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Ochrona praw autorskich i działalności gospodarczo-
-intelektualnej
Właścicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji mon-
tażu i użytkowania pozostaje producent. Żadnej z części 
niniejszej instrukcji montażu i użytkowania nie wolno repro-
dukować ani przetwarzać, powielać lub rozpowszechniać 
w jakiejkolwiek formie, w tym również z wykorzystaniem 
systemów elektronicznych, bez pisemnej zgody firmy  
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH. Narusze-
nie powyższych postanowień zobowiązuje do odszkodo-
wania. 
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszej instruk-
cji są własnością ich producentów, co niniejszym zostaje 
potwierdzone.

Dane dotyczące produktu:
Nr seryjny: Podany na stronie tytułowej niniejszej instrukcji 
montażu i użytkowania (ew. na etykiecie gwarancyjnej).

Rok produkcji: od 03.2019

Informacje o instrukcji montażu i użytkowania
Wersja instrukcji montażu i użytkowania:  
S11707-00009_192021_0-DRE_Rev-B_PL

Rękojmia
Warunki gwarancji odpowiadają obowiązującym prze-
pisom. Roszczenia z tytułu rękojmi należy kierować do 
sprzedawcy. Roszczenia gwarancyjne przysługują wy-
łącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono napęd. 
Roszczenia gwarancyjne nie obejmują materiałów eksplo-
atacyjnych, np. baterii, akumulatorów i bezpieczników oraz 
żarówek. Dotyczy to także części zużywających się.

Dane kontaktowe
Jeśli potrzebują Państwo serwisu, części zamiennych lub 
akcesoriów, prosimy zwrócić się do swojego sprzedawcy, 
zakładu montażowego lub bezpośrednio do firmy:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 27 
D-73230 Kirchheim/Teck
www.sommer.eu 
info@sommer.eu

Sugestie dotyczące niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania
Niniejszą instrukcję montażu i obsługi opracowano w spo-
sób gwarantujący maksymalną przejrzystość. Jeśli mają 
Państwo sugestie dotyczące poprawienia jej układu lub 
zauważą w niej brak istotnych informacji, prosimy o prze-
słanie nam swoich propozycji:

  doku@sommer.eu

Serwis
W przypadku serwisu prosimy skorzystać z odpłatnej linii 
serwisowej lub zajrzeć na naszą stronę internetową:

  +49 (0) 900 1800-150

(0,14 euro/minutę z niem. sieci stacjonarnej, ceny za ko-
rzystanie z telefonii komórkowej mogą się różnić)
www.sommer.eu/de/kundendienst.html
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1. Informacje o niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania

1.1  Przechowywanie i przekazywa-
nie niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania

Uważnie przeczytać całą instrukcję montażu i użytkowania 
przed rozpoczęciem montażu, uruchamiania, eksploatacji 
i demontażu. Przestrzegać wszystkich wskazówek ostrze-
gawczych i dotyczących bezpieczeństwa.

Niniejszą instrukcję montażu i użytkowania należy zawsze 
przechowywać w zasięgu ręki, w dobrze dostępnym miej-
scu w pobliżu miejsca zastosowania.

Kopię instrukcji montażu i użytkowania można pobrać na 
stronie SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH pod 
adresem: 
www.sommer.eu

W przypadku przekazania lub sprzedaży produktu osobom 
trzecim, nowemu właścicielowi należy przekazać następu-
jące dokumenty:

• niniejsza instrukcja montażu i użytkowania
• dokumentacja dotycząca wykonanych zmian i na-

praw
• świadectwa dokumentujące regularne przeprowa-

dzanie czyszczenia, konserwacji i kontroli
• deklarację zgodności i protokół przekazania

1.2  Istotne kwestie związane z tłuma-
czeniami

Oryginalna instrukcja montażu i użytkowania została spo-
rządzona w języku niemieckim. Każda inna wersja języ-
kowa jest tłumaczeniem wersji niemieckiej.  
Poprzez zeskanowanie kodu QR uzyskuje się dostęp do 
oryginalnej instrukcji montażu i użytkowania:

http://som4.me/orig-rdcvision-plus-revb

Pozostałe wersje językowe są dostępne na stronie:

www.sommer.eu

1.3  Opisany typ produktu
W przypadku tego produktu chodzi o układ sterowania 
do bram rolowanych napędzanych silnikiem. Została ona 
skonstruowana i wykonana zgodnie z aktualnym stanem 
techniki i uznanymi zasadami technicznymi. 

1.4  Adresaci niniejszej instrukcji 
montażu i użytkowania

Instrukcję montażu i użytkowania muszą przeczytać oraz 
przestrzegać wszystkie osoby, którym powierzono jedną 
z następujących czynności:

• Montaż
• Uruchomienie
• ustawienia
• Użytkowanie
• Czyszczenie i konserwacja
• Kontrola
• Usuwanie błędów
• Demontaż i utylizacja

1.5  Objaśnienie symboli ostrzegaw-
czych i wskazówek

W niniejszej instrukcji montażu i obsługi stosuje się nastę-
pującą strukturę wskazówek ostrzegawczych.

Symbol 
niebezpie-
czeństwa

 Hasło ostrzegawcze
Rodzaj i źródło zagrożenia
Skutki zagrożenia

 ► Środki zaradcze/unikanie zagrożenia

Symbol niebezpieczeństwa sygnalizuje zagrożenie. Hasło 
ostrzegawcze jest połączone z symbolem niebezpieczeń-
stwa. W zależności od wagi zagrożenia rozróżnia się trzy 
stopnie:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE
Prowadzi to do trzech wskazówek dotyczących zagrożenia 
o zróżnicowanym stopniowaniu.
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1. Informacje o niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Opisuje bezpośrednie niebezpieczeństwo 
mogące spowodować śmierć lub bardzo 
poważne obrażenia
Sygnalizuje skutki zagrożenia dla użytkowni-
ka i innych osób.

 ► Środki zaradcze/unikanie zagrożenia

OSTRZEŻENIE
Opisuje potencjalne niebezpieczeństwo 
mogące spowodować śmierć lub bardzo 
poważne obrażenia.
Sygnalizuje skutki zagrożenia dla użytkowni-
ka i innych osób.

 ► Środki zaradcze/unikanie zagrożenia.

OSTROŻNIE
Opisuje potencjalne zagrożenie wynikają-
ce z niebezpiecznej sytuacji.
Sygnalizuje potencjalne skutki zagrożenia 
dla użytkownika i innych osób.

 ► Środki zaradcze/unikanie zagrożenia.

W przypadku wskazówek i informacji stosowane są nastę-
pujące symbole: 

WSKAZÓWKA
Symbolizuje dodatkowe informacje i przydatne 
wskazówki ułatwiające prawidłową obsługę pro-
duktu, bez stwarzania zagrożenia dla osób.
Zignorowanie wskazówek może spowodować 
szkody materialne lub usterki produktu bądź 
części połączonych z produktem.

INFORMACJA
Sygnalizuje informacje uzupełniające i pożytecz-
ne wskazówki dotyczące optymalnego użytko-
wania produktu.

Na rysunkach oraz w tekście instrukcji stosowane są także 
inne symbole.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod-
czas lektury instrukcji montażu i użytkowania.

Symbol odsyła do ustawienia fabrycznego.

Odłączyć napięcie sieciowe

Przywrócić napięcie sieciowe 

Możliwość konfiguracji wyłącznie przez SOM-
Link

Komponenty muszą być prawidłowo utylizo-
wane

Zużyte akumulatory i baterie muszą być prawi-
dłowo utylizowane

1.6  Specjalne znaki ostrzegawcze i 
znaki nakazu

Aby dokładniej podać źródło zagrożenia, używane są 
następujące symbole wraz z powyżej podanymi znakami 
nakazu i hasłami. Uwzględnić wskazówki mające na celu 
unikanie zagrożeń.

Niebezpieczeństwo związane z prądem elek-
trycznym!

Niebezpieczeństwo upadku!

Niebezpieczeństwo związane ze spadającymi 
elementami!

Niebezpieczeństwo na skutek wciągnięcia!

Ryzyko zmiażdżenia i przecięcia!

Ryzyko potknięcia i przewrócenia!

Niebezpieczeństwo na skutek promieniowania 
optycznego!

Poniższe znaki nakazu stosowane są w określonych sytu-
acjach. Należy stosować się do opisanych nakazów.

Nosić okulary ochronne!

Nosić kask ochronny!

Nosić rękawice ochronne!

1.7  Informacje o układzie tekstu
1. ... Sygnalizuje czynność do wykonania

 ⇒ Sygnalizuje skutek wykonania czynności
 ✔ Sygnalizuje pomyślne wykonanie czynności.

Wyliczenia stanowią listę numerowaną:
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1. Informacje o niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania

• Wyliczenie 1

• Wyliczenie 2
Ważne miejsca w tekście, na przykład w instrukcjach doty-
czących czynności do wykonania, są uwydatnione pogru-
bioną czcionką.

Odniesienia do innych rozdziałów lub ustępów są wydruko-
wane pogrubioną czcionką i ujęte w "cudzysłów".

1.8  Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem

Sterowanie do bramy rolowanej RDC Vision+ można 
wykorzystywać wyłącznie do poniższych celów: 

• Do sterowania silnikami w bramach rolowanych 
(maksymalnie 1000 W)

• Jeśli stan techniczny układu nie budzi zastrzeżeń.
• Zgodnie z instrukcjami i wskazówkami bezpieczeń-

stwa i ostrzegawczymi w niniejszej instrukcji monta-
żu i użytkowania.

1.9  Zastosowanie niezgodne z prze-
znaczeniem

Sterowania do bramy rolowanej RDC Vision+ nie można 
wykorzystywać w połączeniu z silnikami w rolowanych 
kratach.

Zastosowanie inne niż opisano w rozdziale "Zastosowa-
nie zgodne z przeznaczeniem" na stronie 6 uważa 
się za niezgodne z przeznaczeniem.  
Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Gwarancja producenta wygasa w konsekwencji następują-
cych okoliczności:

• uszkodzenia powstałe na skutek innego i niezgodne-
go z przeznaczeniem zastosowania,

• użytkowanie z zastosowaniem niesprawnych ele-
mentów

• niedopuszczalne zmiany produktu,
• modyfikacje i niedopuszczalne programowanie pro-

duktu i jego elementów.
Produkt nie może być stosowany:

• na obszarach zagrożonych wybuchem
• przy wysokim stopniu zasolenia powietrza w otocze-

niu
• w atmosferze agresywnej, zawierającej m.in. chlor.

1.10  Kwalifikacje personelu
Specjaliści zajmujący się montażem, 
uruchomieniem i demontażem
Wykwalifikowany pracownik zajmujący się montażem 
lub konserwacją układu sterowania musi przeczytać, 
zrozumieć i stosować niniejszą instrukcję montażu 
i użytkowania.

Prace przy instalacji elektrycznej i elementach przewodzą-
cych prąd mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwa-
lifikowanego elektryka zgodnie z normą EN 50110-1.

Montaż, uruchomienie i demontaż układu sterowania może 
wykonać tylko wykwalifikowany specjalista.

Wykwalifikowany pracownik musi wykazać się znajomością 
następujących norm:

• EN 13241 Bramy – Norma wyrobu
• EN 12604 Bramy – Aspekty mechaniczne – Wymaga-

nia
• EN 12453 – Bezpieczeństwo użytkowania bram z na-

pędem

Wykwalifikowany pracownik to osoba wyznaczona przez 
zakład montażowy. Wykwalifikowany pracownik musi poin-
struować użytkownika w zakresie:

• sposobu pracy układu sterowania i zagrożeń z tym 
związanych

• posługiwania się ręcznym układem odblokowania 
awaryjnego (jeśli występuje)

• regularnej konserwacji, kontroli i czyszczenia, które 
może przeprowadzać użytkownik

Należy wskazać użytkownikowi konieczność poinstruowa-
nia innych użytkowników w zakresie działania układu ste-
rowania i związanych z tym zagrożeń.

Użytkownik musi zostać poinformowany, które czynno-
ści są zastrzeżone wyłącznie dla wykwalifikowanych 
specjalistów:

• montaż akcesoriów
• ustawienia
• regularna konserwacja, kontrole i czyszczenie
• usuwanie błędów i naprawy
• Użytkownik musi otrzymać następujące dokumenty 

dotyczące systemu bramy:
• deklaracja zgodności WE
• protokół przekazania oraz książkę kontroli
• Instrukcję montażu i użytkowania napędu i bramy
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1.11  Informacje dla użytkownika
Użytkownik musi zadbać o to, aby na systemie bramy przy-
mocować znak CE i tabliczkę znamionową.

Użytkownik musi otrzymać następujące dokumenty doty-
czące systemu bramy:

• Instrukcję montażu i użytkowania napędu i bramy
• Książkę kontroli
• deklaracja zgodności WE
• Protokół przekazania

Użytkownik musi przechowywać niniejszą instrukcję mon-
tażu i użytkowania w zasięgu ręki, w dobrze dostępnym 
miejscu w pobliżu miejsca zastosowania.

Użytkownik jest odpowiedzialny za:
• stosowanie sterownika zgodnie z przeznaczeniem
• prawidłowy stan napędu
• poinstruowanie wszystkich użytkowników w zakresie 

eksploatacji systemu bramy i związanych z nią zagro-
żeń

• eksploatację
• przeprowadzanie konserwacji, kontroli i konserwacji 

przez wykwalifikowanego specjalistę
• usuwanie usterek i przeprowadzanie napraw przez 

wykwalifikowanego pracownika

Obsługą produktu nie mogą zajmować się osoby z ogra-
niczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub 
psychicznymi lub nieposiadające odpowiedniego doświad-
czenia i wiedzy. chyba że osoby te zostaną specjalnie 
przeszkolone i zrozumieją treść niniejszej instrukcji mon-
tażu i użytkowania.

Osoby będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub 
leków opóźniających zdolność reakcji nie mogą wykony-
wać żadnych prac w obrębie układu sterowania.

System bramy nie może być użytkowany przez dzieci ani 
nie może służyć im do zabawy, nawet jeśli są pod nadzo-
rem. Nie wolno dopuszczać dzieci do obszaru systemu 
bramy. Piloty lub inne elementy sterujące nie mogą dostać 
się w ręce dzieci. Nadajniki należy przechowywać w miej-
scu chroniącym przed ich nieupoważnionym użyciem.

