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Ostrzeżenie - Zagrożenie życia przez prąd elektryczny !
Wskazówka - Ważne informacje !

▶

Żądanie - Konieczna czynność !

Ilustracje rysunkowe bazują na produktach przykładowych. Możliwe są odchylenia w
stosunku do dostarczonego produktu.
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1 ogólne przepisy bezpieczeństwa
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Napęd jest przeznaczony do bram segmentowych z całkowitą kompensacją sprężynową.
Zgodnie z jego ochroną przeciwwybuchową według ATEX 2014/34/EU może on być używany w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Bezpieczeństwo pracy podczas eksploatacji jest zagwarantowane wyłącznie pod warunkiem
użytkowania urządzenia zgodnego z przeznaczeniem. Napęd należy chronić przez deszczem,
wilgocią i agresywnym środowiskiem. Wyklucza się odpowiedzialność z tytułu szkód, które powstały
wskutek innego rodzaju zastosowania albo nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
Do wprowadzenia zmian konieczne jest uzyskanie zgody producenta. W przeciwnym razie przestaje
obowiązywać deklaracja producenta.

Zasady bezpieczeństwa
Montaż i uruchamianie może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
Prace przy urządzeniach elektrycznych może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Musi
on ocenić zlecone mu prace, rozpoznać możliwe źródła zagrożeń i podjąć odpowiednie środki
bezpieczeństwa.
Prace montażowe wolno wykonywać tylko w stanie beznapięciowym w środowisku niewybuchowym.
Przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.

Dokumentacja
Napęd jest bezpiecznie zmontowany z podzespołów zgodnie z ATEX 2014/34/EU. Dokumentacja
odnosi się do napędu w zakresie bezpiecznego montażu i eksploatacji. Zacytowane są tylko
fragmenty z oryginalnych dokumentacji danych podzespołów. W przypadku zapytań odnośnie tych
podzespołów należy skontaktować się z odpowiednim producentem.

Osłony i urządzenia ochronne
Używać tylko z przynależnymi osłonami i urządzeniami ochronnymi.
Wszystkie uszczelki muszą być prawidłowo założone, a wszystkie dławiki kablowe dokręcone.

Części zamienne
Stosować tylko oryginalne części zamienne.
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2 Dane techniczne napędu
Ochrona przeciwwybuchowa

II 2 G IIC T3 Gb
II 2 D T190°C Db

Zdawczy moment obrotowy

90

Nm

Zdawcza prędkość obrotowa

24

min-1

Wał zdawczy / wał drążony

25,40

mm

Maksymalny moment oporowy

450

Nm

Maksymalny ciężar bramy

4000

N

Napięcie robocze

3~ 400

V

Prąd roboczy

1,11

A

Częstotliwość robocza

50

Hz

Współczynnik mocy cos φ

0,69

Maksymalna ilość załączeń na godz.

20

Stopień ochrony

IP 65

Zakres wyłącznika krańcowego
(maksymalne obroty wału zdawczego / drążonego)

20

Zakres temperatur

-10 / +40

C°

Wysokość montażu

< 1000

m

h-1

Wykorzystane podzespoły
Przekładnia

SG 50 60.T4

Silnik

U/ENFY 71/4C-11S

Skrzynka zaciskowa

8146/1041

Wyłącznik krańcowy / przełącznik awaryjnego
uruchomienia ręcznego

07-2511
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3 Dane techniczne przekładni
Typoszereg

SG 50-60.T4

Producent

GfA

Ochrona przeciwwybuchowa

II 2GD k/c IIC 130° (T4)

Maks. zdawczy moment obrotowy

90

Nm

Maks. zdawcza prędkość obrotowa

30

min-1

Rozstaw osi

50

mm

Przełożenie

1:60

Zakres temperatur

-10 / +40

Stopień ochrony

IP 65

6

°C

4 Dane techniczne silnika
Typ

U/ENFY 71/4C-11S

Producent

ATB Austria

Ochrona przeciwwybuchowa

II 2G Ex e IIC T4
II 2D Ex tD A21 IP65 T 120°C

Świadectwo badań

PTB 01 ATEX 3221/24
PTB 01 ATEX 3221/25

Napięcie robocze

230 / 400 +/- 5%

V

Prąd roboczy

1,92 / 1,11

A

Częstotliwość robocza

50

Hz

Moc

0,37

kW

Współczynnik mocy cos φ

0,69

Prędkość obrotowa silnika

1410

min-1

Moment obrotowy silnika

2,5

Nm

Tryb pracy

S1

Stopień ochrony

IP 65

Klasa temperatury (G)
Klasa temperatury (D)

