczących konserwacji
elementów wyposażenia.
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FIRMY PARTNERSKIE

SL Spółka z o.o. (w Polsce) oferuje pełny zakres świadczeń w zakresie biernej ochrony
przeciwpożarowej. Od doradztwa, poprzez dostawę, kontrolę i naprawy lub wymianę,
w odniesieniu do wszystkich produktów firmy Peneder, służących biernej ochronie
przeciwpożarowej (drzwi, bramy).
Państwa bezpieczeństwo stanowi ważny aspekt naszej działalności. Służy temu fachowa kontrola
oraz optymalny serwis produktów biernej ochrony przeciwpożarowej. Systematyczne
serwisowanie produktów przez naszą firmę oznacza dla Państwa wiele korzyści:


Uzyskują Państwo pewność, że w razie potrzeby produkty skutecznie zadziałają.



Zyskujecie Państwo prawo do ubezpieczenia.



Zapewniają Państwo sobie długotrwałość swojej inwestycji.



Nasz dostawca przedłuża okres gwarancji do 5 lat.



Pełny serwis: szybka reakcja w przypadkach awaryjnych.

Zadbajcie Państwo o swoje bezpieczeństwo zawierając umowę serwisową produktów Peneder z:

SL Spółka z o.o.
Zarzecze 26
36-041 Boguchwała
Osoba kontaktowa: Grzegorz Wojnar
Tel.: +48 17 86 36 416
e-mail: sl@rze.pl
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WSZECHSTRONNOŚĆ PRODUKTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
OD PENEDER BAU-ELEMENTE GMBH

Wykonamy dla Państwa na wymiar, w jakości Peneder fast forward szeroki zakres produktów ochrony
przeciwpożarowej z aluminium, szkła, drewna, stali i tekstyliów – według Waszej harmonijnej koncepcji
architektonicznej.

PENEDERlightplus – przeszklenie stałe E60

PENEDERstrong – drzwi wahadłowe EI60

Tekstylna ochrona przeciwdymowa – TFRA

Tekstylna ochrona przeciwpożarowa - TFF

PENEDERdrzwi rozwierane EI30

PENEDERbrama przesuwna EI30

PENEDERbrama rozwierana EI90

Peneder drzwi drewniane EI30
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