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Motoriduttore interrato
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WAŻNE UWAGI
Przy problemach z instalacją, skontaktuj się z 
Key Automation S.p.A TEL. (+39) 0421 307456
Keyautomation S.p.A zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu bez uprzedniego powiadomienia; odrzuca 
także wszelką odpowiedzialność za szkody lub okaleczenia wyrządzone osobom lub rzeczom wskutek niewłaściwego 
korzystania lub nieprawidłowej instalacji.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją lub programowaniem układu sterowania.

• Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanych techników specjalizujących się w insta-
lacjach i automatyzacjach.
• Treść niniejszej instrukcji obsługi nie dotyczy użytkownika końcowego.
• Wszelkie czynności programowania i/lub konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowa-
nych techników.

AUTOMATYZACJA MUSI BYĆ WPROWADZANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI EUROPEJSKIMI:
EN 60204-1 (Bezpieczeństwo maszyn. wyposażenie elektryczne maszyn, część 1: wymagania ogólne)
EN 12445  (Bezpieczeństwo użytkowania zamknięć automatycznych, metody testowania)
EN 12453  (Bezpieczeństwo użytkowania zamknięć automatycznych, wymagania)

• Instalator powinien dostarczyć urządzenie (np. wyłącznik magnetotermiczny) zapewniające omnipolarne odcięcie 
sprzętu od zasilania.
Standardy wymagają odseparowania styków na co najmniej 3 mm w każdym biegunie (EN 60335-1).
• Plastikowa obudowa posiada izolację IP55; korzystaj z instalacji rur o tym samym poziomie izolacji, aby podłączyć 
rury elastyczne lub sztywne.
• Instalacja wymaga umiejętności technicznych i mechanicznych, w związku z czym powinna być wykonywana wy-
łącznie przez wykwalifikowany personel, mogący wydać Certyfikat Zgodności dotyczący całej instalacji (Dyrektywa 
maszynowa 2006/42/CEE, Aneks IIA). 
• Automatyczne bramy drogowe powinny być zgodne z następującymi normami: EN 13241-1, EN 12453, EN 12445 jak 
również wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi.
• Również instalacja elektryczna, do której podłączana jest automatyka, musi odpowiadać obowiązującym normom i 
przepisom i musi być solidnie wykonana.
• Ustawienie siły pchającej skrzydło bramy musi być zmierzone za pomocą odpowiedniego narzędzia i ustawione 
zgodnie z maksymalnymi limitami, jakie dopuszcza norma EN 12453.
• Zaleca się wykorzystanie przycisku awaryjnego, zainstalowanego w automatyce (połączonego z wejściem STOP 
jednostki sterującej), tak aby brama mogła być natychmiastowo zatrzymana
w razie niebezpieczeństwa.
• Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych i umysło-
wych oraz nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie otrzymały odpowiedniego nadzoru lub instrukcji.
• Dzieci będące pod nadzorem nie powinny bawić się urządzeniem.
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TYPY I CHARAKTERYSTYKI
900INT  230 Vac Podziemny motoreduktor , ze smarem, z limitem otwierania i zamykania
900INT-24  24 Vdc Podziemny motoreduktor, ze smarem z limitem otwierania i zamykania
900INT-OIL 230 Vac Podziemny motoreduktor , smarowany w kąpieli olejowej, z limitem otwierania i zamykania.

DANE TECHNICZNE 900INT 900INTOIL 900INT-24

Sugerowane jednostki kontrolne (CT-2/CT-201)* (CT-2/CT-201)* (CT-824S)*
Zasilanie 230 Vac 230 Vac 24 Vdc
Maksymalna moc 230 W 230 W 120 W 
Prąd jałowy 1 A 1 A 5 A
Kondensator 10 µF 10 µF -
Zabezpieczenie 67 IP 67 IP 67 IP
Maksymalny moment obrotowy 300 Nm 300 Nm 250 Nm
Rozwarcie zamknięcia 108° Maks 108° Maks 108° Maks
Cykl pracy 30 % 80 % 80 %
Zabezpieczenie termiczne 150° C 150° C -
Czas otwarcia (90°) 20 sek 20 sek 21 sek
Temperatura funkcjonowania -20° +70°C -20° +70°C -20° +70°C
Waga silnika 11 Kg 11 Kg 10,8 Kg
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1 2 2,5 3

