
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL  INSTRUKCJA MONTA�U 

RES200 
zestaw monta�owy dla rezydencjalnych bram sekcyjnych   

o nadpro�u do 200 mm 
 built in dimensions 200mm 

  <5.000 mm 

<3.000 mm 
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UWAGA! OSTRZE�ENIA! 
Monta� , u�ycie i obsługa elementów zestawu monta�owego wymagaj� 

przestrzegania szeregu zasad . Poni�ej przedstawione s� warunki 
bezpiecze�stwa których przestrzeganie jest niezb�dne !  W przypadku 

w�tpliwo�ci nale�y skontaktowa� si� z dostawc�.  
 
! Instrukcja przeznaczona jest wył�cznie dla przeszkolonych instalatorów i nie mo�e by�       
              wykorzystywana w celach treningowych lub innych , niezgodnych z przeznaczeniem . 
! Instrukcja opisuje monta� wył�cznie elementów z zestawu i u�ycie dodatkowych cz��ci wymaga 

opisów uzupełniaj�cych.  
! Przed przyst�pieniem do monta�u , nale�y uwa�nie przeczyta� cał� instrukcj� . 
! Pewne elementy zestawu monta�owego mog� posiada� ostre kraw�dzie , i dlatego niezb�dne jest 

u�ywanie r�kawic ochronnych . 
! Wszystkie dostarczone cz��ci zaprojektowane s� tak aby stworzy� zestaw dla �ci�le okre�lonego 

rodzaju bramy . Zastosowanie dodatkowych elementów mo�e wpłyn�� na pogorszenie efektów 
pracy , stworzy� zagro�enie oraz zmieni� warunki gwarancji udzielanej przez producenta .  

! Podczas napinania spr��yn , gromadzona jest w nich bardzo du�a energia . Nale�y pracowa� 
uwa�nie , sta� wygodnie na stabilnym podło�u oraz u�ywa� wła�ciwych narz�dzi . 

! Miejsce monta�u powinno by� dobrze o�wietlone , bez  przeszkód i brudu . Inne osoby , a 
szczególnie dzieci , mog� by� nara�one na niebezpiecze�stwo i dlatego nie mog� przebywa� w 
pobli�u miejsca pracy instalatorów .  

 
 

                                                               Warunki gwarancji 
 
Ogólne warunki dostawy i płatno�ci ustalone przez Metaalunie i opisane jako METAALUNIE CONDITIONS w pełni dotycz� 
wszystkich naszych kontraktów i zobowi�za� . Inne formy warunków nie s� zobowi�zuj�ce . Kopia warunków dostawy  i 
płatno�ci mo�e by� dostarczona na ��danie bez dodatkowych opłat . Jest ona tak�e dost�pna na stronie internetowej  
www.flexiforce.nl. 
 
Flexi-Force dokłada wszelkich stara� aby dostawy były zgodne z zamówieniem w 100 %  . W praktyce , pomimo stara� , nie 
zawsze jest to mo�liwe . Powstałe błedy b�d� naprawiane najszybciej jak to jest mo�liwe , tak aby zminimalizowa� odbiorcy 
wszelkie niedogodno�ci z tego tytułu . W  takim przypadku nale�y bezzwłocznie poinformowa� o problemach dotycz�cych 
dostawy ( dokument musi zawiera� numer zamówienia oraz numer tygodnia produkcji ) i oczekiwa� propozycji ich rozwi�zania . 
 
FlexiForce pokryje koszty bł�dow poniesionych przez osoby trzecie , tylko po wyja�nieniu okoliczno�ci i przedstawieniu stosownej 
zgody . Rekompensata finansowa oraz zwrot kosztów podró�y dłu�szej ni� 1 godzina s� obiczane na podstawie zwykłych taryf.  
Dokonuj�c wi�kszych zamówie� nale�y najpierw zamontowa� jeden zestaw , tak aby wszelkie ewentualne bł�dy zostały 
wcze�niej wykryte i skorygowane . 
Instrukcja monta�u nie narusza �adnych praw autorskich . Zmiany techniczne mog� by� dokonywane bez uprzedniej pisemnej 
informacji. 
 
Flexi-Force zaprojektował  konstrukcj� i działanie elementów zestawu monta�owego w zgodzie z normami Unii Europejskiej . 
Jednak�e  nale�y sprawdzi� czy rozumienie wszystkich norm jest zgodne z tym , jakie jest w danym kraju . 
 