Użytkownik dba o przestrzeganie przepisów zapobiegania 
wypadkom i norm obowiązujących w Niemczech. W przy-
padku innych krajów należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów krajowych.

W obszarze komercyjnym w Niemczech obowiązują 
wytyczne "Zasady techniczne dla stanowisk pracy ASR 
A1.7" Komisji ds. Miejsc Pracy (ASTA). Wytycznych 
tych należy przestrzegać. Użytkownicy w innych krajach 
muszą obecnie przestrzegać obowiązujących przepisów 
krajowych.

1. Informacje o niniejszej instrukcji montażu 
i użytkowania
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2.1  Zasadnicze wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania

Należy przestrzegać poniższych zasadniczych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. 

Niebezpieczeństwo wynikające z nieprzestrzegania 
zaleceń!
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może do-
prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.

 ► Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek 
bezpieczeństwa!

Niebezpieczeństwo związane z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami przewodzącymi  
napięcie, można doznać groźnego porażenia prądem. 
Skutkiem może być porażenie prądem, oparzenia lub 
śmierć.

 ►  Przeprowadzanie wszelkich prac przy częściach elek-
trycznych zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjali-
stom!

 ► Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu wyjąć wtycz-
kę sieciową!

 ►  W przypadku stosowania akumulatora należy odłączyć 
go od sterownika!

 ► Sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od napięcia!
 ► Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem!
 ►  Przed uruchomieniem należy upewnić się, że dane 
na tabliczkach znamionowych napędu i sterownika są 
zgodne.

 ►  Wszystkie przewody elektryczne należy ułożyć na stałe 
i zabezpieczyć przed przemieszczaniem.

 ►  W przypadku podłączenia do sieci prądu trójfazowego 
zwracać uwagę na kierunek obrotów pola magnetycz-
nego w prawo.

 ►  W instalacjach podłączanych do sieci na stałe należy 
zainstalować rozłącznik sieciowy działający na wszyst-
kie bieguny, z odpowiednim bezpiecznikiem wstępnym.

 ►  Znajdujące się pod napięciem przewody sprawdzać re-
gularnie pod kątem uszkodzeń izolacji oraz pęknięć. W 
razie stwierdzenia błędu natychmiast wyłączyć urządze-
nie i usunąć uszkodzenia.

 ►  Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, czy 
zaciski wtykowe znajdują się we właściwej pozycji.

Niebezpieczeństwo spowodowane użytkowaniem ukła-
du sterowania przy nieprawidłowych ustawieniach lub 
konieczności przeprowadzenia naprawy!
Użytkowanie układu sterowania przy nieprawidłowych 
ustawieniach lub w razie konieczności przeprowadzenia 
naprawy skutkuje ciężkimi obrażeniami lub śmiercią.

 ► Układ sterowania wolno stosować wyłącznie pod wa-
runkiem dokonania wymaganych ustawień oraz w pra-
widłowym stanie.

 ► Usterki należy niezwłocznie usunąć w fachowy sposób.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo spowodowane substancjami szko-
dliwymi!
Nieprawidłowe magazynowanie, stosowanie lub utylizo-
wanie akumulatorów, baterii lub komponentów układu 
sterowania stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi 
i zwierząt.

 ► Akumulatory i baterie przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci i zwierząt.

 ► Nie narażać akumulatorów i baterii na oddziaływanie 
czynników chemicznych i termicznych.

 ► Uszkodzonych akumulatorów i baterii nie wolno ponow-
nie ładować.

 ► Wszelkich komponentów układu sterowania, w tym aku-
mulatorów i baterii nie wolno usuwać wraz z odpadami 
komunalnymi, lecz należy zapewnić ich prawidłową 
utylizację. 

Niebezpieczeństwo na skutek uwięzienia osób!
W garażu mogą zostać zamknięte osoby. Brak możliwości 
uwolnienia się tych osób może skutkować ciężkimi obraże-
niami lub śmiercią.

 ► Awaryjną obsługę ręczną (jeśli występuje) należy regu-
larnie sprawdzać pod kątem prawidłowego działania od 
wewnątrz, a także w razie potrzeby od zewnątrz.

Niebezpieczeństwo w razie stosowania wystających 
komponentów w przestrzeni publicznej!
Żadne z elementów bramy nie mogą wystawać na ulice 
lub chodniki publiczne. Dotyczy to także czasu przesuwu 
bramy. Osoby bądź zwierzęta mogą doznać poważnych 
obrażeń.

 ► Żadne elementy nie mogą wystawać na ulice lub chod-
niki publiczne.

Niebezpieczeństwo związane z wciągnięciem!
Osoby lub zwierzęta w obszarze wciągania bramy mogą 
zostać uchwycone i wciągnięte. Skutkiem mogą być cięż-
kie lub nawet śmiertelne obrażenia.

 ► Zachować odstęp od obszaru poruszającej się bramy.

Ryzyko zmiażdżenia i przecięcia!
Jeżeli osoby lub zwierzęta przybywają w obszarze bramy 
podczas jej przesuwu, przy elementach mechaniki i krawę-
dziach zamykania bramy może dojść do zgnieceń i prze-
cięć.

 ► Bramę obsługiwać wyłącznie pod warunkiem bezpo-
średniego widoku na obszar ruchu.

 ► Obszar zagrożeń musi być widoczny podczas całego 
przesuwu bramy.

 ► Nigdy nie przebywać w obszarze ruchu bramy.
 ► W obszarze zagrożeń nie mogą przebywać ludzie ani 
zwierzęta.

 ► Nigdy nie wkładać rąk pomiędzy ruchome elementy 
podczas przesuwu bramy.

 ► Bramę będącą w ruchu należy stale obserwować.
 ► Przejeżdżać przez bramę dopiero po jej całkowitym 
otwarciu.
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2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

 ► Pilot przechowywać w taki sposób, aby wykluczyć nie-
uprawnione lub mimowolne użycie.

 ► Nigdy nie wolno stawać pod otwartą bramą.
 ► W trybie automatycznym koniecznie zaleca się stoso-
wanie stykowej listwy zabezpieczającej.

 ► W przypadku eksploatacji z funkcją automatycznego 
zamykania należy koniecznie korzystać z fotokomórki.

Ryzyko na skutek upadku bramy!
W razie awarii nośnika lub hamulca brama może upaść w 
niekontrolowany sposób. Skutkiem mogą być ciężkie lub 
nawet śmiertelne obrażenia.

 ► Na miejscu montażu należy zamontować odpowiednie 
urządzenie (zewnętrzne urządzenie wychwytujące, 
zabezpieczenie przed stoczeniem się itp.).

Niebezpieczeństwo na skutek promieniowania optycz-
nego!
Spoglądanie w jasną diodę LED przez dłuższy czas może 
doprowadzić do krótkotrwałego podrażnienia oczu. Na sku-
tek tego może dość do wypadku skutkującego poważnymi 
lub śmiertelnymi obrażeniami.

 ► Nie spoglądać bezpośrednio w oświetlenie LED.

Ryzyko obrażeń oczu!
Wióry powstające podczas wiercenia mogą poważnie zra-
nić oczy i dłonie.

 ► W czasie wiercenia otworów należy nosić okulary 
ochronne.

Zagrożenie dla dłoni!
Dotknięcie lub chwycenie chropowatych części metalo-
wych może
spowodować zadraśnięcia i rany cięte. 

 ► Podczas prac z ostrymi przedmiotami lub chropowatymi 
powierzchniami należy nosić rękawice ochronne.

Ryzyko obrażeń obszaru głowy!
Uderzenie o zwisające przedmioty może doprowadzić do 
poważnych zadraśnięć i ran ciętych.

 ► Podczas montażu zwisających elementów należy nosić 
kask ochronny.

2.2  Dodatkowe wskazówki bezpie-
czeństwa dotyczące zdalnego ste-
rowania radiowego

Należy przestrzegać poniższych zasadniczych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa.
Ryzyko zmiażdżenia i przecięcia!
Osoby lub zwierzęta pozostawione w obszarze ruchu 
bramy niebędącej w zasięgu wzroku mogą zostać zaklesz-
czone i przecięte przez elementy mechaniczne lub krawę-
dzie zamykające wskutek włączenia zdalnego sterowania 
radiowego.

 ► W szczególności w przypadku aktywacji elementów 
obsługi, takich jak pilot zdalnego sterowania, należy za-
pewnić bezpośrednią widoczność wszystkich obszarów 
zagrożeń podczas całego przesuwu bramy.

 ► Bramę będącą w ruchu należy stale obserwować.
 ► W obszarze zagrożeń nie mogą przebywać ludzie ani 
zwierzęta.

 ► Nigdy nie wkładać rąk pomiędzy ruchome elementy.
 ► Przejeżdżać przez bramę dopiero po jej całkowitym 
otwarciu.

 ► Pilot przechowywać w taki sposób, aby wykluczyć nie-
uprawnione lub mimowolne użycie.

 ► Piloty przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci, osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych 
i zwierząt.

 ► Nigdy nie wolno stawać pod otwartą bramą.

2.3  Informacje dotyczące eksploatacji 
i obsługi zdalnej

Użytkownik urządzenia radiowego nie jest w żaden sposób 
chroniony przed zakłóceniami spowodowanymi przez inny 
sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia. Zalicza się do tej 
grupy np. urządzenia radiowe, które zgodnie z prawem 
użytkowane są w tym samym zakresie częstotliwości. 
W przypadku wystąpienia znacznych zakłóceń użytkownik 
musi zwrócić się do właściwego urzędu telekomunikacyj-
nego dysponującego aparaturą do pomiaru zakłóceń radio-
wych lub lokalizacji źródła zakłóceń.

WSKAZÓWKA
 ► W obszarze ruchu bramy nie wolno pozosta-
wiać żadnych przedmiotów.

 ► Wszystkie komponenty należy utylizować 
zgodnie z przepisami lokalnymi lub krajowy-
mi.

2.4  Uproszczona deklaracja zgodno-
ści

Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH 
oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe (RDC 
Vision+) jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna wer-
sja deklaracji zgodności UE dla elementu radiowego znaj-
duje się na stronie:

som4.me/mrl
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3. Opis funkcji i produktu
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Układ sterowania może służyć do automatyzacji bram rolo-
wanych zasilanych silnikiem rurowym. Sterowanie napę-
dami odbywa się na przykład za pomocą pilota.

3.1  Urządzenie bezpieczeństwa

WSKAZÓWKA
Do regularnej eksploatacji koniecznie zaleca się 
stosowanie stykowej listwy zabezpieczającej. 
Po zakończeniu uruchamiania należy w każdym 
przypadku sprawdzić funkcjonowanie stykowej 
listwy zabezpieczającej.

Po rozpoznaniu przeszkody napęd zatrzymuje się i nie-
znacznie wycofuje. Pozwala to uniknąć obrażeń u ludzi 
i szkód materialnych. W zależności od ustawienia brama 
otwiera się częściowo lub całkowicie. 

3.2  Oznaczenie produktu

Tabliczka znamionowa zawiera:
• określenie typu
• numer artykułu
• datę produkcji z miesiącem i rokiem
• Numer seryjny

W przypadku pytań lub w konieczności serwisowania pro-
simy podać określenie typu, datę produkcji i numer seryjny.
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3. Opis funkcji i produktu

3.3  Zakres dostawy

1

3

4

2

1 RDC Vision+ układ sterowania

2 Worek montażowy na małe części

3 Instrukcja montażu i użytkowania

4 Opornik 8k2*

*  Ten opornik można stosować tylko do celów testowych w przy-
padku awarii, a nie podczas pracy.

3.4  Wymiary

288

160

75

57,5 57,5
170
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3.5  Dane techniczne

RDC Vision+

Napięcie znamionowe AC 220 V–240 V
Częstotliwość znamionowa 50–60 Hz
Temperatura robocza –25ºC do  +65ºC
Stopień ochrony IP IP21
Klasa ochrony II
Maks. moc silnika 1000 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania 3 W

Oświetlenie otoczenia wewnętrzne 
(LED) 4 W

Lampa ostrzegawcza zewnętrzna AC 230 V/maks. 40 W

Miejsca w pamięci odbiornika 
radiowego 40*

Wymiary 290 x 155 x 75 mm
Masa 0,8 kg

* Możliwość zwiększenia przez Memo

3. Opis funkcji i produktu
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3. Opis funkcji i produktu

3.6  Przegląd możliwości podłączenia 
i ustawień

Można stosować wyłącznie akcesoria firmy SOMMER. 
Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji montażu.

Montażem i regulacją akcesoriów może zajmować się 
wyłącznie wykwalifikowany pracownik.

Wyposażenie dodatkowe kompaty-
bilne

Memo ✔
Interfejs USART ✔
Senso ✔
Brzęczyk ✔
Laser ✔
OSE/8k2 ✔
Przełącznik DIP 4
Przekaźnik / wyjście OC ✔
Przycisk impulsowy ✔
Przycisk 2 (otwieranie częściowe) ✔
Lampa ostrzegawcza 230 V 40 W ✔
Fotokomórka (2-/4-przewodowa) ✔
Zabezpieczenie przed staczaniem ✔
Wyłącznik przedkrańcowy (VES) ✔
Przycisk podwójny/potrójny ✔
Przycisk STOP ✔
SOMlink ✔
SOMweb ✔
Moduł Delta Dore X3D ✔
Moduł odbiornika radiowego Home-
Link ✔

SOMlink jest dostępny także jako akcesorium.  
Więcej informacji o wyposażeniu dodatkowym można uzy-
skać na stronie:

https://downloads.sommer.eu/

3.7  Typy bram
Brama rolowana*

*  Z silnikami napędowymi 230 V ze zintegrowanymi łącznikami 
krańcowymi do 1000 W
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4.1  Niezbędne narzędzia

WSKAZÓWKA
 ► W przypadku zaprezentowanych narzędzi 
chodzi wyłącznie o zalecane wyposażenie 
minimalne konieczne do montażu RDC Vi-
sion+.

 ► Faktycznie potrzebne narzędzia mogą różnić 
się zależnie od wersji urządzenia i podłoża.