T3 / T4
T120

°C

Czas nagrzewania tE (G)
Czas nagrzewania tE (D)

30 / 16
50

s

Stosunek IA / IN

4,8

Zakres temperatur

-20 / +40

°C
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5 Dane techniczne skrzynki zaciskowej
Typ

Ex e 8146/1041

Producent

Stahl

Ochrona przeciwwybuchowa

II 2G Ex e II T6
II 2D Ex tD A21 IP 66 T80°C

Świadectwo badań

PTB 01 ATEX 1016

Napięcie robocze

250 maks. 1100

V

Przekrój poprzeczny przyłącza

2,5

mm2

Zakres temperatur

T6: -20 / +40
T5: -20 / +55

°C

Stopień ochrony

IP 66

6 Dane techniczne wyłącznika krańcowego / przełącznika awaryjnego
uruchomienia ręcznego
Typ

07-2511-113061G

Producent

Bartec

Ochrona przeciwwybuchowa

II 2G Ex d IIC T6
II 2D Ex tD A21 IP 66 T80°C

Świadectwo badań

EPS 14 ATEX 1766 X

Napięcie robocze

400

V

Zakres temperatur

-20 / +40

°C

Stopień ochrony

IP 66

Ostrożnie - Uszkodzenie elementów konstrukcyjnych!
 Maksymalny prąd, który może być przełączany poprzez wyłączniki krańcowe,
wynosi przy
AC-15 2 A 400 V oraz przy DC-13 0,15 250 V
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7 Montaż mechaniczny

Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu !
 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić środowisko pod kątem
zagrożenia wybuchem
Warunki
Dopuszczalne obciążenia ścian, mocowań, elementów łączących i przekazujących nie mogą
zostać przekroczone również w przypadku maksymalnych momentów zatrzymujących lub
chwytających (▶ przestrzegać danych technicznych).
Elementy łączące:
▶ Stosować

▶ Maksymalnie

▶ W przypadku otworów

samozabezpieczające się

wykorzystywać średnicę

wzdłużnych stosować

elementy łączące z

otworu.

odpowiednio

wytrzymałością minimalną

zwymiarowane podkładki.

800 N/mm2 (8.8).
BAGAB00002_Z002

BAGAB00003_Z002

3:1
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Dopuszczalne położenia montażowe
BAGAC0 1 0 0 3 _Z0 0 1

Mocowanie
Do mocowania jest do dyspozycji 8 gwintów.
▶ Przynajmniej 2 użyć do mocowania (①).
Połączenie z trzpieniem wału bramy odbywa się przez klin.
▶ Użycie klina z minimalną długością wału drążonego (②).
BAGAD0 1 0 0 2 _Z0 0 1

8 x (M8x16)
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Montaż
Kolejne opisy odnoszą się do nieokreślonej bliżej bramy. Do montażu dodatkowo należy
przestrzegać informacji producenta bramy.

Ostrzeżenie - Możliwe obrażenia lub zagrożenie życia !
 Do montażu używać podnośnika o wystarczającej sile udźwigu.
▶ Trzpień wału bramy kompletnie

BAGAE0 1 0 0 1 _Z0 0 3

nasmarować.

▶ Zamontować klin. Mieć na uwadze możliwy

BAGAE0 1 0 0 2 _Z0 0 3

wariant Ⓐ lub Ⓑ.
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▶ Nałożyć napęd.

BAGAE0 1 0 0 8 _Z0 0 1

▶ Wszystkie elementy łączące (M8)

BAGAE0 1 0 0 9 _Z0 0 1

dociągnąć z siłą 25 Nm. Wszystkie
pozostałe elementy łączące zamontować
zgodnie z zaleceniami producenta bramy.

25 Nm

▶ Klin (tylko wariant Ⓑ) zabezpieczyć.
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BAGAE0 1 0 0 7 _Z0 0 2

8 Montaż elektryczny
Ostrzeżenie - Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!
 Odłączyć przewody od napięcia i sprawdzić brak napięcia.
 Przestrzegać obowiązujących przepisów i norm.
 Wykonać poprawnie podłączenie elektryczne
 Użyć odpowiedniego narzędzia.
Wykonanie montażu elektrycznego
Zdemontować osłonę.