Flexi-Force B.V. 
P.O. Box 37, 3770 AA  Barneveld 
The Netherlands 
Tel.  +31-(0)342-427777     
Fax.  +31-(0)342-414679 
E-mail: ff@flexiforce.nl 
Internet: www.flexiforce.com 
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SPIS TRE�CI 
 
- Gwarancja , warunki dostaw                       2 
- Wst�p                                        3 
- Elementy mocuj�ce                            4 
- Narz�dzia niezb�dne do prawidłowego i szybkiego monta�u                                         5 
- Kontrola wymiarów                                  5 
- Składanie prowadnic pionowych        6 
- Składanie prowadnic poziomych                   7 
- Monta� uszczelki górnej                                8 
- Składanie i ustawienie zestawu spr��yn        
- Składanie i monta� paneli bramy                                                                                     12 
- Monta� lin no�nych i napinanie spr��yn       14 
- Prace wyko�czeniowe         16 
- U�ycie nap�du elektrycznego        16 
- Ł�czenie paneli bramy        Zał�cznik A 
- Instrukcja monta�u zabezpieczenia przed p�kni�ciem spr��yn 651, 667 wraz z aprobat� BG         Zał�cznik 
- Instrukcja monta�u i u�ytkowania automatu elektrycznego ( opcja )    Zał�cznik 
- Lista cz��ci                                Zał�zcnik 
-  Aprobata TUV 
 
 

 
WST	P   
Flexi-Force posiada kompletne zestawy monta�owe szczególnie przeznaczone do instalacji rezydencjalnych bram 
sekcyjnych . Zestawy te cechuj� poni�sze wła�ciwo�ci : 
- Przystosowanie do pojedynczych lub podwójnych bram gara�owych  CW < 5000mm, 160 kg. 
- Poło�enie spr��yn na nadpro�u 
-Liny no�ne przebiegaj� wewn�trz prowadnic  
- Wyposa�one w urz�dzenie zabezpieczaj�ce przed skutkami p�kni�cia spr��yn zgodnie ze standardami CE  
- Mała przestrze� niezb�dna do monta�u 
Instrukcja ta ogranicza si� do przedstawienia wła�ciwego monta�u elementów zestawu . Instalacja kompletnej bramy wraz z 
panelami i innymi urz�dzeniami powinna by� dokonana w oparciu o dodatkow� instrukcj� monta�u dostarczon� przez 
producenta paneli i tych urz�dze� zgodnie z przepisami CE . Te instrukcje przeznaczone s� tylko dla do�wiadczonych i 
przeszkolonych instalatorów . 
 
Zestaw monta�owy zawiera : 
A Komplet prowadnic ( pionowe i poziome ) 
B Podstawowe cz��ci i/lub elementy ł�czeniowe ( zawiera tak�e zabezpieczenie przed p�kni�ciem spr��yn ) 
C Elementy ł�czeniowe panela zale�nie od wersji ( zawiasy , uchwyty itd ) 
D Liny no�ne 
E Wałek pusty 
F Spr��yny skr�tne zale�nie od wersji ( galwanizowane lub malowane proszkowo ) 
UWAGA Elementy słu��ce do mocowania prowadnic do �cian i podwieszenia do sufitu nie s� cz��ci� zestawu 
monta�owego .  
G Profil poł�czeniowy / podwieszeniowy prowadnic poziomych  
H Uszczelka górna mocowana do nadpro�a 
I Nap�d elektryczny centralny  (RES-E-500)  
J 1 pudełko zawieraj�ce wkr�ty , �ruby i inne elementy mocuj�ce 
K Naklejki ostrzegawcze 
 
�yczymy osi�gni�cia sukcesu w instalacji zestawów monta�owych . W przypadku trudno�ci lub niejasno�ci prosimy 
o kontakt z  Flexi-Force B.V.. 
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ELEMENTY MOCUJ
CE 

Mocowanie prowadnic poziomych z pionowymi   
 Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 8 1006B  Łeb płaski M6 x25   
 8 1062M             Nakr�tka M6 x Nm 10 
        

Mocowanie 8 zawiasów bocznych , 8 zawiasów �rodkowych , 1 pary uchwytów dolnych , 1 pary 
uchwytów górnych rolki do panela bramy 

 

 Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 104 1055BV  Wkr�t samogwintuj�cy 6.3 

x 25 
10 Nm 10mm 

        
Mocowanie uchwytu rolki do zawiasów bocznych 

 Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 16 1062B  �ruba zamkowa M6 x 16   
 16 1062M  Nakr�tka M6 x Nm 10 
        

Mocowanie gumowego zderzaka rolki    
 Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 2 1062B  �ruba zamkowa M6 x 16   
 2 1062M  Nakr�tka M6 x Nm 10 
        

Mocowanie profili podwieszenia     
 Il�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 6 1070B-3.5  �ruba zamkowa M8 x 25   
 6 1068M  Nakr�tka M8 x Nm 13 
       

Mocowanie k�towników bocznych prowadnicy pionowej     
 Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 16 1062B  �ruba zamkowa M6 x 16   
 16 1062M  Nakr�tka M6 x Nm 10 
       

Mocowanie k�towników tylnych prowadnicy poziomej     
        Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 4 1062B  �ruba zamkowa M6 x 16   
 4 1062M  Nakr�tka M6 x Nm 10 

Mocowanie gniazda ło�yska     
 Ilo�� Symbol  Opis Moment dokr�cania Rozmiarklucza 
 4 1070B-3.5  �ruba zamkowa M6 x 25   
 4 1068M  Nakr�tka M6 x Nm 13 
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NARZ	DZIA NIEZB	DNE DO PRAWIDŁOWEGO I SZYBKIEGO MONTA�U 
Wiertarka zwykła lub akumulatorowa oraz wiertła :   4.0 mm  
                                                    4.5 mm 

                                                6.5 mm   
nasadka sze�ciok�tna       10 mm   

    nasadka sze�ciok�tna       13 mm   
Klucz imbusowy   4 mm 
Klucz płaski  10 mm 
Klucz płaski  13 mm 
Klucz płaski  15 mm 
Klucz płaski  17 mm 
Klucz nasadowy z gniazdem ¼”  
Klucz uniwersalny 
Zacisk 
Lina do podwiesze�    
Poziomica 
2 klocki  20 na 40mm do ustawienia panela 
 
 
KONTROLA WYMIARÓW 
Przed monta�em nale�y sprawdzi� 
wymiary zgodnie z rysunkiem obok. 
 
Rysunek 1 
A = Szeroko�� �wiatła otworu  
B = Wysoko�� �wiatła otworu 
C = W�garki 
D = Nadpro�e 
 
 
 
Panel po zło�eniu 
Patrz zał�cznik A 
 
 
Wymagania monta�owe 
Wymiar C : minimum 
70 mm (117 mm gdy zastosowane s� k�towniki boczne prowadnicy pionowej ( 2602)) 
Wymiar D : minimum 200 mm w górnym punkcie elementów mocowania spr��yn* 

minimum 200 mm przy monta�u nap�du elektrycznego ( Rys 1a)** 
Wysoko�� �wiatła przejazdu dla bramy otwieranej r�cznie: CH –100/ 150 mm 
Wysoko�� �wiatła przejazdu dla bramy otwieranej automatycznie :CH  
CH – wysoko�� bramy 
 
*)  Je�li wymiar D jest minimalny  ,uszczelk� górn� nale�y umie�ci� na 

nadpro�u . 
**)  Wymiar  zale�y od grubo�ci szyny prowadz�cej automatu . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 1 

Rys 1a 
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MONTA� PROWADNIC PIONOWYCH 
 

Zaznaczy� punkty “A” i “B” na w�garkach za pomoc� 
poziomicy a nast�pnie wyznaczy� punkty  “C” (Rys 2)  

 
Ustawi� prowadnice pionowe tak aby od dołu zaczynały si� w 
punktach ,,C,, , a na bokach były wsuni�te 64 mm wgł�b 
w�garka (Rys 3). Prowadnica lewa i prawa musz� by� 
równoległe do siebie . 
Montuj�c prowadnice do muru z cegły mo�na zastosowa� 
k�towniki boczne (2602) . 

  
Podło�e pochyłe musi zosta� wyrównane . 

 
MONTA� PROWADNIC POZIOMYCH 
   

Przymocoa� lin� no�n� do sufitu  tak , aby podwiesi� i wypoziomowa� prowadnic� poziom� przed skr�ceniem . 
 

Dopasowa� prowadnic� poziom� do płyty bocznej  (563-103) prowadnicy pionowej . Patrz Rys 4. 
Przeło�y� �ruby  M6  (1006B) od wewn�trz przez otwory w prowadnicy poziomej . Ustawi� prowadnic� poziom� w lini z 
prowadnic� pionow� tak , aby zapewni� łagodne przej�cie rolek .  Dokr�ci� nakr�tki  M6  (1062M) . 