4.2  Środki ochrony indywidualnej
OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń oczu!
Wióry powstające podczas wiercenia mogą 
powodować ciężkie obrażenia oczu i dłoni.

 ► W czasie wiercenia otworów należy nosić 
okulary ochronne.

Niebezpieczeństwo obrażeń dłoni!
Dotknięcie chropowatych części meta-
lowych może spowodować zadraśnięcia 
i rany cięte.

 ► Podczas usuwania zadziorów i podob-
nych prac należy nosić rękawice ochron-
ne.

4. Narzędzia i wyposażenie ochronne
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5. Deklaracja zgodności

Konformitätserklärung
für den Einbau einer unvollständigen Maschine 

nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang ll Teil 1 A

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 27
D-73230 Kirchheim/Teck

Germany

erklärt hiermit, dass die Rolltorsteuerung

RDC Vision+

in Übereinstimmung mit der
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
• Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
• RoHS Richtlinie 2011/65/EU

entwickelt, konstruiert und gefertigt wurden.

Folgende Normen wurden angewandt:

• EN ISO 13849-1, PL „D“ Cat. 2 Sicherheit von Maschinen- Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen 
– Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

• EN 60335-1, soweit diese zutriff t Sicherheit von elektr. Geräten/Antrieben für Tore

• EN 61000-6-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Störaussendung

• EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Störfestigkeit

Folgende Anforderungen des Anhangs 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden eingehalten:
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 
1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
Die speziellen technischen Unterlagen wurden nach Anhang VII Teil B erstellt und werden den Behörden auf 
Verlangen elektronisch übermittelt.

Die unvollständige Maschine ist nur zum Einbau in eine Toranlage bestimmt, um somit eine vollständige Maschine 
im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu bilden. Die Toranlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn 
festgestellt wurde, dass die gesamte Anlage den Bestimmungen der o. g. EG-Richtlinien entspricht.

Bevollmächtigter für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

Kirchheim, 07.08.2018

 i.V.

Jochen Lude
Dokumentenverantwortlicher
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6.1  Ważne wskazówki dotyczące 
montażu

  NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie dla dzieci na skutek urucho-
mionej bramy
W przypadku obsługi systemu bramy przez 
dzieci istnieje ryzyko ściśnięcia ich samych 
lub osób trzecich. Skutkiem mogą być cięż-
kie lub nawet śmiertelne obrażenia.

 ► Stacjonarne elementy wydające pole-
cenia, w tym także układ sterowania, 
muszą być umieszczone na wysokości 
min. 1,5 m.

Niezabezpieczone lub uszkodzone drabi-
ny
Niezabezpieczone lub uszkodzone drabiny 
mogą spowodować ciężkie lub nawet śmier-
telne wypadki!

 ► Stosować tylko stabilne i zapewniające 
bezpieczne wejście drabiny.

 ► Zapewnić stabilne ustawienie drabiny.

6. Montaż

6.2  Montaż układu sterowania

WSKAZÓWKA
 ► Aby zapewnić montaż uniemożliwiający 
skręcanie, należy zwrócić uwagę na równe 
podłoże!

 ► Stosować wyłącznie dopuszczone materiały 
mocujące, dostosowane do podłoża.

1. Ewentualnie wykręcić śrubę z dolnej strony obudowy.

2. Ostrożnie podnieść pokrywę.
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6. Montaż

3. Zamontować układ sterowania w przewidzianym 
miejscu.
 ⇒ Minimalna wysokość 1,5 m
 ⇒ Materiał montażowy dopasować do podłoża

4. Obydwa górne otwory na wkręty zamknąć załączonymi 
zatyczkami.

5. Pokrywę zawiesić w obudowie zgodnie z rysunkiem lub 
odłożyć na bok.
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7.1  Ważne wskazówki dotyczące przyłącza elektrycznego
Aby dokonać przyłącza elektrycznego układu sterowania, potrzebne jest gniazdko.

Instalację gniazdka musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Gniazdko musi być zabezpieczone zgodnie z przepisami. 
Należy przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów dotyczących instalacji (np. Związku Elektryków Niemieckich – VDE).

Odnośnie do czynności opisanych w tym rozdziale przestrzegać w szczególności poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo związane z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami przewodzącymi napięcie można doznać groźnego porażenia 
prądem. Skutkiem może być porażenie prądem, oparzenia lub śmierć.

 ► Montażem, kontrolą i wymianą elementów elektrycznych może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany 
elektryk.

 ► Przed rozpoczęciem prac przy komponentach elektrycznych należy wyciągnąć wtyczkę sieciową. 
 ► Następnie sprawdzić, czy produkt nie znajduje się pod napięciem, i zabezpieczyć go przed ponownym włą-
czeniem. 
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7. Przyłącze elektryczne

7.2  Możliwości podłączenia
1 Zacisk przyłączeniowy 3-biegunowy (X1)

Przyłącze sieciowe

AC 220–240 V, 50–60 Hz

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 4 mm²

2 Zacisk przyłączeniowy 2-biegunowy (X2)

Podłączenie lampy ostrzegawczej

AC 220–240 V, 50–60 Hz, maks. 40 W, bez przewodu 
ochronnego

akcesoria opcjonalne

 Miga podczas przesuwu bramy

  Możliwość programowania przez SOMlink  

Możliwa konfiguracja przełączników DIP

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 4 mm²

3 Zacisk przyłączeniowy 4-biegunowy (X3)

Przyłącze silnika

AC 220–240 V, 50–60 Hz, maks. 1000 W

• Przewód ochronny = PE
• Przewód neutralny = N
• Faza = kierunek pracy silnika OTW
• Faza = kierunek pracy silnika ZAM

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 4 mm²

4 Zacisk przyłączeniowy 4-biegunowy (X4)*

Fotokomórki 2- lub 4-żyłowe

Fotokomórka 2-żyłowa/ w ościeżnicy: 
 
Dowolne ustawienie biegunów 

• Sygnał 
• COM 

z diodą stanu (pomarańczową)

Maksymalna wysokość montażowa 300 mm 

W przypadku zastosowania w ościeżnicy fotokomórki lub 
DoorScout przy każdym resecie konieczne jest przywrócenie 
ustawień fabrycznych. Reset urządzeń bezpieczeństwa nie 
wystarczy.

4-przewodowa:
• DC 24 V nadajnik*
• GND nadajnik
• DC 24 V odbiornik
• GND odbiornik
• Signal odbiornik*
• COM odbiornik

z diodą stanu (pomarańczową)

Maks. wysokość montażowa: 300 mm

akcesoria opcjonalne

Brama otwiera się całkowicie po wywołaniu wejścia 
bezpieczeństwa 

 Możliwość programowania przez SOMLink

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 1,5 mm²
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5 Zacisk przyłączeniowy 5-biegunowy (X5)* 

Wyłącznik przedkrańcowy (VES)
Patrz "Przegląd przyłączy i przełączników DIP" na stronie 
49
Wyłącznik przedkrańcowy montuje się na dolnym zakończeniu 
bramy ramy, maks. 5 cm od podłoża. Po najechaniu wyłącznika 
przedkrańcowego w przypadku aktywowania
stykowej listwy zabezpieczającej nie następuje zmiana kierunku 
ruchu ani zatrzymanie.

• +12 V 
• SIGNAL 

z diodą stanu (pomarańczową)

W trybie automatycznym koniecznie zaleca się stosowanie 
stykowej listwy zabezpieczającej!

Optyczna stykowa listwa zabezpieczająca
• 12 V = brązowy (BN)
• SIGNAL = zielony (GN)
• COM = biały (WH)

z diodami stanu (pomarańczowymi)

Stykowa listwa zabezpieczająca 8k2

Dowolne ustawienie biegunów

• SIGNAL
• COM

z diodą stanu (pomarańczową)

akcesoria opcjonalne

  Automatyczne zamykanie: Brama otwiera się całkowicie 
po aktywowaniu wejścia bezpieczeństwa  
Tryb impulsowy: Po aktywowaniu wejścia 
bezpieczeństwa następuje zmiana kierunku ruchu bramy

 Możliwość programowania przez SOMLink

Możliwa konfiguracja przełączników DIP

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 1,5 mm²

6 Zacisk przyłączeniowy 6-biegunowy (X6)

Przycisk impulsowy (IMP)

z diodą stanu (pomarańczową)

Kolejność impulsów: OTW - STOP - ZAM - STOP

Zabezpieczenie przed staczaniem (ARS)

z diodą stanu (zieloną)

  Przy niepodłączonym zabezpieczeniu przed staczaniem 
Połączenie mostkowe

Przycisk Stop (STOP)

  Przy niepodłączonym przycisku Połączenie mostkowe

akcesoria opcjonalne

bezpotencjałowy

 Możliwość programowania przez SOMLink

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 1,5 mm²

7 Zacisk przyłączeniowy 4-biegunowy (X7)

Zewnętrzny element sterujący (Kaseta sterująca 
3-przyciskowa)
• Zamykanie selektywne
• Otwieranie selektywne
• Zatrzymanie selektywne
• COM

z diodami stanu (OTW/ZAM = pomarańczowa / STOP = zielona)

  Przy niepodłączonym przycisku Połączenie mostkowe 
między zaciskami STOP i COM

akcesoria opcjonalne

bezpotencjałowy

Dopuszczalne przekroje kabla: maks. 1,5 mm²

*Układ sterowania udostępnia w sumie maks. 300 mA / 7 W dla 
przyłączy 4, 5, i 11.

7.3  Gniazda do akcesoriów / bez-
pieczników

8 Gniazdo LASER

Laser do wyznaczenia pozycji parkowania

akcesoria opcjonalne
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9 Gniazdo KEYPAD

Przyciski obsługi na obudowie

10 Gniazdo USART

Przyłącze np. modułu automatyzacji budynku 
(HomeLink lub moduł Delta Dore X3D)

akcesoria opcjonalne

11 Przyłącze MUFU

Przekaźnik / wyjście OC

Dopuszczalne obciążenie styków:
Przekaźnik: AC 250 V, maks. 5 A / DC 24 V, maks. 5 A

Wyjście OC
DC 24 V, maks. 750 mA, maks. 7 W*

akcesoria opcjonalne 

 Tryb timera (3 min) przy uruchomieniu silnika

 Możliwość programowania przez SOMLink

18 Gniazdo LUMI

Oświetlenie dodatkowe (Lumi pro+)

24 V, 4 W

  Zaprogramowany fabrycznie

  Możliwość programowania przez SOMlink

19 Gniazdo BUZZER

Przyłącze dźwiękowej sygnalizacji ostrzegaw-
czej i alarmowej

akcesoria opcjonalne

 Możliwość programowania przez SOMLink

Z funkcji sygnalizacji alarmowej można korzystać tylko 
w przypadku wyłącznika przedkrańcowego zamontowanego po 
stronie bramy "Wyłącznik przedkrańcowy (VES)" na stronie 
20

21 Gniazdo MEMO/SENSO

Rozszerzenie pamięci lub czujnik wilgoci

akcesoria opcjonalne

 Możliwość programowania przez SOMLink

22
Gniazdo DoorScout
Bezprzewodowy system przesyłania sygnałów 
do  
stykowej listwy zabezpieczającej
akcesoria opcjonalne

Więcej informacji, patrz instrukcja eksploatacji DoorScout

23 Bezpiecznik F2 (przyłącze lampki ostrzegawczej)

1 A T

24 Bezpiecznik F1 (zabezpieczenie sieci 230 V)

4 A T
* Układ sterowania udostępnia w sumie maks. 300 mA / 7 W dla przyłączy 

4, 5, i 11.

7.4  Elementy obsługi, ustawienia i 
wyświetlania

12 Przycisk radiowy (RADIO)

Wybór kanału radiowego

Dioda LED CH1–CH 4

Wskaźnik kanału radiowego

13 Przycisk RESET

Resetowanie układu sterowania

14
Dioda STANU

Wskaźnik statusu

Z diodą stanu (zieloną)

15 Przełączniki DIP 1–4

Przełącznik trybów pracy / funkcji specjalnych

Patrz "8.5 Przegląd przełączników DIP" na stronie 25

16 Przycisk▼

Brama ZAM

Z diodą stanu (pomarańczową)

17 Dioda LED SAFETY

Wskazanie "Wyzwolone wejście bezpieczeń-
stwa"

Z czerwoną diodą stanu

20
Przycisk▲

Brama OTW

Z diodą stanu (pomarańczową)

*Układ sterowania udostępnia w sumie maks. 300 mA / 7 W dla 
przyłączy 4, 5, i 11.

INFORMACJA
 ► Sekwencje migania diod, patrz "Diody na 
płytce" na stronie 39
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2. Kabel przeprowadzić przez otwór na kabel.

3

3. Poluzować zabezpieczenie przed wyrwaniem.

4

4. Przewód pleciony połączyć z zaciskami (patrz tabela 
przyłączy).

5

5. Przewód sieciowy zamocować uchwytem kablowym 
odciążającym.

7.5  Dodatkowe informacje o przyłą-
czach i akcesoriach

INFORMACJA
 ► "Możliwości podłączenia" na stronie 19
 ► "Przegląd przyłączy i przełączników DIP" 
na stronie 49

 ► Przełącznik DIP i SOMlink umożliwiają do-
datkowe opcje konfiguracji wielu akcesoriów, 
patrz "Przegląd przełączników DIP" na 
stronie 25

7.6  SOMlink
Dzięki SOMlink wykwalifikowani specjaliści mogą zmieniać 
wiele funkcji i ustawień układu sterowania. Są to np. para-
metry eksploatacyjne i wygodne funkcje.

W razie potrzeby modyfikacji prosimy o kontakt 
ze sprzedawcą.

INFORMACJA
SOMlink to połączenie urządzenia 
pomocniczego i aplikacji sieciowej 
umożliwiające zmianę funkcji układu sterowania. 
Wymaga urządzenia końcowego obsługującego 
sieć WLAN.
Ponieważ w ten sposób mogą również zostać 
zmienione wartości istotne dla bezpieczeństwa, 
SOMlink można sprzedawać tylko wykwalifiko-
wanym specjalistom.
Wszystkie zmiany ustawień za pomocą SOMlink 
są protokołowane.

7.7  Przyłącze sieciowe
INFORMACJA

 ► Opisane tutaj etapy pracy nie są wykonywa-
ne podczas pierwszego montażu/pierwszego 
uruchamiania, ponieważ zostały już przepro-
wadzone w zakładzie.