Zdemontować osłonę.

Podłączyć przewód łączący silnika / wył. krańcowy
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Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyłącznik ochronny silnika / przekaźnik ochrony silnika pracy z zasilaniem sieciowym
Silnik w przestrzeni zagrożonej wybuchem należy zabezpieczyć za pomocą wyłącznika
ochronnego silnika lub przekaźnika ochrony silnika. Stosować tylko przekaźniki z ręcznym
resetowaniem. Dodatkowo konieczne jest zabezpieczenie przed zwarciem.
Ustawienie nadprądowe musi zostać tak dobrane, aby silnik został odłączony od sieci w
czasie nagrzewania tE. Rzeczywisty czas zadziałania tA przy relatywnym prądzie
operacyjnym IA / IN należy wykazać na podstawie charakterystyki zadziałania przekaźnika
nadprądowego. Należy zapewnić, żeby było spełnione tA < tE.
Zakończenie montażu elektrycznego
Zamontować przepusty kablowe i/lub dławiki kablowe.
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9 Ustawienie wyłącznika krańcowego
Za pomocą ustawienia wyłącznika krańcowego położenia krańcowe są ustawiane na OTW. i
ZAMKN.
Warunek
Za pomocą przycisku OTW sterownika brama
musi otwierać się. Jeśli brama zamykałaby
się, w stanie bezprądowym należy zamienić
L1 i L2.

Ustawienie położenia krańcowego OTW.
Za pomocą przycisku OTW. otworzyć w
pożądane położenie krańcowe OTW.

Obrócić krzywkę wyłącznika krańcowego
OTW S3 na środek suwaka przełączającego
①.
Mocno dokręcić śrubę krzywki ②.
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Sprawdzić pozycję bramy:
Zamknąć bramę ①, aż krzywka będzie wolna
i ponownie otworzyć ② w położenie
krańcowe OTW.

Położenie krańcowe OTW. można
skorygować przez ustawienie dokładne. Po
korekcie sprawdzić pozycję bramy.

Wyłącznik krańcowy AWAR.OTW S1 jest wstępnie ustawiony przez ustawienie położenia
krańcowego OTW. Przy złym kierunku obrotu lub zawodnego działania wyłącznika
krańcowego OTW.S3 brama musi zatrzymać się bez ryzyka. W danym wypadku punkt
przełączenia wyłącznika krańcowego skorygować poprzez ustawienie dokładne.
Ustawienie położenia krańcowego ZAMKN. i dodatkowego wyłącznika krańcowego
Ustawienie odbywa się jak w przypadku położenia krańcowego OTW.
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10 Podłączenie silnika

M1

Silnik

S10
X12
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Awar. uruchomienie ręczne
Listwa zaciskowa
Wył.krańcowy awar. Otw.
Wył.krańcowy awar. Zamkn.
Wył. krańcowy Otw.
Wył. krańcowy Zamkn.
Dodatkowy wył. krańcowy
Dodatkowy wył. krańcowy

11 Przyłącze wyłącznika krańcowego
BANC001008_Z001

S3

S4

S1

6

X12

7

8

S2

S5

S6

S10

9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 61 62 63 64 65
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12 Awaryjne uruchomienie ręczne NHK (awaryjna korba ręczna)
Awaryjne uruchomienie ręczne jest przewidziane do otwierania lub zamykania bramy bez
zasilania energią elektryczną. Awaryjne uruchomienie ręczne przerywa napięcie sterownicze.
Praca elektryczna nie jest już możliwa.
Ostrzeżenie - możliwość obrażeń na skutek wadliwej obsługi lub spadających
przedmiotów !
 Wyłączyć napięcie
 Zająć bezpieczne stanowisko
 W przypadku napędów z hamulcem awaryjne uruchomienie ręczne musi odbywać
się przy zamkniętym hamulcu

Ostrożnie - Uszkodzenie elementów konstrukcyjnych!
 Nie przesuwać bramy poza położenia krańcowe
Włożyć korbę i obrócić aż do zazębienia się
(①). Otwarcie lub zamknięcie przez obrót
korby (②).