Rys 2 

Rys 3 

1 

2 

3 

4 

5 

Rys 4 
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MONTA� USZCZELKI GÓRNEJ ( OPCJA ) 

Zamocowa� uszczelk� (1085) do nadpro�a 
u�ywaj�c 4 zaczepów  (1083) (Rys 5). 4 sztuki 
przy długo�ci  DMB <3000, 6 sztuk przy 
długo�ci DMB> 3000. 
Uszczelka górna (1085) zast�puje górn� gum� 
uszczelniaj�c�  1036-36 tak , aby ochroni� j� 
przed obcieraniem o sufit  . 
! Elementy słu��ce do mocowania zaczepów , 
prowadnic do �ciany i podwiesze� do sufitu nie 

s� cz� �ci� zestawu monta�owego . 
 
 
PODWIESZENIE 

 
Zale�nie od sposobu podwieszenia wybranego w 
punkcie G ( strona 3 ) nale�y post�powa� w 
sposób opisany poni�ej . Miejsce lub konstrukcja no�na podwiesze� powinny by� przygotowane wcze�niej . 
 
Zastosowanie perforowanego profila podwieszeniowego , mocowanego do sufitu (Rys 6). 
Nale�y wykona� poł�czenia elementów profila (30B0750) w sposób pokazany na rysunku i przymocowa� do sufitu / dachu . 
 
Zastosowanie profila ł�czeniowego ko�ce prowadnic poziomych (Rys 7). 
Zamocowa� k�townik tylny  (2602) stosuj�c 2 �ruby zamkowe  (1062B) i 2 nakr�tki (1062M) do ko�cówki górnej prowadnicy 
poziomej .  

 
 
 
 
Monta� profila ł�czeniowego ko�ce prowadnic poziomych dla �wiatła otworu  CW < 3000 (Rys 7). 
Je�li jest to konieczne nale�y skróci� profil 50SU tak , aby jego wymiar wynosił  L =�wiatło otworu + 129 mm. Ko�ce profila  
50SU b�d� si�gały zewn�trznych kraw�dzi k�townika tylnego . Wsun�� z obydwu stron krótsze profile  48SU do wewn�trz 
profila 50 SU . Nast�pnie nale�y ustawi� profil 50SU stron� płask� tak , aby jego otwory (50SU2750) pokrywały si� z 
otworami w k�towniku tylnym  (2602)  .Poł�czy� profil 50SU z k�townikiem tylnym stosuj�c �ruby zamkowe MB i nakr�tki 
(1070-3.5B i 1068M). Wysun�� krótsze profile (48SU)  a� osi�gn� najbli�szy punkt podwieszenia ( �ciana ) i zamocowa� je . 
 
Monta� profila ł�czeniowego ko�ce prowadnic poziomych dla �wiatła otworu  CW  > 3000 (Rys 7). 
Wsun�� w siebie profile C na gł�boko�� co najmniej  500 mm tak , aby ich wymiar zewn�trzny wynosił  L =Swiatło otworu + 
129 mm. Ko�ce profili b�d� si�gały zewn�trznych kraw�dzi k�townika tylnego . Nast�pnie nale�y ustawi� profile C stron� 
płask� tak , aby jego otwory (50SU2750) pokrywały si� z otworami w k�towniku tylnym (2602) . 
Poł�czy� profil C z k�townikiem tylnym stosuj�c �ruby zamkowe  MB i nakr�tki (1070-3.5B en 1068M). Zamocowa� profil C 
na stałe do najbli�szego punktu podwieszenia ( np. : �ciana ) . 