 ► Dopuszczalne przekroje przewodów dla 
przyłącza sieciowego: maks. 4 mm².

1. Wyciągnąć końcówkę kabla i wykonać otwór na kabel.
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Tabela przyłączy sieci i silnika
Fragment 

płytki z 
obwodem 
drukowa-

nym

Tryb pracy Zaciski Kolor kabla

X1

NL1

X3

N

M

Sieć 230 V

(okablowany 
fabrycznie)

L1 brązowy

N niebieski

zielono/żółty

X1

NL1

X3

N

M

Silnik zielono/żółty

N niebieski

Faza

Faza
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 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo związane 
z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami prze-
wodzącymi napięcie można doznać groźne-
go porażenia prądem. Skutkiem może być 
porażenie prądem, oparzenia lub śmierć.

 ► Przed uruchomieniem należy upewnić 
się, że dane na tabliczkach znamiono-
wych napędu i układu sterowania są 
zgodne.

 ► Przeczytać i przestrzegać wskazó-
wek bezpieczeństwa i ostrzegawczych 
"Strona 8".

WSKAZÓWKA
Udokumentować uruchomienie!

8.1  Przełącznik DIP w pozycji wyj-
ściowej

O
N1 2

3
4 FU

N
C

TI
O

N

 y Przed rozpoczęciem uruchamiania zapewnić, że 
wszystkie przełączniki DIP znajdują się w pozycji 
"OFF" (ustawienie fabryczne).

8. Uruchomienie

8.2  Kontrola kierunku ruchu

WSKAZÓWKA
Przyciski Brama OTW i brama ZAM umożliwiają 
tylko tryb czuwakowy!

1. Przesunąć bramę w położenie środkowe.
2. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego 

odłączyć od płytki układu sterowania.

3. Nacisnąć przycisk Brama OTW lub Brama ZAM na 
płytce.
 ⇒ Brama zacznie się przemieszczać w pożądanym 
kierunku:

 ✔ Silnik jest podłączony prawidłowo.
 ⇒ Brama zacznie się przemieszczać w kierunku 
przeciwnym:

4. Odłączyć zasilanie od układu sterowania.
5. Wymienić przewody przyłączeniowe silnika, patrz 

"Przegląd przyłączy i przełączników DIP" na stro-
nie 49.

6. Ewentualnie skorygować ustawienie pozycji krańco-
wych, zgodnie z instrukcją montażu.



25

8. Uruchomienie

8.3  Ustawić wyłącznik krańcowy przy 
silniku

INFORMACJA
Odnośnie do informacji o wyłącznikach krańco-
wych, patrz instrukcja montażu producenta.

1. Nacisnąć przycisk Brama OTW lub Brama ZAM na pły-
tce i przytrzymać do osiągnięcia pożądanej pozycji 
krańcowej.

2. W razie potrzeby ustawić wyłącznik krańcowy silnika.
3. Powtórzyć kroki 1 i 2 dla kierunku przeciwnego.

8.4  Podłączanie kabla płaskiego

1. Kabel płaski połączyć z płytką układu sterowania.

8.5  Przegląd przełączników DIP
Przełączniki DIP służą do ustawiania funkcji specjalnych.

WSKAZÓWKA
Do ustawiania przełączników DIP nie wol-
no stosować metalowych przedmiotów, w 
przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń 
przełączników DIP lub płytki.
Przy ustawianiu przełączników DIP należy 
posłużyć się odpowiednim narzędziem, np. 
płaskim przedmiotem z tworzywa sztuczne-
go.

O
N1 2

3
4 FU

N
C

TI
O

N

ON OFF

1 Automatyczne 
zamykanie

funkcja aktyw-
na 

NIEAKTYWNE

2 Czas ostrzeże-
nia wstępnego

Lampa ostrze-
gawcza miga 
przez 4 sekun-
dy przed i w 
trakcie przesu-
wu bramy

Miga podczas 
przesuwu bramy

3 Funkcja otwie-
rania częścio-
wego/funkcja 
oświetlenia

Funkcja 
otwierania 
częściowego 
aktywna/funk-
cja oświetlenia 
nieaktywna

Funkcja otwiera-
nia częściowego 
nieaktywna/funk-
cja oświetlenia 
aktywna

4 Zabezpiecze-
nie krawędzi 
zamykającej

Zabezpie-
czenie kra-
wędziowe 
uruchomione = 
STOP, brama 
w kierunku 
odwrotnym

Zabezpieczenie 
krawędziowe 
uruchomione = 
STOP, brama 
otwiera się cał-
kowicie

8.6  Ustawianie zamykania automa-
tycznego – definiowanie wartości 
podstawowych

Jeśli automatyczne zamykanie jest aktywne, brama otwiera 
się wskutek działania impulsu.

Brama przesuwa się w położenie krańcowe brama OTW. 
Po upływie czasu otwarcia brama zamyka się automatycz-
nie. W ustawieniu fabrycznym, przy aktywnej funkcji zamy-
kania automatycznego brama zamyka się również z pozycji 
otwierania częściowego.
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  OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń przy 
automatycznym zamykaniu!
Zamykające się automatycznie bramy 
mogą spowodować obrażenia osób i 
zwierząt znajdujących się w obszarze ich 
ruchu podczas zamykania. Skutkiem tego 
mogą być ciężkie obrażenia lub śmierć.

 ► Stale obserwować bramę będącą w ru-
chu.

 ► W obszarze ruchu bramy nie mogą prze-
bywać ludzie ani zwierzęta.

 ► Nigdy nie wkładać rąk w poruszającą się 
bramę lub poruszające się elementy. 

 ► Przez bramę należy przejeżdżać dopiero 
po jej całkowitym otwarciu.

 ► Nie wolno pomijać wejść bezpieczeństwa.

WSKAZÓWKA
Przedmioty pozostawione w obszarze ruchu 
bramy niebędącej w zasięgu wzroku mogą 
zostać zakleszczone i uszkodzone na skutek 
włączenia napędu.
W obszarze ruchu bramy nie wolno pozosta-
wiać żadnych przedmiotów.

INFORMACJA
W trybie pracy z automatycznym zamyka-
niem przestrzegać normy EN 12453. Jest to 
wymagane ustawowo.  
W krajach pozaeuropejskich należy prze-
strzegać przepisów krajowych.
Należy podłączyć fotokomórkę. 

1. Zamknąć bramę.
2. Ustawić przełącznik DIP 1 w pozycji ON.
3. Wstępnie ustawiony czas otwarcia bramy wynosi 

30 sekund.
 ⇒ W ciągu 30 sekund czas przytrzymywania otwarcia 
zostaje rozpoczęty od nowa po każdym kolejnym 
poleceniu. Po naciśnięciu przycisku impulsowego 
na nadajniku brama ustawia się w pozycji krańcowej 
"brama OTW".

Przesuwu bramy nie da się zatrzymać za pomocą 
pilota.
 ⇒ Po upływie 30 sekund brama zamyka się 
automatycznie. Zamknięcie bramy można przerwać, 
wysyłając polecenie z pilota.

 ⇒ Brama otwiera się całkowicie po zmianie kierunku.
 ⇒ Po upływie 30 sekund brama rozpoczyna ponownie 
ruch zamykania.

 ⇒ Brama ZAM.
 ✔ Automatyczne zamykanie zostało ustawione 

pomyślnie.

INFORMACJA
 ► Ustawienie fabryczne obejmuje w pełni auto-
matyczne zamknięcie ze wstępnie ustawio-
nym czasem otwarcia bramy wynoszącym 
30 sekund z położenia krańcowego brama 
OTW i z otwierania częściowego. Tego 
ustawienia, jak również wyboru zamykania 
półautomatycznego, można dokonać za 
pomocą SOMlink oraz urządzenia kompaty-
bilnego z WLAN.

 ► Czas ostrzeżenia wstępnego można akty-
wować i ustawiać za pomocą SOMlink oraz 
urządzenia kompatybilnego z WLAN lub 
ręcznie.

 ► Upłynięcie czasu ostrzeżenia wstępnego 
wskazywane jest miganiem oświetlenia we-
wnętrznego i lampy ostrzegawczej

Ręczne ustawianie czasu otwarcia bramy

1. Zamknąć bramę.

2. W razie potrzeby zdjąć pokrywę obudowy.
3. Zadbać o to, aby przełącznik DIP 1 był ustawiony w po-

zycji "OFF".

O
N1 2

3
4 

RESET
STATUS

RADIO

CH1
CH2
CH3
CH4

FU
N

C
TI

O
N

1.

2. 1 

4. Najpierw nacisnąć i przytrzymać przycisk RADIO. W 
tym czasie ustawić przełącznik DIP 1 w pozycji "ON".
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 ⇒ Diody LED CH1 + CH3 oraz CH2 + CH4 świecą 
się parami na przemian przez jedną sekundę. Przy 
każdej zmianie czas otwarcia bramy przedłuża się 
o jedną sekundę.

RADIO

CH1
CH2
CH3
CH4

2 Sec.

RADIO

CH1
CH2
CH3
CH4

1 Sec.

... max. 240 Sec. 

RADIO

CH1
CH2
CH3
CH4

3 Sec.

5. Obliczyć czas otwarcia bramy na podstawie liczby 
zmian świecenia diod LED. Po osiągnięciu żądanego 
czasu zwolnić przycisk RADIO.
 ✔ Czas otwarcia bramy został ustawiony pomyślnie.

8.7  Ustawianie czas ostrzeżenia 
wstępnego

Ta funkcja powoduje rozpoczęcie migania oświetlenia 
wewnętrznego i lampy ostrzegawczej 4 sekundy przed roz-
biegiem bramy. 

 y Ustawić przełącznik DIP 2 w pozycji "ON".

 ⇒ Oświetlenie miga przez 4 sekundy przed rozbiegiem 
bramy.

8.8  Ustawianie otwierania częścio-
wego

Funkcja ta umożliwia wybór otwierania częściowego 
bramy. Brama nie otwiera się wtedy całkowicie, lecz do 
wybranego położenia (zakres otwierania częściowego). 

INFORMACJA
Można korzystać z funkcji oświetlenia lub 
otwierania częściowego.

Otwieranie częściowe drogą radiową
Przed ustawieniem zakresu otwierania częściowego należy 
najpierw zaprogramować przycisk pilota na kanale radio-
wym 2: patrz "Programowanie pilota" na stronie 28

Aktywacja otwierania częściowego i ustawianie 
zakresu otwierania częściowego
1. Przesunąć bramę w położenie krańcowe ZAM.
2. Ustawić przełącznik DIP 3 w pozycji "ON".
3. Nacisnąć przycisk pilota zaprogramowany na kanale 

radiowym 2.
 ⇒ Brama przesuwa się w kierunku OTW.

4. Po osiągnięciu żądanego otwierania częściowego po-
nownie nacisnąć przycisk pilota.
 ✔ Brama zatrzymuje się w żądanej pozycji.
 ✔ Pozycja otwierania częściowego została 

zaprogramowana.

Usuwanie otwierania częściowego
 y Ustawić przełącznik DIP 3 w pozycji "OFF".

 ⇒ Pozycja otwierania częściowego została usunięta.
 ⇒ Funkcja otwierania częściowego została 
dezaktywowana.

8.9  Ustawianie funkcji oświetlenia
Oświetlenie układu sterowania można włączać i wyłączać 
oddzielnie za pomocą kanału radiowego 2. Funkcja ta jest 
ustawiona fabrycznie.

INFORMACJA
Można korzystać z funkcji oświetlenia lub 
otwierania częściowego.

Zaprogramować żądany przycisk pilota na kanał radiowy 2.

Przełącznik DIP 3 jest ustawiony fabrycznie na opcję OFF, 
a zatem funkcja oświetlenia jest włączona.

1. Ustawić przełącznik DIP 3 w pozycji "OFF".
2. Wybrać kanał radiowy 2, kilkakrotnie naciskając 

przycisk pilota. Zaprogramować funkcję oświetlenia na 
żądanym przycisku pilota.

Zaprogramować przycisk pilota na kanale radiowym 2:  
Patrz "Programowanie pilota" na stronie 28

 ✔ Funkcja oświetlenia jest do dyspozycji.
 ✔ Oświetlenie można teraz włączać i wyłączać za po-

mocą odpowiedniego przycisku pilota.

INFORMACJA
Jeżeli oświetlenie nie zostanie wyłączone 
ręcznie, jego automatyczne wyłączenie 
nastąpi po upływie 180 sekund. Wartość ta 
może zostać zmieniona przez SOMlink.
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8.10  Ustawianie czasu zabezpieczenia 
krawędziowego

INFORMACJA
W przypadku zmiany optycznej stykowej 
listwy zabezpieczającej na stykową listwę za-
bezpieczającą 8k2 lub odwrotnie konieczny 
jest reset urządzenia bezpieczeństwa, patrz 
"Resetowanie sterownika" na stronie 30

Funkcja ta umożliwia ustawienie zachowania bramy przy 
wyzwoleniu stykowej listwy zabezpieczającej.

Patrz "Przegląd przełączników DIP" na stronie 25

8.11  Objaśnienia do kanałów radio-
wych

Dioda Kanał radio-
wy

Ustawienie/funkcja

1 CH 1 Tryb impulsowy

2 CH 2 Otwieranie częściowe lub funk-
cja oświetlenia

3 CH 3 Zdefiniowane OTW

4 CH 4 Zdefiniowane ZAM

8.12  Wybór kanałów radiowych
1 x 2 x 3 x 4 x

Dioda

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

 y Wybrać żądany kanał radiowy kilkakrotnie naciskając 
przycisk pilota.

8.13  Programowanie pilota

RADIO

CH1
CH2
CH3
CH4

INFORMACJA
Jeżeli w ciągu 30 sekund po naciśnięciu 
przycisku Radio nie zostanie wysłane pole-
cenie nadawcze, odbiornik radiowy przełą-
czy się w tryb normalny.

1. Wybrać żądany kanał radiowy, kilkakrotnie naciskając 
przycisk pilota.

2. Nacisnąć żądany przycisk na pilocie i przytrzymać, aż 
dioda kanału radiowego zgaśnie.
 ✔ Dioda gaśnie – programowanie zakończone.
 ✔ Pilot przesłał kod radiowy do odbiornika radiowego.