Seria siłowników PONIŻEJ została opracowana do pracy z bramami do 600 Kg, ze skrzydłem długości do 3 metrów 
(sprawdź tabelę z danymi technicznymi). Przed przystąpieniem do instalacji, upewnij się że twoja brama otwiera i 
zamyka się bez problemu, oraz:

• Zawiasy i trzpienie są w idealnym stanie i są odpowiednio nasmarowane.
• Nie ma przeszkód w rejonie pracy.
• Nie występuje tarcie z podłożem lub pomiędzy skrzydłami.
• Twoja brama powinna być wyposażona w środkowe i boczne stopery, które są fundamentalne dla dobrej pracy 
systemu.

CAŁKOWITE WYMIARY
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USTAWIANIE PODSTAWY I DŹWIGNI KONTROLNEJ 
I SYSTEMU BLOKUJĄCEGO

> 63mm

1. W zależności od rozmiarów, wykop odpowiedni wykop funda-
mentowy (zalecane jest, aby zapewnić odpowiedni odpływ, aby 
uniknąć zalewania wodą).
2. Umieść podstawę w wykopie, z trzpieniem ustawionym w linii 
z osią zawiasu.
3. Zainstaluj kanał na kable elektryczne i kolejny na odpływ.
4. Osadź podstawę w betonie, upewniając się, że jest wypozio-
mowana i w pionie.

 UWAGA: upewnij się, że beton jest odpowiednio przy-
gotowany przed przystąpieniem do kolejnych kroków.

5. Włóż gałkę E w specjalny otwór, po uprzednim nasmarowaniu 
smarem. 
6. Włóż pręt kontrolny A ponad pudłem podstawy podtrzymują-
cej trzpień B.
7. Umocuj mocnym spawem skrzydło bramy z dźwignią zwal-
niającą C, następnie umieść wszystko na wsporniku A.
8. Nasmaruj mechanizm używając odpowiedniej złączki smaro-
wej D.

E
A

B

C

D
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INSTALOWANIE MOTOREDUKTORA
1. Umieść jednostkę motoreduktora w podstawie.
2. Umocuj motoreduktor w podstawie przy pomocy 4 
nakrętek.

3. Zamontuj silnik dźwigni (1) na wale motoru i dokręć 
śrubę do wyłącznika podkładki (2).

4. Połącz przewód silnika dźwigni (1) z konsolą (3) przez 
długą dźwignię(4) i zabezpiecz razem przy użyciu śrub 
M6x10 i dostarczonymi podkładkami.

5. Połącz silnik do panelu kontrolnego, zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w podręczniku instalacji karty.

INSTALACJA WŁĄCZNIKÓW OGRANICZNIKA
1. Przesuń bramę do pozycji w pełni zamkniętej, wyre-
guluj podkładkę tak jak pokazano poniżej i dokręć śrubę 
M10x35.

2. Ustaw bramę w maksymalnie otwartej pozycji, i 
przymocuj nakrętkę ogranicznika jak pokazano na 
wykresie i dokręć śrubę.

1

3

2

4
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

PONIŻEJ 230V (900INT-900INT-OIL)
KOLOROWY KABEL Prawy Lewy
Czarny Otwarcie Zakończenie
Szary WSPÓLNY WSPÓLNY
Brązowy Zakończenie Otwarcie
Żółty/Zielony GND GND

PONIŻEJ 24V (900INT-900INT-OIL)
KOLOROWY KABEL Prawy Lewy
Niebieski Otwarcie Zakończenie
Brązowy Zakończenie Otwarcie
Czarny + koder + koder
Żółty/Zielony S koder S koder
Szary - koder - koder

 OSTRZEŻENIE:
Zawsze podłącz uziemienie do systemu zasilania kablem o minimalnym przekroju 2,5 mm2

 UWAGA:
Do operacji kodera, w pozycji zamkniętej, oba skrzydła bramy muszą spoczywać na mechanicznym stoperze.