7 

    Rys 5 
6 

8 

10 

Rys 6 

9 

Rys 7 

11 
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Monta� zestawu spr��yn  

Wsun�� spr��yny  na wałek  (CW< 2500  
701, CW>2500 705GB) w taki sposób , 
aby spr��yna oznaczona kolorem czarnym 
( BLACK ) znalazła si� po lewj stronie . 
Patrz Rys 8 

 
 

�wiatło otworu CW > 3000  
Wsun�� spr��yny na dwa dzielone 
wałki z wr�bem (705GB) . Wałki 
powinny mie� ró�n� długo�� tak , aby 
ł�cznik sprz�gaj�cy  (703ST) nie był w 
�rodku i nie przeszkadzał w monta�u nap�du 
elektrycznego . Spr��yna oznaczona 
kolorem czarnym ( BLACK ) powinna 
znale�� si� na lewej stronie . Patrz Rys 8a . 
Nało�y� na obydwa wałki ło�yska (USA-B) 
wraz z gniazdami (325) oraz skr�ci� je 
dwoma �rubami zamkowymi M8 i nakr�tkami 
(1070-3.5B and 1068M) do podpory (USA-
MINI). Nast�pnie nale�y zamocowa� dwie 
połowy ł�cznika sprz�gaj�cego (703ST) 
razem z klinem (711A-38). 

 
 
Umocowa� mechanizm zabezpieczaj�cy 
przed skutkami p�kni�cia spr��yn 
(651LH/RH or 667LH/RH) do czopów 
stacjonarnych spr��yn , zgodnie z 
instrukcj� dostarczon� wraz z urz�dzeniem zabezpieczaj�cym . 
! Nale�y przeczyta� uwa�nie instrukcj� doł�czon� do mechanizmu zabezpieczaj�cego przed skutkami 
p�kni�cia spr��yn  651/667 . 

 
Nasun�� b�bny ( FF-4X8 or FF-4-13 ) na ko�ce wałków .  
B�ben oznaczony jako RH , powinien by� na lewej stronie . Dokr�ci� b�bny do wałka . B�ben FF-4-13 powinien by� 
dodatkowo zabezpieczony klinem  (711A-75). 

Rys 8 

12A 

13 

14 

Rys 8a 

12B 
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Nało�y� wałek wraz kompletem spr��yn , podporami i b�bnami na prowadnice bramy i przytwierdzi� do �ciany w sposób 
pokazany na rysunku 9. 

 

 
 

MONTA� PANELI BRAMY  
 
Rada  
Poniewa� okucia i zawiasy s� mocowane do panela za pomoc� �rub samogwintuj�cych , otwory musz� by� wst�pnie 
przewiercone . �rednica otworów zale�y od rodzaju 
u�ytego panela . Dla izolowanych sekcji stalowych 
wielko�� otworów przyjmuje si� na  4.5 mm.  
 

Umie�ci� dolny panel bramy poziomo na klockach 
dystansowych  o wysoko�ci 20 do 40 mm . 
 
 
Zaczepi� p�tl� liny no�nej  ( k3x dla CW <3000 k4x dla 
CW > 2500) do wyst�pu w uchwycie dolnym . Nało�y� 
tulejk� dystansow� (2066-07) na rolk� (574-100) i 
wsun�� j� w otwory uchwytu dolnego (422LH/RH)  . 
Tak umieszcon� rolk� nale�y wprowadzi� w 
prowadnic� , a uchwyt dolny przytwierdzi� do sekcji 
wkr�tami samogwintuj�cymi  (1055BV) . Patrz Rys10.  

Rys 9 

Rys 10 

15 

16 

17 
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Umie�ci� pozostałe panele oraz zamocowa� na nich  zawiasy boczne i �rodkowe (Rys 11).  
Przy dlugo�ci panela DMB < 3000 montuje si� 1 zawias �rodkowy na sekcj� , przy długo�ci panela  DMB > 3000 
 i < 5000  ilo�� zawiasów �rodkowych zale�y od rodzaju u�ytych sekcji . 
Zał�cznik E w formularzu zamówienia informuje o typie zastosowanych zawiasów .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyregulowa� poło�enie rolek w zawiasach bocznych 
tak, aby ich cz��� nylonowa opierała si� o zaokr�glony 
fragment prowadnicy i docisk panela do uszczelki 
bocznej b�dzie minimalny . O� rolki powinna by� na 
tyle lu�na ,aby mo�na było obraca� j� r�k� . 

 
Wsun�� o� rolki (574-100) w otwór uchwytu górnego  
(Rys 14). 

 

 
 

Umie�ci� rolk� w łuku prowadnicy tak , aby uszczelka górnego panela �ci�le dolegała do nadpro�a i w takiej pozycji 
przymocowa� uchwyt górny (417)  do górnej cz��ci sekcji dwoma samogwintuj�cymi �rubami (1055BV) . �ruby te 
powinny przechodzi� przez wydłu�one otwory w uchwycie górnym (Rys 14). Pozostałe �ruby  (1055BV) zostan� 
wkr�cone pó�niej . 