3. Aby zaprogramować dalsze piloty, należy powtórzyć 
wyżej opisane kroki.

Po wykorzystaniu wszystkich miejsc w pamięci:
Łącznie dostępnych jest 40 poleceń pilota dla wszystkich 
kanałów. Jeżeli zostanie podjęta próba zaprogramowania 
dodatkowych pilotów, migają czerwone diody kanałów 
radiowych CH 1–CH 4. W razie zapotrzebowania na więk-
szą ilość miejsc w pamięci, patrz kolejny rozdział.

8.14  Informacje dotyczące Memo
Opcjonalny element wyposażenia dodatkowego Memo 
umożliwia rozszerzenie pamięci do 450 poleceń pilota. 
Po podłączeniu Memo wszystkie dostępne piloty są 
przenoszone do niego z pamięci wewnętrznej i tam są 
zapisywane. Pamięć Memo należy podłączyć do układu 
sterowania.

W pamięci wewnętrznej nie ma żadnych zapisanych 
nadajników. Nie ma możliwości przeniesienia zapisanych 
nadajników z pamięci Memo z powrotem do pamięci 
wewnętrznej.

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich kanałów radio-
wych włącznie z pamięcią Memo; patrz rozdział "Usuwa-
nie wszystkich kanałów radiowych z odbiornika" na 
stronie 29".

INFORMACJA
Wyczyścić wcześniej zapisaną pamięć Memo 
tylko w nowym układzie sterowania.
W przeciwnym razie wszystkie zapisane pilo-
ty układu sterowania zostaną usunięte i będą 
wymagały ponownego zaprogramowania.

8.15  Przerywanie trybu programowa-
nia

 y Kilkakrotnie naciskać przycisk pilota, aż wszystkie dio-
dy zgasną, lub przez 30 sekund nie wprowadzać żad-
nych poleceń.

 ✔ Tryb programowania jest przerwany.
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8.16  Usuwanie przycisku pilota 
z kanału radiowego

1. Wybrać żądany kanał radiowy, kilkakrotnie naciskając 
przycisk pilota.

Nacisnąć przycisk Radio i przytrzymać przez 
15 sekund.
 ⇒ Po 15 sekundach dioda zaczyna świecić.

2. Zwolnić przycisk Radio.
 ⇒ Odbiornik radiowy znajduje się teraz w trybie 
usuwania.

3. Nacisnąć przycisk pilota, którego polecenie ma ulec 
wykasowaniu w kanale radiowym.
 ⇒ Dioda gaśnie.

 ✔ Proces usuwania jest zakończony.
W razie potrzeby powtórzyć proces dla kolejnych 
przycisków.

8.17  Usuwanie wszystkich pilotów 
z odbiornika

1. Nacisnąć przycisk Radio i przytrzymać przez 
20 sekund.
 ⇒ Po 15 sekundach dioda zaczyna świecić.
 ⇒ Po kolejnych 5 sekundach sekwencja zmienia się na 
miganie.

2. Zwolnić przycisk Radio.
 ⇒ Odbiornik radiowy znajduje się teraz w trybie 
usuwania.

3. Nacisnąć dowolny przycisk pilota, który ma zostać 
usunięty.
 ⇒ Dioda gaśnie.

 ✔ Proces kasowania jest zakończony.
 ✔ Pilot zostanie usunięty z odbiornika radiowego.

W razie potrzeby powtórzyć proces dla kolejnych pilotów.

8.18  Usuwanie kanału radiowego 
z odbiornika

1. Wybrać żądany kanał radiowy, kilkakrotnie naciskając 
przycisk pilota.

Nacisnąć przycisk Radio i przytrzymać przez 
25 sekund.
 ⇒ Po 15 sekundach dioda zaczyna świecić.
 ⇒ Po kolejnych 5 sekundach sekwencja zmienia się na 
miganie.

 ⇒ Po kolejnych 5 sekundach świeci dioda wybranego 
kanału radiowego.

2. Zwolnić przycisk Radio.
 ✔ Proces usuwania jest zakończony.
 ✔ Na wybranym kanale radiowym wszystkie zaprogra-

mowane piloty są usunięte z odbiornika radiowego.

8.19  Usuwanie wszystkich kanałów 
radiowych z odbiornika

1. Nacisnąć przycisk Radio i przytrzymać przez 
30 sekund.
 ⇒ Po 15 sekundach dioda zaczyna świecić.
 ⇒ Po kolejnych 5 sekundach sekwencja zmienia się na 
miganie.

 ⇒ Po kolejnych 5 sekundach świeci dioda wybranego 
kanału radiowego.

 ⇒ Po kolejnych 5 sekundach świecą wszystkie diody.
2. Zwolnić przycisk Radio.

 ⇒ Po 5 sekundach wszystkie diody gasną.
 ✔ Wszystkie zaprogramowane piloty zostaną usu-

nięte z odbiornika.
 ✔ Odbiornik jest pusty również wtedy, gdy podłączona 

jest pamięć Memo.

8.20  Programowanie drugiego pilota 
drogą radiową (HFL)

Wymogi w przypadku programowania drogą 
radiową

• W odbiorniku radiowym musi być już zaprogramowany 
jeden pilot.

• Zastosowane piloty muszą mieć tę samą konstruk-
cję. Jeżeli na przykład pilot (A) to Pearl Vibe, pilot (B) 
również musi być pilotem Pearl Vibe. W przypadku 
programowanego pilota (B) przenoszone jest przypo-
rządkowanie funkcji przycisków pilota (A).

• Już zaprogramowany pilot oraz nowo programowa-
ny pilot muszą znajdować się w zasięgu odbiornika 
radiowego.

Przykład:
1. Przycisk 1 został zaprogramowany z pilota (A) na ka-

nale radiowym 1, a przycisk 2 na kanale radiowym 2.
 ⇒ Nowo zaprogramowany pilot (B) przejmuje 
przyporządkowanie funkcji przycisków pilota (A): 
Przycisk 1 na kanale radiowym CH 1, przycisk 2 na 
kanale radiowym CH 2.

Ograniczenie
Poniższe ustawienie nie jest możliwe:

• zaprogramowanie wybranego przycisku pilota na okre-
ślonym kanale radiowym.
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1
2

AA
3

BB

1. Nacisnąć przycisk 1 i 2 zaprogramowanego pilota (A) 
i przytrzymać przez 3–5 sekund do chwili mignięcia 
diody na pilocie.
 ⇒ Diody oświetlenia wewnętrznego migają.

2. Zwolnić przyciski 1 i 2 pilota (A).
 ⇒ Jeżeli w ciągu kolejnych 30 sekund nie zostanie 
przesłane żadne polecenie radiowe, odbiornik 
przełączy się na tryb normalny.

3. Nacisnąć dowolny przycisk np. (3) na nowo programo-
wanym pilocie (B).
 ⇒ Diody oświetlenia wewnętrznego świecą w sposób 
ciągły.

 ✔ Programowanie drogą radiową zakończone.

8.21  Resetowanie sterownika

15 s1 s 5 s 10 s

Reset wejść 
bezpieczeń-
stwa

Resetowanie 
zaprogramowa-
nych czasów 
przesuwu

INFORMACJA
Do zresetowania wszystkich parametrów 
i ustawień fabrycznych SOMlink do ustawie-
nia fabrycznego potrzebny jest SOMlink oraz 
urządzenie kompatybilne z WLAN.

WSKAZÓWKA
W przypadku zastosowania w ościeżnicy 
fotokomórki lub DoorScout przy każdym re-
secie konieczne jest przywrócenie ustawień 
fabrycznych. Reset urządzeń bezpieczeń-
stwa nie wystarczy.

Reset urządzeń bezpieczeństwa
 y Nacisnąć zielony przycisk Reset przez 1 sekundę.

 ⇒ Reset podłączonych urządzeń bezpieczeństwa.
 ⇒ Wykryte zostają urządzenia bezpieczeństwa 
zamocowane w późniejszym czasie.

Resetowanie zaprogramowanych czasów 
przesuwu
1. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego 

odłączyć od płytki układu sterowania.
2. Nacisnąć przycisk Reset i przytrzymać go przez 

10 sekund, aż zielona dioda stanu zacznie szybko 
migać.
 ⇒  Czasy przesuwu usunięte.

 y Nacisnąć przycisk Reset i przytrzymać go przez 10 se-
kund, aż zielona dioda stanu zacznie szybko migać.

 ✔ Wartości siły i pozycji są usunięte.
 ✔ Fotokomórka ościeżnicowa usunięta.

Przywrócenie napięcia sieciowego
INFORMACJA
Ustawienia wprowadzone za pomocą SOM-
link zostają zachowane.

1. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego 
odłączyć od płytki układu sterowania.

2. Nacisnąć przycisk Reset i przytrzymać go przez 15 se-
kund, aż zielona dioda zgaśnie.
 ✔ Reset został wykonany.

8.22  Zamykanie pokrywy obudowy

 y Zamknąć pokrywę obudowy i zamocować śrubą do 
strony dolnej.
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8.23  Ustawienie czasu przesuwu (nad-
zór czasu przesuwu)

WSKAZÓWKA
 ► Warunkiem ustawiania czasów przesuwu 
i przesuwu w pozycję samopodtrzymania 
jest zamontowanie aktywnej stykowej listwy 
zabezpieczającej i wykonanie ustawienia 
wyłączników krańcowych. 

 ► Odnośnie do informacji o wyłącznikach 
krańcowych, patrz instrukcja montażu produ-
centa.

 ► Patrz "Możliwości podłączenia" na stronie 
19

 ► "Przegląd przyłączy i przełączników DIP" 
na stronie 49

1. Nacisnąć przycisk Brama OTW lub Brama ZAM na po-
krywie obudowy, aby rozpocząć automatyczny tryb 
programowania.
 ⇒ Brama otwiera i zamyka się bez pośredniego 
zatrzymania do momentu wgrania czasów przesuwu. 
Równocześnie wgrywana jest także pozycja 
opcjonalnie zamontowanej fotokomórki w ościeżnicy.

 ⇒ Brama pozostaje w jednej z dwóch pozycji 
krańcowych.

 ⇒ Oświetlenie świeci się przez 180 s.
 ✔ Czasy przesuwu są zaprogramowane.

INFORMACJA
W celu zredukowania liczby wymaganych 
przejazdów możliwe jest rozpoczęcie auto-
matycznego trybu programowania z jednej z 
pozycji krańcowych. 

Np.: 
 ► Brama znajduje się w położeniu górnym.
 ► W celu startu należy na nacisnąć przycisk 
Brama OTW.

 ⇒ Układ sterowania rozpoznaje w jakiej 
pozycji krańcowej znajduje się brama.

 ⇒ Tryb programowania startuje 
automatycznie w kierunku "Brama ZAM".

 ⇒ Pierwszy przejazd w pozycję krańcową 
został zablokowany.

WSKAZÓWKA
Resetowanie czasów przesuwu: patrz "Reseto-
wanie sterownika" na stronie 30

Pojawienie się przeszkody przy ustawianiu 
czasów przesuwu

WSKAZÓWKA
Jeżeli podczas programowania czasów 
przesuwu brama napotka na przeszkodę, 
tryb programowania jest przerywany.  
Wtedy konieczne jest ponowne rozpoczęcie 
od kroku 1 w ustępie "8.23 Ustawienie czasu 
przesuwu (nadzór czasu przesuwu)" na 
stronie 31.
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9.1  Sprawdzanie rozpoznawania prze-
szkód

INFORMACJA
Po zamontowaniu i sprawdzeniu ustawień 
sił osoba odpowiedzialna za montaż musi 
wystawić dla systemu bramy deklarację 
zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszy-
nową 2006/42/WE oraz przymocować znak 
CE i tabliczkę znamionową. Dokumentację 
tę, jak również instrukcję montażu i użytko-
wania należy przekazać użytkownikowi.
Dotyczy to również doposażania bramy 
obsługiwanej ręcznie.

Brama przy przesuwie bramy w kierunku Brama ZAM 
musi zmienić kierunek, jeżeli w trakcie zamykania napotka 
na przeszkodę o wysokości 40  mm, znajdującą się na 
podłożu.

1. Otworzyć bramę za pomocą napędu.
2. Umieścić pośrodku bramy przedmiot o wysokości 

40 mm.
3. Zamknąć bramę za pomocą napędu.

 ⇒ Gdy brama napotka przeszkodę, napęd musi 
natychmiast odwrócić kierunek przesuwu bramy.

 ⇒ W przypadku impulsu z pilota napęd otwiera bramę 
całkowicie.

9. Test końcowy / przekazanie

9.2  Przekazanie systemu bramy
Wykwalifikowany pracownik musi poinstruować 
użytkownika w zakresie:

• sposobu pracy układu sterowania i zagrożeń z tym 
związanych

• posługiwania się ręcznym układem odblokowania 
awaryjnego (jeśli występuje)

• regularnej konserwacji, kontroli i czyszczenia, które 
może przeprowadzać użytkownik, patrz "Konserwa-
cja i czyszczenie" na stronie 36

• usuwania błędów, które może przeprowadzać użyt-
kownik, patrz "Usuwanie błędów" na stronie 38

Użytkownik musi zostać poinformowany, które czynno-
ści są zastrzeżone wyłącznie dla wykwalifikowanych 
specjalistów:

• montaż akcesoriów
• ustawienia
• regularna konserwacja, kontrola i czyszczenie poza 

czynnościami opisanymi w rozdziale"Konserwacja 
i czyszczenie" na stronie 36 

• usuwanie błędów, poza czynnościami opisanymi w 
rozdziale "Usuwanie błędów" na stronie 38

• Naprawy

Użytkownik musi otrzymać następujące dokumenty doty-
czące systemu bramy:

• Instrukcję montażu i obsługi dla całego systemu bramy
• Książkę kontroli
• deklaracja zgodności WE
• Protokół przekazania układu sterowania/napędu

 http://som4.me/konform
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10.1  Wskazówki bezpieczeństwa doty-
czące eksploatacji

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo związane 
z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami prze-
wodzącymi napięcie można doznać groźne-
go porażenia prądem. Skutkiem może być 
porażenie prądem, oparzenia lub śmierć.

 ► Przed uruchomieniem należy upewnić 
się, że dane na tabliczkach znamiono-
wych napędu i układu sterowania są 
zgodne.