 OSTRZEŻENIE:
Do działania silnika 230V jest niezbędnym podłączenie kondensatora pomiędzy czarnym i brązowym silnika.

 OSTRZEŻENIE: 
Twoja brama powinna być wyposażona w środkowe i boczne stopery, które są fundamentalne dla dobrej pracy 
systemu.

A

B B

SX DX
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1 POD siłownikiem
2 Migacz
3 Antena
4 Selektor numeryczny lub cyfrowy
5 Fotokomórki
6 Filar
7 Obudowa
8 Tablica ostrzegawcza
9 Jednostka kontrolna

PLAN INSTALACJI

ODBLOKOWANIE AWARYJNE

W wypadku braku zasilania, brama może zostać odblokowana mechanicznie przy użyciu silnika.

Włóż dostarczoną dźwignię odblokowującą i i przekręć o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Automatyzacja 
zostanie samoczynnie przywrócona przy pierwszym użyciu silnika.



P
O

LS
K

I

56

KONSERWACJA
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Przy wszelkiego typu konserwacji, odłącz zasilanie.
Smarowanie reduktora jest zapewnione dzięki trwałemu smarowi, i z tego powodu nie wymaga konserwacji.
W celu odpowiedniej konserwacji systemu, gdzie reduktor jest czynny, postępuj zgodnie z następującym:
Czyść okresowo z brudu szynę i kółka.
W wypadku awarii, system nie może być używany. 
Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem.

USUWANIE 
Usuń materiały zgodnie z obowiązującymi standardami.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA
Umieść etykietki ostrzegające przed zgnieceniem w dobrze widocznym miejscu lub przy jednostkach kontrolnych;
• Na stałe umieść etykiety odnoszące się do manualnego operowania w pobliżu urządzenia sterującego;
• Oznakowania muszą być widoczne także po zainstalowaniu urządzenia. Jeśli oznakowania są ukryte po zain-
stalowaniu, musi być to zaznaczone w instrukcjach.
• Silniki ruchu muszą być oznaczone etykietą, instruującą o trzymaniu dzieci z dala od skrzydeł bramy w ruchu, 
lub musi zostać umieszczony odpowiedni symbol (ISO 3864, zobacz symbol).

ZALECENIA KOŃCOWE
Trzymaj urządzenie sterujące poza zasięgiem dzieci i nie pozwól im bawić się urządzeniem kontrolnym.
• Zaopatrz system w systemy bezpieczeństwa, takie jak fotokomórki, delikatną ramę, ogranicznik momentu 
obrotowego. Gdy system jest w sąsiedztwie drogi publicznej, konieczne jest zainstalowanie co najmniej dwóch z 
uprzednio wspomnianych urządzeń (wybierz pomiędzy trzema typami lub z tego samego typu).
• Wykonaj system zgodnie z obowiązującymi standardami.
• Zawsze trzymaj kable zasilające osobno z kablami kontrolnymi.
• Wykonaj uziemienie.
• Jest absolutnie konieczne dla bramy, aby miała zapewnione ograniczniki stopu przed instalacją przekładni 
redukcyjnej.
• W celu otwarcia bramy, gdy jest zamknięta, nie może ona napierać na listwę stopującą.
• Kontrola nad siłą napędową musi być zapewniona przy pomocy systemu ogranicznika momentu obrotowego.
• Wszelka konserwacja, naprawy i zmiany muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
• Silniki z systemami wrażliwymi na nacisk muszą być wyposażone w etykiety z napisem 
UWAGA: RYZYKO ZGNIECENIA.
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