 

Rys 14 

18 

20 

21 

22 

Rys 11 
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MOCOWANIE LIN NO�NYCH ORAZ NAPINANIE SPR	�YN 
 

Wypoziomowa� wałek . 
 

Przeprowadzi� lin� no�n� od uchwytu dolnego , za rolkami do b�bna .Patrz rysunek 15 
 
Zamocowa� zacisk liny no�nej w b�bnie , i obracaj�c go napr��y� lin� . 

 
B�ben nale�y obraca� tak , aby lina no�na nie skr�ciła si� . Dokr�ci� b�ben kluczem 
imbusowym do wału ( moment dokr�cania to 10 Nm ) . Mocowanie b�bnów do wału z 
wr�bem wymaga zastosowania klinów  (711A-75) dociskanych �rub� . 

 
Zablokowa�  wał  u�ywaj�c klucza zaciskowego . 
 
Zamocowa� drug� lin� no�n� do b�bna w sposób opisany wy�ej . Obie liny no�ne musz� by� 
napr��one jednakowo , a panele bramy musz� by� poziomo . 
 
Nale�y upewni� si� czy  brama nie jest uniesiona .   
 
Napi�� spr��yny tak , aby ilo�� obrotów była zgodna z instrukcj� ( znajduje si� w spisie zawarto�ci 
wewn�trz opakowania zestawu monta�owego ) .Rozci�gn�� spr��yny około 5 mm ( aby 
zredukowa� tarcie ) i dokr�ci� je do wału  za pomoc� �rub umieszczonych na czopach spr��yn         
( moment dokr�cania to 17 Nm ) . 

 
OSTRZE�ENIE ! 
Napinanie spr��yn skr�tnych wymaga u�ycia znacznych sił , du�ej ostro�no�ci i koncentracji .  
Monta� , obsługa techniczna i naprawy mog� by� dokonywane tylko przez do�wiadczone i wła�ciwie 
przeszkolone osoby . 
Nale�y u�ywa� tylko wła�ciwych narz�dzi do napinania spr��yn, dobrze pasuj�cych w gniazda 
czopów . 

 
Napinanie spr��yny 
a. Upewni� si� czy linia pomalowana na zwojach spr��yny jest prosta . 
b. Wło�y� pierwszy pr�t napinaj�cy gł�boko w gniazdo czopu . 
c. Obróci� pr�t napinaj�cy o ¼ obrotu aby rozpocz�� nakr�canie spr��yny . 
d. Wło�y� drugi pr�t napinaj�cy gł�boko w nast�pne gniazdo czopu . 
e. Zrównowa�y� drugim pr�tem napr���nia spr��yny . 
f. Wyj�� pierwszy pr�t napinaj�cy z gniazda czopu . 
g. Obróci� drugi pr�t napinaj�cy o ¼ obrotu zwi�kszaj�c napr��enie spr��yny . 
h. Powtarza� czynno�ci b do g , a� do osi�gni�cia wła�ciwej liczby obrotów spr��yny. 
i. Dokr�ci� czop napinaj�cy spr��yny do wału za pomoc�  umieszczonych na nim �rub . 
j. Wyj�� ostatni pr�t napinaj�cy z gniazda czopu . 
k. Sprawdzi� liczb� dokonanych obrotów spr��yny , licz�c paski utworzone z lini pomalowanej na zwojach . 
 
Liczba obrotów spr��yny: 
CH 4 panele 5 paneli 
2000 7.1 obrotu 6.8 obrotu  
2125 7.6 obrotu  7.3 obrotu  
2250 8.0 obrotu  7.7 obrotu  
2375 8.4 obrotu  8.7 obrotu  
2500 8.5 obrotu  9.2 obrotu  
 