 ► Przeczytać i przestrzegać wskazó-
wek bezpieczeństwa i ostrzegawczych 
"Strona 8".

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie dla dzieci na skutek urucho-
mionej bramy!
W przypadku obsługi systemu bramy przez 
dzieci istnieje ryzyko ściśnięcia ich samych 
lub osób trzecich. Skutkiem mogą być cięż-
kie lub nawet śmiertelne obrażenia.

 ► Stacjonarne elementy wydające pole-
cenia, w tym także układ sterowania, 
muszą być umieszczone na wysokości 
min. 1,5 m.

Ryzyko zmiażdżenia i przecięcia!
Jeżeli osoby lub zwierzęta przybywają 
w obszarze bramy podczas jej przesuwu, 
przy elementach mechaniki i krawędziach 
zamykania bramy może dojść do zgnieceń 
i przecięć.

 ► Bramę obsługiwać wyłącznie pod warun-
kiem bezpośredniego widoku na obszar 
ruchu.

 ► Obszar zagrożeń musi być widoczny 
podczas całego przesuwu bramy.

 ► Bramę będącą w ruchu należy stale 
obserwować.

 ► W obszarze zagrożeń nie mogą przeby-
wać ludzie ani zwierzęta.

 ► Nigdy nie wolno stawać pod otwartą 
bramą.

 ► W przypadku eksploatacji z funkcją auto-
matycznego zamykania należy koniecz-
nie korzystać z fotokomórki.

10. Tryb pracy

WSKAZÓWKA
 ► Może dojść do zakleszczenia i uszkodzenia 
przedmiotów pozostawionych w obszarze 
ruchu bramy. 
W obszarze ruchu bramy nie wolno pozosta-
wiać żadnych przedmiotów.

 ► Do regularnej eksploatacji koniecznie zaleca 
się stosowanie stykowej listwy zabezpiecza-
jącej.

INFORMACJA
Niniejszą instrukcję montażu i użytkowania 
należy przechowywać w bliskim zasięgu, 
w pobliżu miejsca zastosowania i zapewnić 
jej dostępność wszystkim użytkownikom.

10.2  Obsługa przyciskiem w pokrywie 
obudowy

Przycisk otwie-
rania

Przycisk zatrzy-
mania

Przycisk zamy-
kania

WSKAZÓWKA
Po naciśnięciu dowolnego przycisku 
podczas przesuwu bramy następuje jej 
natychmiastowe zatrzymanie (funkcja 
paniki)*

* Nie dotyczy Automatycznego zamykania
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10.3  Obsługa przyciskiem zewnętrz-
nym (podwójnym/potrójnym)

Przycisk otwie-
rania

Przycisk zatrzy-
mania

Przycisk zamy-
kania

WSKAZÓWKA
Po naciśnięciu dowolnego przycisku pod-
czas przesuwu bramy następuje jej natych-
miastowe zatrzymanie (funkcja paniki)*

* Nie dotyczy Automatycznego zamykania

10.4  Obsługa pilotem

INFORMACJA
Funkcje poszczególnych przycisków można 
dowolnie zaprogramować Patrz "Programo-
wanie pilota" na stronie 28.

Przycisk 1 (CH 1)

STOP STOP

Tryb impulsowy

10. Tryb pracy

Przycisk 2 (CH 2)

Otwieranie częściowe: Przełącznik DIP 2 w pozycji ON
Funkcja oświetlenia: Przełącznik DIP 2 w pozycji OFF

Przycisk 3 (CH 3)

STOP

Zdefiniowane OTW
Przycisk 4 (CH 4)

STOP

Zdefiniowane ZAM
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10.5  Rozpoznawanie przeszkód
Jeśli fotokomórka lub stykowa listwa zabezpieczająca w 
kierunku jazdy Brama ZAM rozpozna przeszkodę, brama 
reaguje w następujący sposób:

Stykowa listwa zabezpieczająca: Brama na 2 sekundy 
zmienia kierunek ruchu (powrót częściowy). Pozwala 
to uniknąć obrażeń u ludzi i szkód materialnych.

Częściowy rewers bramy w kierunku odwrotnym jest 
ustawiony fabrycznie.  
Pełny rewers bramy można ustawić za pomocą SOMlink 
lub przełącznika DIP, patrz "Strona 25".

Fotokomórka: Brama otwiera się całkowicie (powrót 
całkowity).

Za rozpoznanie przeszkód odpowiadają następujące urzą-
dzenia bezpieczeństwa:

• Fotokomórka (ochrona obiektów)
• Stykowe listwy zabezpieczające (ochrona ludzi)

Patrz "Usuwanie błędów" na stronie 38.

10. Tryb pracy

10.6  Użytkowanie po przerwie zasila-
nia

W przypadku przerwy zasilania zaprogramowane czasy 
przesuwu i wszystkie inne wartości pozostają zapamię-
tane. Po przywróceniu napięcia pierwszy ruch napędu 
po impulsie to zawsze ruch "brama OTW". Brama prze-
suwa się całkowicie w położenie krańcowe brama OTW.

10.7  Tryb czuwakowy/Hold-to-Run

WSKAZÓWKA
Tryb czuwakowy/Hold-to-Run – jest do-
stępny tylko do kanałów radiowych 3 i 4 
(zdefiniowane OTW i zdefiniowane ZAM), 
patrz "8.11 Objaśnienia do kanałów radio-
wych" na stronie 28.

Te tryby pracy są możliwe tylko podczas programowania 
czasów przesuwu lub usterek urządzeń bezpieczeństwa.

W trybie czuwakowym brama porusza się tylko przez czas 
przytrzymywania przycisku polecenia.

W trybie Hold-to-Run napęd może być eksploatowany za 
pośrednictwem polecenia stałego wysyłanego przez pilot 
radiowy. W trybie Hold-to-Run brama porusza się tylko 
przez czas przytrzymywania przycisku pilota. 

Aby włączyć tryb Hold-to-Run:

1. Nacisnąć i przez 10 sekund przytrzymać przycisk na 
pilocie w zasięgu układu sterowania.
 ⇒ Następuje aktywowanie trybu Hold-to-Run.
 ⇒ Nadal przytrzymywać naciśnięty przycisk.

2. Przytrzymać przycisk na pilocie tak długo, jak powinien 
trwać przejazd bramy.
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11.1  Wskazówki bezpieczeństwa doty-
czące konserwacji i czyszczenia

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo związane 
z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami prze-
wodzącymi napięcie można doznać groźne-
go porażenia prądem. Skutkiem może być 
porażenie prądem, oparzenia lub śmierć.

 ► Przed uruchomieniem należy upewnić 
się, że dane na tabliczkach znamiono-
wych napędu i układu sterowania są 
zgodne.

 ► Przeczytać i przestrzegać wskazó-
wek bezpieczeństwa i ostrzegawczych 
"Strona 8".

OSTRZEŻENIE

Ryzyko zmiażdżenia i przecięcia!
Jeżeli osoby lub zwierzęta przybywają 
w obszarze bramy podczas jej przesuwu, 
przy elementach mechaniki i krawędziach 
zamykania bramy może dojść do zgnieceń 
i przecięć.

 ► Bramę obsługiwać wyłącznie pod warun-
kiem bezpośredniego widoku na obszar 
ruchu.

 ► Obszar zagrożeń musi być widoczny 
podczas całego przesuwu bramy.

 ► Bramę będącą w ruchu należy stale 
obserwować.

 ► W obszarze zagrożeń nie mogą przeby-
wać ludzie ani zwierzęta.

 ► Nigdy nie wolno stawać pod otwartą 
bramą.

 ► W przypadku eksploatacji z funkcją auto-
matycznego zamykania należy koniecz-
nie korzystać z fotokomórki.

11. Konserwacja i czyszczenie

WSKAZÓWKA
Może dojść do zakleszczenia i uszkodzenia 
przedmiotów pozostawionych w obszarze 
ruchu bramy.
W obszarze ruchu bramy nie wolno 
pozostawiać żadnych przedmiotów.

WSKAZÓWKA
Zastosowanie nieodpowiednich środków 
czyszczących może doprowadzić do uszko-
dzenia powierzchni układu sterowania.
Do czyszczenia układu sterowania należy 
stosować wyłącznie lekko zwilżoną szmatkę 
niepozostawiającą włókien.

INFORMACJA
Niniejszą instrukcję montażu i użytkowania 
należy przechowywać w bliskim zasięgu, 
w pobliżu miejsca zastosowania i zapewnić 
jej dostępność wszystkim użytkownikom.
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11.2  Odczytanie liczby cyklów za 
pośrednictwem diod

Liczba cyklów, które ukończył układ sterowania można 
odczytać za pośrednictwem kanałów radiowych CH 1-CH 4 
i "status" diod. 

Uruchomić wskaźnik:

1. Odłączyć zasilanie od układu sterowania.
2. Otworzyć obudowę układu sterowania.
3. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego 

odłączyć od płytki układu sterowania.
4. Nacisnąć przycisk ▲lub ▼i przytrzymać.
5. Przy naciśniętym przycisku ▲lub ▼ podłączyć wtyczkę 

sieciową układu sterowania.
 ⇒ Wskaźnik uruchamia się.

Dioda stanu Miejsce 10 000

CH 1 Miejsce 1 000

CH 2 Miejsce 100

CH 3 Miejsce 10

CH 4 Miejsce 1

Przykład:

Dioda stanu Miga 3x 3

CH 1 Miga 7x 7

CH 2 Miga 4x 4

CH 3 Miga 6x 6

CH 4 Miga 3x 3

Napęd wykonał 37 463 cykle.

Aby zakończyć wskazywanie i powrócić do normalnego 
trybu:

1. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego po-
nownie połączyć z układem sterowania.

2. Ponownie zamknąć obudowę układu sterowania.
3. Przywrócić zasilanie.

 ✔ Układ sterowania znajduje się ponownie w zwykłym 
trybie pracy.

11. Konserwacja i czyszczenie

11.3  Odczytanie liczby cyklów za 
pośrednictwem SOMlink

INFORMACJA
Liczbę cyklów można odczytać za pomocą 
SOMlink.

Dalsze informacja dotyczące SOMlink patrz 
"SOMlink" na stronie 22.

11.4  Wymiana żarówek
Patrz instrukcja Lumi pro+

www.som4.me/man

1. Odłączyć zasilanie od układu sterowania.
2. Otworzyć obudowę układu sterowania.
3. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego 

odłączyć od płytki układu sterowania.

4. Wtyczkę Lumi pro+ odłączyć od układu sterowania.
5. Wymontować Lumi pro+.
6. Zamontować nowy Lumi pro+.
7. Wtyczkę Lumi pro+ połączyć z układem sterowania.
8. Ponownie zamknąć obudowę układu sterowania.
9. Przywrócić zasilanie.
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12.1  Wskazówki bezpieczeństwa doty-
czące usuwania błędów

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo związane 
z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami prze-
wodzącymi  
napięcie, można doznać groźnego poraże-
nia prądem. Skutkiem może być porażenie 
prądem, oparzenia lub śmierć.

 ► Przed uruchomieniem należy upewnić 
się, że dane na tabliczkach znamiono-
wych napędu i układu sterowania są 
zgodne.

 ► Przeczytać i przestrzegać wskazó-
wek bezpieczeństwa i ostrzegawczych 
"Strona 8".

12.2  Usuwanie błędów
W poniższym przewodniku usuwania błędów znajduje się 
wykaz możliwych problemów i ich przyczyn oraz informacje 
dotyczące sposobu usuwania błędów. W niektórych przy-
padkach odsyła się do innych rozdziałów i ustępów, zawie-
rających bardziej szczegółowy opis postępowania. Jeżeli 
wymagane jest wezwanie wykwalifikowanego pracownika, 
jest to wyraźnie wskazane.

Prace przy instalacji elektrycznej i elementach przewodzą-
cych prąd mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwa-
lifikowanego elektryka.

12. Usuwanie błędów
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12.3  Sekwencje czasu oświetlenia napędu i diod w trybie normalnym i w przy-
padku usterek

Sekwencje migania stanowią informację o nieprawidłowym działaniu, przeznaczoną dla montera, klienta lub pracowników 
infolinii serwisowej.

Zintegrowane oświetlenie jako wskaźnik błędów
Sekwencje migania Możliwa przyczyna Usuwanie

                • Przerwany/uszkodzony promień 
fotokomórki

• Usunąć przeszkodę
• Naprawić/wymienić fotokomórkę

• Brama porusza się w kierunku jazdy 
ZAM/OTW

• Brak konieczności podejmowania 
działań

                 • Uruchomiona/uszkodzona stykowa 
listwa zabezpieczająca

• Usunąć przeszkodę
• Naprawić/wymienić stykową listwę 

zabezpieczającą
               • Przekroczono zaprogramowany czas 

pracy silnika
• Sprawdzić swobodę ruchów bramy 

rolowanej, w razie potrzeby naprawić/
wymienić

• Sprawdzić wyłącznik krańcowy silnika 
rurowego, w razie potrzeby naprawić/
wymienić

• Sprawdzić silnik rurowy, w razie potrze-
by naprawić/wymienić

               • Zabezpieczenie przed staczaniem 
włączone

• Naprawić/wymienić zabezpieczenie 
przed staczaniem

                • Błąd sprzętowy na płytce • Wymienić układ sterowania

Diody na płytce
Dioda Kolor Sekwencje migania/za-

chowanie się lampek
Możliwa przyczyna Usuwanie

24
V

G
N

D

24
V

G
N

D

SI
G

N
A

L
C

O
M

poma-
rańczo-
wy

 Wył. • Nie rozpoznano fotokomórki • W razie potrzeby podłączyć 
fotokomórkę

 Wł. • Rozpoznano fotokomórkę • Brak konieczności podej-
mowania działań

                              • Fotokomórka włączona / błąd • Usunąć przeszkodę
• Naprawić/wymienić fotoko-

mórkę

VE
S

8K2

gn w
h

OSE

Żółty  Wył. • Nie rozpoznano wyłącznika 
przedkrańcowego / styk otwarty

• Stykowa listwa zabezpieczają-
ca rozpoznana

• Podłączyć wyłącznik przed-
krańcowy / zamknąć styk

• Podłączanie stykowej listwy 
zabezpieczającej

 Wł. • Rozpoznano wyłącznik przed-
krańcowy / styk zamknięty

• Stykowa listwa zabezpieczają-
ca rozpoznana

• Brak konieczności podej-
mowania działań

• Brak konieczności podej-
mowania działań

                              • Uruchomiona/uszkodzona sty-
kowa listwa zabezpieczająca

• Usunąć przeszkodę
• Naprawić/wymienić styko-

wą listwę zabezpieczającą

12. Usuwanie błędów
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Dioda Kolor Sekwencje migania/za-
chowanie się lampek

Możliwa przyczyna Usuwanie

IM
P

A
R

S

żółty  Wył. • Brak zewnętrznego polecenia
• Zabezpieczenie przed stacza-

niem włączone/uszkodzone

• Uruchomić zewnętrzny 
element sterujący

• Naprawić/wymienić zabez-
pieczenie przed staczaniem

 Wł. • Zewnętrzne polecenie/przycisk 
uszkodzony

• Zabezpieczenie przed stacza-
niem w porządku

• Zwolnić/wymienić zewnętrz-
ny element sterujący

• Brak konieczności podej-
mowania działań

CLOSE

OPEN

STOP

COM

CLOSE=-

żółty
OPEN=żółty
STOP=zie-
lony

 Wył. • Zewnętrzny element sterujący 
nie został uruchomiony/
uszkodzony

• Przerwany/uszkodzony styk 
STOP

• Zwolnić/wymienić zewnętrz-
ny element sterujący

• Zamknąć/wymienić styk 
STOP

 Wł. • Zewnętrzny element sterujący 
uruchomiony/uszkodzony

• Zamknięty/nieuszkodzony styk 
STOP

• Zwolnić/wymienić zewnętrz-
ny element sterujący

• Brak konieczności podej-
mowania działań

MUFU żółty  Wył. • Przekaźnik wielofunkcyjny nie 
został uruchomiony

• Sprawdzić ustawienia w 
menu SOMlink

 Wł. • Przekaźnik wielofunkcyjny 
został uruchomiony

CH1
CH2
CH3
CH4

czerwo-
ny

 Wył. • Brak polecenia radiowego • W razie konieczności uru-
chomić przycisk pilota

 Wł. • Wydane polecenie radiowe • Zwolnić przycisk pilota

      • Aktywny tryb "Usunąć polece-
nie"

• Możliwość usunięcia 
polecenia radiowego Patrz 
"Strona 29"

• Wszystkie miejsca w pamięci 
dla poleceń radiowych zajęte

• Skasować miejsca w 
pamięci lub zwiększyć z 
MEMO "Strona 28"

STATUS
zielony  Wł. • Normalny tryb pracy • Brak konieczności podej-

mowania działań

• Programowanie czasów prze-
suwu

• Brak konieczności podej-
mowania działań

           • Czasy przesuwu nie zostały 
zaprogramowane

• Programowanie czasów 
przesuwu  
patrz "Strona 31"

12. Usuwanie błędów
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Dioda Kolor Sekwencje migania/za-
chowanie się lampek

Możliwa przyczyna Usuwanie

żółty  Wył. • Brama stoi lub znajduje się w 
położeniu krańcowym brama 
OTW 

• Uruchomić przycisk do 
otwierania bramy

• Brama porusza się w kierunku 
brama OTW

• Uruchomić przycisk do 
zatrzymywania bramy

żółty  Wył. • Brama stoi lub znajduje się w 
położeniu krańcowym brama 
ZAM 

• Uruchomić przycisk do 
zamykania bramy

• Brama porusza się w kierunku 
brama ZAM

• Uruchomić przycisk do 
zatrzymywania bramy

SAFETY czerwo-
ny

     • Przerwany/uszkodzony pro-
mień fotokomórki

• Usunąć przeszkodę
• Naprawić/wymienić 

fotokomórkę

         • Uruchomiona/uszkodzona sty-
kowa listwa zabezpieczająca

• Usunąć przeszkodę
• Naprawić/wymienić styko-

wą listwę zabezpieczającą

       • Przekroczono zaprogramowany 
czas pracy silnika

• Sprawdzić swobodę ru-
chów bramy rolowanej, w 
razie potrzeby naprawić/
wymienić

• Sprawdzić wyłącznik 
krańcowy silnika rurowego, 
w razie potrzeby naprawić/
wymienić

• Sprawdzić silnik rurowy, w 
razie potrzeby naprawić/
wymienić

         • Zabezpieczenie przed stacza-
niem włączone

• Naprawić/wymienić zabez-
pieczenie przed staczaniem

          • Błąd sprzętowy na płytce • Wymienić układ sterowania

BUZZER czerwo-
ny

 Wł. • Brzęczyk nieaktywny/uszko-
dzony

• W razie potrzeby podłą-
czyć/wymienić brzęczek

 Wył. • Brzęczek aktywny • Ewentualnie sprawdzić 
ustawienia w SOMlink

12. Usuwanie błędów
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Tabela usuwania błędów
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Napęd/układ sterowa-
nia nie działa

• Brak napięcia zasilania.
• Dioda LED "Stan" nie świeci.

• Włączyć wyłącznik główny.
• Sprawdzić bezpiecznik przewodu zasilającego.
• Układ sterowania uszkodzony, wymienić.

Bramy nie można
otworzyć lub zamknąć 
pilotem
lub przyciskiem,
lub zamknąć
jest to
możliwe tylko
w trybie czuwakowym

• Układ sterowania przeprowadza samo-
dzielny test, dioda "stanu": WYŁ

• Odczekać do ukończenia samodzielnego testu, czas 
trwania ok. 4 sekundy

• Promień fotokomórki przerwany, uszko-
dzony lub nieprawidłowo rozpoznany. 
Dioda na zacisku fotokomórki miga 1x 
periodycznie.

• Usunąć przeszkodę.
• Sprawdzić fotokomórkę, np. zasilanie.

• Elektryczna stykowa listwa 
zabezpieczająca uruchomiona, 
uszkodzona lub nieprawidłowo 
rozpoznana. Dioda na zacisku stykowej 
listwy zabezpieczającej miga 1x 
periodycznie.

W przypadku zmiany optycznej stykowej listwy 
zabezpieczającej na stykową listwę zabezpie-
czającą 8k2 lub odwrotnie konieczny jest reset 
urządzenia bezpieczeństwa, patrz "Reset 
urządzeń bezpieczeństwa" na stronie 30

• Usunąć przeszkodę.
• Sprawdzić stykową listwę zabezpieczającą.
*  do celów testowych urządzenie bezpieczeństwa wymienić 

na opornik 8k2.  
Następnie przeprowadzić Power On Reset lub przejechać 
w jedną z pozycji krańcowych (test samodzielny)

• Optyczna stykowa listwa zabezpieczająca 
uruchomiona, uszkodzona lub niepra-
widłowo rozpoznana. Dioda na zacisku 
stykowej listwy zabezpieczającej miga 1x 
periodycznie.

• Usunąć przeszkodę.
• Sprawdzić stykową listwę zabezpieczającą.
*  do celów testowych urządzenie bezpieczeństwa wymienić 

na opornik 8k2.  
Następnie przeprowadzić Power On Reset lub przejechać 
w jedną z pozycji krańcowych (test samodzielny)

• Sygnał ciągły znajduje się na wejściu przy-
cisku. Dioda na zacisku wejścia przycisku 
świeci ciągle

• Przycisk prawidłowo podłączyć lub wymienić

• Wyłącznik awaryjny aktywny. Dioda na zaci-
sku przycisku STOP świeci ciągle

Zwolnić wyłącznik awaryjny

• Zegar sterujący na wejściu przycisku Brak błędu

Bramy nie można
otworzyć
lub zamknąć
pilotem

• Pilot nie jest zaprogramowany • Programowanie pilota
• Wyczerpana bateria pilota • Wymiana baterii Patrz Instrukcja pilota

• Usterka pilota • Wymienić pilota

• Przycisk nieprawidłowo podłączony lub 
uszkodzony, dlatego występuje stały 
sygnał

• Przycisk prawidłowo podłączyć lub wymienić, patrz 
"Strona 19"

Bramę można otwo-
rzyć lub
zamknąć,
jeżeli:
•  zostanie naciśnięty 

przycisk (tryb czuwa-
kowy).

•  zostanie naciśnięty 
przycisk pilota radio-
wego 

• Zadziałanie urządzenia bezpieczeństwa, 
np. przerwany promień fotokomórki. 
Dioda na zacisku stykowej listwy zabez-
pieczającej miga 1x periodycznie.

• Sprawdzić fotokomórkę, np. zasilanie.
• Usunąć przeszkodę.

• Stykowa listwa zabezpieczająca urucho-
miona, uszkodzona lub nieprawidłowo 
rozpoznana. Dioda na zacisku stykowej 
listwy zabezpieczającej miga 1x perio-
dycznie.

• Usunąć przeszkodę
• Sprawdzić stykową listwę zabezpieczającą

Podłączona lampa 
ostrzegawcza nie 
świeci się

• Uszkodzony bezpiecznik • Wymienić bezpiecznik

• Oświetlenie LED uszkodzone • Wymienić lampę ostrzegawczą

12. Usuwanie błędów
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Oświetlenie wewnętrz-
ne nie świeci się

• Uszkodzony bezpiecznik • Wymienić bezpiecznik

• Oświetlenie LED uszkodzone • Wymienić oświetlenie

Zamykanie automa-
tyczne nie działa

• Stałe polecenie Brama OTW. Dioda na 
przycisku ▲ lub na przyłączu do przy-
cisków zewnętrznych świeci się ciągle 
(możliwe uszkodzenie zewnętrznego 
przycisku)

• Zewnętrzny zegar sterujący podłączony - brak błędu!  
Patrz "Ustawianie zamykania automatycznego – 
definiowanie wartości podstawowych" na stronie 
25

• Wymienić przycisk zewnętrzny
• Przerwany promień fotokomórki. Dioda na 

zacisku fotokomórki miga 1x periodycznie
• Usunąć przeszkodę.
• Sprawdzić okablowanie i działanie fotokomórki.

12. Usuwanie błędów
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13.1  Wyłączenie i demontaż układu 
sterowania

Należy przestrzegać poniższych zasadniczych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa.

Osoby będące pod wpływem narkotyków, alkoholu lub 
leków opóźniających zdolność reakcji nie mogą wykony-
wać żadnych prac w obrębie układu sterowania.

Demontażem i utylizacją napędu może zajmować się tylko 
wykwalifikowany specjalista.

Wykwalifikowany pracownik, który demontuje napęd, musi 
uprzednio przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję 
montażu i użytkowania, a następnie jej przestrzegać.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo związane 
z prądem elektrycznym!
W przypadku kontaktu z elementami prze-
wodzącymi napięcie można doznać groźne-
go porażenia prądem. Skutkiem może być 
porażenie prądem, oparzenia lub śmierć.

 ► Przed uruchomieniem należy upewnić 
się, że dane na tabliczkach znamiono-
wych napędu i układu sterowania są 
zgodne.

 ► Przeczytać i przestrzegać wskazó-
wek bezpieczeństwa i ostrzegawczych 
"Strona 8".

Podczas wyłączania z eksploatacji lub demontażu, 
napęd i jego wyposażenie nie mogą znajdować się pod 
napięciem.

1. Odłączyć zasilanie od układu sterowania. Następnie 
sprawdzić, czy napęd nie znajduje się pod napięciem.

2. Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności do 
montażu.

13.2  Przechowywanie

WSKAZÓWKA
Nieprawidłowe składowanie może prowadzić 
do uszkodzeń napędu.

Jednostki opakowania należy składować w następujący 
sposób:

• w zamkniętych i suchych pomieszczeniach, w których 
będą zabezpieczone przed wilgocią

• w temperaturze przechowywania od –25°C do +65°C.
• z zabezpieczeniem przed przewróceniem
• z zapewnieniem niezakłóconego przejścia

13. Wyłączenie, składowanie i utylizacja

13.3  Utylizacja odpadów
Uwzględnić wskazówki dotyczące utylizacji opakowań, 
komponentów oraz baterii 
i ew. akumulatora.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo spowodowane 
substancjami szkodliwymi!
Nieprawidłowe magazynowanie, stosowanie 
lub utylizowanie akumulatorów, baterii lub 
komponentów układu sterowania stanowi 
niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i zwie-
rząt.

 ► Akumulatory i baterie przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwie-
rząt.

 ► Nie narażać akumulatorów i baterii na 
oddziaływanie czynników chemicznych 
i termicznych.

 ► Uszkodzonych akumulatorów i baterii nie 
wolno ponownie ładować.

 ► Wszelkich komponentów układu stero-
wania, w tym akumulatorów i baterii nie 
wolno usuwać wraz z odpadami komunal-
nymi, lecz należy zapewnić ich prawidło-
wą utylizację. 

WSKAZÓWKA
Aby uniknąć szkód w środowisku, należy 
utylizować wszystkie komponenty zgodnie 
z przepisami krajowymi.

INFORMACJA
Elementów wyłączonych z eksploatacji nie 
wolno wyrzucać ze zwykłymi odpadami 
komunalnymi. Wyłączone z eksploatacji 
elementy zawierające substancje szkodliwe 
należy przekazać do publiczno-prawnego 
zakładu utylizacji. Przestrzegać przepisów 
obowiązujących w kraju użytkowania.

INFORMACJA
Zużytych akumulatorów i baterii nie wolno 
wyrzucać do odpadów komunalnych, gdyż 
zawierają substancje szkodliwe. Zgodnie 
z przepisami należy je przekazywać do 
komunalnych punktów zbiórki, bądź wrzu-
cać do specjalnych pojemników zbiorczych 
ustawionych w placówkach sprzedawców. 
Przestrzegać lokalnych przepisów obowiązu-
jących w kraju użytkowania. 
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 ► Skrócona instrukcja nie zastępuje instrukcji montażu 
i użytkowania.

 ► Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją montażu 
i użytkowania oraz przestrzegać wszystkich wskazówek 
ostrzegawczych i zaleceń bezpieczeństwa.

 ► Prace przy instalacji elektrycznej i elementach przewo-
dzących prąd mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą EN 
50110-1.

 ► Montaż, uruchomienie i demontaż układu sterowania 
może wykonać tylko wykwalifikowany specjalista.

 ► Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących wy-
tycznych i norm.

14.1  Przygotowania

 y Sprawdzić kompletność zakresu dostawy

14. Skrócona instrukcja

14.2  Przyłącze silnika
1. Odłączyć zasilanie od układu sterowania.

X1

NL1

X3

N

M

2. Okablować.

3. Kabel płaski zintegrowanego przycisku potrójnego 
odłączyć od płytki układu sterowania.

4. Nacisnąć przycisk Brama OTW lub Brama ZAM na 
płytce.
 ⇒ Brama zacznie się przemieszczać w kierunku 
przeciwnym: 
Układ sterowania odłączyć od sieci i wymienić 
przewody na X3 dla "brama OTW" i "brama ZAM".

5. Ewentualnie skorygować ustawienie pozycji krańco-
wych, zgodnie z instrukcją producenta silnika "8.3 
Ustawić wyłącznik krańcowy przy silniku" na stro-
nie 25.

Dalsze informacje: Patrz "14.2 Przyłącze silnika" na 
stronie 45 i "8.2 Kontrola kierunku ruchu" na stronie 
24.
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14.3  Kontrola okablowania ewentual-
nie niewykorzystywanych wejść
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Te pary zacisków muszą być połączone połączeniem most-
kowym lub stykami NC:

• Zabezpieczenie przed staczaniem
• Przycisk STOP
• Przycisk STOP zewnętrznego elementu sterującego

14.4  Przyłącza stykowej  
listwy zabezpieczającej

(8K2 lub OSE)

WSKAZÓWKA
Do regularnej eksploatacji koniecznie zale-
ca się stosowanie aktywnej stykowej listwy 
zabezpieczającej. Po zakończeniu urucha-
miania należy sprawdzić funkcjonowanie 
stykowej listwy zabezpieczającej. 
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Przyłączenie OSE lub 8k2 za pomocą wyłącznika przed-
krańcowego 4-żyłowym kablem spiralnym

 ► Układ sterowania nie wymaga żadnych ustawień. Układ 
sterowania testuje i rozpoznaje przy każdym samodziel-
nym teście (włączenie zasilania sieciowego lub osią-
gnięcie pozycji krańcowej) samodzielnie, który wariant 
stykowej listwy zabezpieczającej jest podłączony.

14. Skrócona instrukcja

INFORMACJA
 ► Układ sterowania nie wymaga żadnych usta-
wień. Układ sterowania testuje i rozpoznaje 
przy każdym samodzielnym teście (włą-
czenie zasilania sieciowego lub osiągnię-
cie pozycji krańcowej) samodzielnie, który 
wariant stykowej listwy zabezpieczającej jest 
podłączony.

 ► Do celów testowych do zacisków listwy zaci-
skowej X5 można przyłączyć opornik 8,2 kΩ. 
Patrz "8.23 Ustawienie czasu przesuwu 
(nadzór czasu przesuwu)" na stronie 
31. Jeśli pomimo to diody na wejściu bez-
pieczeństwa migają, postępować zgodnie z 
poniższą tabelką:

Sekwencje migania Możliwa przyczyna
           • Przerwany/uszkodzony pro-

mień fotokomórki
• Brama porusza się w kie-

runku jazdy ZAM/OTW
            • Uruchomiona/uszkodzona 

stykowa listwa zabezpie-
czająca

            • Przekroczono zaprogramo-
wany czas pracy silnika

            • Zabezpieczenie przed sta-
czaniem włączone

            • Błąd sprzętowy na płytce
Zintegrowane oświetlenie

14.5  Przyłączenie jednokierunkowej 
fotokomórki z bezpotencjałowym 
stykiem przekaźnika (NC)
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Układ sterowania udostępnia w sumie maks. 300 mA / 7 W 
dla wszystkich odbiorników 24 V.
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14.6  Przyłączenie 2-przewodowej foto-
komórki w ościeżnicy
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14.7   Ustawienie czasu przesuwu (nad-
zór czasu przesuwu)

WSKAZÓWKA
Warunkiem ustawiania czasu przesuwu 
jest wykonanie ustawienia wyłączników 
krańcowych, patrz "8.3 Ustawić wyłącznik 
krańcowy przy silniku" na stronie 25.

1. Kabel płaski połączyć z płytką układu sterowania.
2. Zamknąć pokrywę obudowy i zamocować śrubą do 

strony dolnej.

3. Nacisnąć przycisk Brama OTW lub Brama ZAM na po-
krywie obudowy, aby rozpocząć automatyczny tryb 
programowania.
 ⇒ Brama otwiera i zamyka się bez pośredniego 
zatrzymania do momentu wgrania czasów przesuwu. 
Równocześnie wgrywana jest także pozycja 
opcjonalnie zamontowanej fotokomórki w ościeżnicy.

 ⇒ Brama pozostaje w jednej z dwóch pozycji 
krańcowych.

 ⇒ Oświetlenie świeci się przez 180 s.
 ✔ Czasy przesuwu dla obydwu kierunków zostały 

wgrane.

14. Skrócona instrukcja

WSKAZÓWKA
 ► Resetowanie czasów przesuwu: patrz "Re-
setowanie sterownika" na stronie 30.

 ► Jeśli czasy przesuwu nie są zaprogramowa-
ne, możliwy jest tylko tryb czuwakowy.

 ► W razie wystąpienia błędów należy zwró-
cić uwagę na oświetlenie: "Zintegrowane 
oświetlenie jako wskaźnik błędów" na 
stronie 39.

14.8  Programowanie pilota

RADIO

CH1
CH2
CH3
CH4

Patrz "8.11 Objaśnienia do kanałów radiowych" na 
stronie 28

1. Wybrać żądany kanał radiowy, kilkakrotnie naciskając 
przycisk pilota.

2. Nacisnąć żądany przycisk na pilocie i przytrzymać, aż 
dioda kanału radiowego zgaśnie.
 ⇒ Dioda gaśnie.

 ✔ Programowanie zakończone.
 ✔ Pilot przesłał kod radiowy do odbiornika radiowego.

3. Aby zaprogramować dalsze piloty, należy powtórzyć 
wyżej opisane kroki.

14.9   Kontrola działania/test końcowy
Brama przy przesuwie bramy Brama ZAM musi zmienić 
kierunek, jeżeli w trakcie zamykania napotka na prze-
szkodę o wysokości 40 mm, znajdującą się na podłożu.

1. Otworzyć bramę za pomocą napędu.
2. Umieścić pośrodku bramy przedmiot o wysokości 

40 mm.
3. Zamknąć bramę za pomocą napędu.

 ⇒ Gdy brama napotka przeszkodę, napęd musi 
natychmiast odwrócić kierunek przesuwu bramy.

 ⇒ W przypadku impulsu z pilota napęd otwiera bramę 
całkowicie.
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14.10  Przełącznik DIP

O
N1 2

3
4 FU

N
C

TI
O

N

ON OFF

1 Automatyczne 
zamykanie

funkcja aktyw-
na

NIEAKTYWNE

2 Czas ostrzeże-
nia wstępnego

Lampa ostrze-
gawcza miga 
przez 4 sekun-
dy przed i w 
trakcie przesu-
wu bramy

Miga podczas 
przesuwu bramy

3 Funkcja otwie-
rania częścio-
wego/funkcja 
oświetlenia

Funkcja 
otwierania 
częściowego 
aktywna/funk-
cja oświetlenia 
nieaktywna

Funkcja otwiera-
nia częściowego 
nieaktywna/funk-
cja oświetlenia 
aktywna

4 Zabezpiecze-
nie krawędzi 
zamykającej

Zabezpie-
czenie kra-
wędziowe 
uruchomione = 
STOP, brama 
w kierunku 
odwrotnym

Zabezpieczenie 
krawędziowe 
uruchomione  
= STOP, brama 
otwiera się cał-
kowicie

14.11  Resetowanie sterownika

15 s1 s 5 s 10 s

Reset wejść 
bezpieczeń-
stwa

Resetowanie 
zaprogramowa-
nych czasów 
przesuwu

Patrz "14.11 Resetowanie sterownika" na stronie 48

14. Skrócona instrukcja
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Przyłącze sieciowe
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Przyłączenie OSE lub 8k2 za pomocą 
wstępnego wyłącznika krańcowego z 
4-żyłowym kablem spiralnym

Przekaźnik / 
wyjście OC*

Zewnętrzny element sterujący
Przycisk podwójny/potrójny

* Układ sterowania udostępnia w sumie maks. 300 mA / 7 W dla wszystkich przyłączy X4, X5, i MUFU.
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ON OFF

1 Automatyczne zamykanie funkcja aktywna NIEAKTYWNE
2 Czas ostrzeżenia wstępnego Lampa ostrzegawcza miga przez 4 

sekundy przed i w trakcie przesuwu 
bramy

Miga podczas przesuwu bramy

3 Funkcja otwierania częściowego/
funkcja oświetlenia

Funkcja otwierania częściowego 
aktywna/funkcja oświetlenia nieak-
tywna

Funkcja otwierania częściowego 
nieaktywna/funkcja oświetlenia 
aktywna

4 Zabezpieczenie krawędzi zamyka-
jącej

Zabezpieczenie krawędziowe uru-
chomione = STOP, brama w kierun-
ku odwrotnym

Zabezpieczenie krawędziowe uru-
chomione = STOP, brama otwiera 
się całkowicie

15. Przegląd przyłączy i przełączników DIP



SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27 
D-73230 Kirchheim/Teck 
Niemcy

info@sommer.eu 
www.sommer.eu

© Copyright 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.


	1.	Informacje o niniejszej instrukcji montażu i użytkowania
	1.1 	Przechowywanie i przekazywanie niniejszej instrukcji montażu i użytkowania
	1.2 	Istotne kwestie związane z tłumaczeniami
	1.3 	Opisany typ produktu
	1.4 	Adresaci niniejszej instrukcji montażu i użytkowania
	1.5 	Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek
	1.6 	Specjalne znaki ostrzegawcze i znaki nakazu
	1.7 	Informacje o układzie tekstu
	1.8 	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	1.9 	Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
	1.10 	Kwalifikacje personelu
	1.11 	Informacje dla użytkownika

	2.	Ogólne zasady bezpieczeństwa
	2.1 	Zasadnicze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
	2.2 	Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące zdalnego sterowania radiowego
	2.3 	Informacje dotyczące eksploatacji i obsługi zdalnej
	2.4 	Uproszczona deklaracja zgodności

	3.	Opis funkcji i produktu
	3.1 	Urządzenie bezpieczeństwa
	3.2 	Oznaczenie produktu
	3.3 	Zakres dostawy
	3.4 	Wymiary
	3.5 	Dane techniczne
	3.6 	Przegląd możliwości podłączenia i ustawień
	3.7 	Typy bram

	4.	Narzędzia i wyposażenie ochronne
	4.1 	Niezbędne narzędzia
	4.2 	Środki ochrony indywidualnej

	5.	Deklaracja zgodności
	6.	Montaż
	6.1 	Ważne wskazówki dotyczące montażu
	6.2 	Montaż układu sterowania

	7.	Przyłącze elektryczne
	7.1 	Ważne wskazówki dotyczące przyłącza elektrycznego
	7.2 	Możliwości podłączenia
	7.3 	Gniazda do akcesoriów / bezpieczników
	7.4 	Elementy obsługi, ustawienia i wyświetlania
	7.5 	Dodatkowe informacje o przyłączach i akcesoriach
	7.6 	SOMlink
	7.7 	Przyłącze sieciowe

	8.	Uruchomienie
	8.1 	Przełącznik DIP w pozycji wyjściowej
	8.2 	Kontrola kierunku ruchu
	8.3 	Ustawić wyłącznik krańcowy przy silniku
	8.4 	Podłączanie kabla płaskiego
	8.5 	Przegląd przełączników DIP
	8.6 	Ustawianie zamykania automatycznego – definiowanie wartości podstawowych
	8.7 	Ustawianie czas ostrzeżenia wstępnego
	8.8 	Ustawianie otwierania częściowego
	8.9 	Ustawianie funkcji oświetlenia
	8.10 	Ustawianie czasu zabezpieczenia krawędziowego
	8.11 	Objaśnienia do kanałów radiowych
	8.12 	Wybór kanałów radiowych
	8.13 	Programowanie pilota
	8.14 	Informacje dotyczące Memo
	8.15 	Przerywanie trybu programowania
	8.16 	Usuwanie przycisku pilota z kanału radiowego
	8.17 	Usuwanie wszystkich pilotów z odbiornika
	8.18 	Usuwanie kanału radiowego z odbiornika
	8.19 	Usuwanie wszystkich kanałów radiowych z odbiornika
	8.20 	Programowanie drugiego pilota drogą radiową (HFL)
	8.21 	Resetowanie sterownika
	8.22 	Zamykanie pokrywy obudowy
	8.23 	Ustawienie czasu przesuwu (nadzór czasu przesuwu)

	9.	Test końcowy / przekazanie
	9.1 	Sprawdzanie rozpoznawania przeszkód
	9.2 	Przekazanie systemu bramy

	10.	Tryb pracy
	10.1 	Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji
	10.2 	Obsługa przyciskiem w pokrywie obudowy
	10.3 	Obsługa przyciskiem zewnętrznym (podwójnym/potrójnym)
	10.4 	Obsługa pilotem
	10.5 	Rozpoznawanie przeszkód
	10.6 	Użytkowanie po przerwie zasilania
	10.7 	Tryb czuwakowy/Hold-to-Run

	11.	Konserwacja i czyszczenie
	11.1 	Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące konserwacji i czyszczenia
	11.2 	Odczytanie liczby cyklów za pośrednictwem diod
	11.3 	Odczytanie liczby cyklów za pośrednictwem SOMlink
	11.4 	Wymiana żarówek

	12.	Usuwanie błędów
	12.1 	Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące usuwania błędów
	12.2 	Usuwanie błędów
	12.3 	Sekwencje czasu oświetlenia napędu i diod w trybie normalnym i w przypadku usterek

	13.	Wyłączenie, składowanie i utylizacja
	13.1 	Wyłączenie i demontaż układu sterowania
	13.2 	Przechowywanie
	13.3 	Utylizacja odpadów

	14.	Skrócona instrukcja
	15.	Przegląd przyłączy i przełączników DIP