Usun�� klucz zaciskowy aby rozblokowa� bram� i sprawdzi� czy jest wła�ciwie wywa�ona . Je�li jest to konieczne , 
mo�na dodatkowo napi�� lub poluzowa� spr��yny nie wi�cej ni� o 1 obrót . Nale�y pami�ta� , �e zmiany napr��enia 
powinny by� dokonywane na wszystkich spr��ynach jednakowo . 
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Korekta napi�cia spr��yn 
a. Wło�y� pierwszy pr�t napinaj�cy gł�boko w gniazdo czopu  
b. Zrównowa�y� napr���nia spr��yny pr�tem napinaj�cym . 
c. Poluzowa� �ruby mocuj�ce czop napinaj�cy spr��yny do wału . 
d. Obróci� pierwszy pr�t napinaj�cy w po��danym kierunku . 
e. Wło�y� drugi pr�t napinaj�cy gł�boko w nast�pne gniazdo czopu . 
f. Zrównowa�y� drugim pr�tem napr���nia spr��yny . 
g. Wyj�� pierwszy pr�t napinaj�cy z gniazda czopu . 
h. Obróci� drugi pr�t napinaj�cy o ¼ obrotu w po��danym kierunku . 
i. Wło�y� pierwszy pr�t napinaj�cy gł�boko w nast�pne gniazdo czopu . 
j. Zrównowa�y� pierwszym pr�tem napr���nia spr��yny . 
k. Powtarza� czynno�ci od d do j a� do osi�gni�cia wła�ciwej korekty napi�cia spr��yn . 
l. Dokr�ci� czop napinaj�cy spr��yny do wału za pomoc�  umieszczonych na nim �rub . 
l. Wyj�� ostatni pr�t napinaj�cy z gniazda czopu . 
 
 

Gdy prawie całkowicie zamkni�ta brama nie le�y poziomo , mo�na przeprowadzi� trzy rodzaje regulacji : 
A. Lekko poluzowa� �ruby mocuj�ce urz�dzenie zabezpieczaj�ce przed skutkami p�kni�cia spr��yn do podpór  

bocznych i podnie�� lub opu�ci� podpor� . 
B. Poluzowa� �ruby mocuj�ce odpowiedni b�ben do wału i obróci� go w po��danym kierunku .  
C. Rozlu�ni� ł�cznik sprz�gaj�cy wału i wypoziomowa� bram� . 

 
 

Zamkn�� bram� i zablokowa� j� . Poluzowa� samogwintuj�ce �ruby (1055BV) mocuj�ce uchwyt górny rolki . Docisn�� 
górny panel bramy tak , aby uszczelka górna �ci�le dolegała do nadpro�a i przesun�� uchwyt górny rolki tak daleko jak 
to jest mo�liwe . W bramach obsługiwanych r�cznie , górna rolka powinna by� przesuni�ta w dól i opiera� si� na  
zaokr�glonej cz��ci prowadnicy . W bramach poruszanych nap�dem elektrycznym górna rolka powinna by� 
przesuni�ta w gór� aby opiera� si� o płask� cz��� prowadnicy . Dokr�ci� dwie samogwintuj�ce �ruby , wcze�niej 
poluzowane . Po sprawdzeniu , �e górny panel naciskany z zewn�trz nie przesuwa sie , nale�y dokr�ci� pozostałe 
samogwintuj�ce �ruby . 

 
Zale�nie od wyboru sposobu podwieszenia  “G” ( str.3 ) mo�na przyst�pi� do jego monta�u . 
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PRACE WYKO�CZENIOWE 
 

Zamocowa� pozostałe akcesoria zamówione oddzielnie  takie jak : uchwyt r�czny , zamek , zasuwa ( nie stosuje si� 
razem z nap�dem elektrycznym ) . 

 
 

 
 
Zamocowa� gumowy zderzak za pomoc� �rub zamkowych M6x16 (1062B) i nakr�tek ( 1062M), do ko�cówek 
prowadnic poziomych  (Rys 17). 

 
Naoliwi� wszystkie zawiasy oraz rolki . 

 
Nasmarowa� liny no�ne . 
 
Nasmarowa� osie rolek . 
 
 
Dostarczone spr��yny skr�tne s� lekko naoliwione .  

 
Umocowa� Kart� Identyfikacyjna oraz wymagane  naklejki ostrzegawcze . 

 
 
 
 
NAP	D ELEKTRYCZNY 
Monta� nap�du elektrycznego(RES-E-500),  powinien by� dokonany zgodnie z instrukcj� dostarczon� przez producenta 
automatu . 
Aby zapewni� wła�ciw� sił� docisku automatu w warunkach pracy z zestawem monta�owym RES200 , miejsce mocowania szyny 
prowadz�cej automatu powinno le�e� 230 mm powy�ej zawiasu górnego . 
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SZKIC OGÓLNY POŁO�ENIA ELEMENTÓW ZESTAWU 
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E A + 45 Patrz tak�e Rys 1 
F B + 15  Patrz tak�e Rys 1 

 
Zał�cznik A 