Po użyciu można zamocować korbę na
napędzie.
▶ Mocowanie tylko w sposób przedstawiony
na rysunku.
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13 Zakończenie uruchomienia / kontrola / praca
Skontrolować następujące komponenty, a następnie zamontować wszystkie osłony.
Przekładnia
Skontrolować napęd pod względem utraty oleju (kilka kropli nie budzi obaw). Wał zdawczy
stale chronić przed korozją.

Utrata oleju!
 Utrata oleju może spowodować pozbawienie ochrony przeciwwybuchowej.
Konserwacja oleju jest niedozwolona.

Silnik
Sprawdzić silnik pod kątem uszkodzonych łożysk
Mocowanie
Wszystkie elementy mocujące (konsole, podpory momentu obrotowego, śruby, pierścienie
zabezpieczające, itd., skontrolować pod względem mocnego osadzenia i stanu bez zakłóceń.
Okablowanie elektryczne
Przewody łączące i kable skontrolować pod względem uszkodzeń lub zgnieceń. Złącza
śrubowe skontrolować pod kątem prawidłowego osadzenia i kontaktu elektrycznego
Awaryjne uruchomienie ręczne
Skontrolować działanie w stanie bezprądowym. Kontrolę działania przeprowadzać tylko
między położeniami krańcowymi.
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Wyłącznik krańcowy
Kontrola położeń krańcowych przez całkowite otwarcie i zamknięcie. Nie można osiągać
obszaru bezpieczeństwa.
Cały napęd

Uwaga - osady pyłu !
 Ze względów eksploatacyjnych nie jest możliwe uniknięcie osadów pyłu i należy je
prawidłowo usuwać w regularnych i wystarczająco krótkich odstępach czasu.
Prace czyszczące należy odpowiednio udokumentować.

Wskazówka !
 Raz w roku zlecać kontrolę napędu przez fachowców
 Krótszy interwał kontroli w przypadku często używanych bram
 Przestrzegać obowiązujących przepisów i norm
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Deklaracja zgodności WE
w rozumieniu
Dyrektywa ATEX 2014/34/EU
O bezpiecznym montażu podzespołów

My,
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
niniejszym deklarujemy, że niżej wymienione zmontowane podzespoły spełniają wymagania
podanej powyżej dyrektywy WE i z powodu montażu nie wynikają żadne nowe zagrożenia.
Zmontowane podzespoły są przeznaczone tylko jako napęd do zabudowy w bramie.

SE 9.24-25,40 Ex
w skład wchodzą:
przekładnia typoszeregu

SG 50 60.T4

Silnik

U/ENFY 71/4C-11S

Skrzynka zaciskowa

8146/1041

Wyłącznik krańcowy

07-2511

Nadrzędne oznaczenie produktu

II 2 G IIC T3 Gb
II 2 D T190°C Db

Produkt ten może zostać oddany do użytku dopiero wtedy, gdy maszyna finalna, do której ma on
zostać wbudowany, uzyska deklarację zgodności z przepisami powyższej dyrektywy.

Düsseldorf, 20.04.2016

Stephan Kleine
Prezes Zarządu

Podpis

21

14

Deklaracja zgodności przekładnia

Deklaracja zgodności WE

w rozumieniu
Dyrektywa ATEX 2014/34/EU
Załącznik VIII wewnętrzna kontrola produkcji

My,
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
niniejszym deklarujemy, że niżej wymieniony podzespół spełnia wymagania podanej powyżej
dyrektywy WE i z powodu montażu nie wynikają żadne nowe zagrożenia. Zmontowane
podzespoły są przeznaczone tylko jako ELEKTROMAT (napęd bramy) do zabudowy w bramie.

SG 50 60.T4
II 2GD k/c IIC 130°C (T4)

Oznaczenie produktu zgodnie z dyrektywą WE:
Jednostka notyfikowana zgodnie z dyrektywą
WE:

TÜV Nord Anlagetechnik GmbH
Am TÜV 1
30519 Hannover, Niemcy

Numer rejestracyjny: 8000306986
Zastosowane normy w wersji obowiązującej w dniu podpisania:
DIN EN 13463-1

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

DIN EN 13463-5

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
Część 5: Ochrona przez zabezpieczenie konstrukcyjne „c“

DIN EN 13463-8

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej „k“

Produkt ten może zostać oddany do użytku dopiero wtedy, gdy maszyna finalna, do której ma on
zostać wbudowany, uzyska deklarację zgodności z przepisami powyższej dyrektywy.

Düsseldorf, 20.04.2016

Stephan Kleine
Prezes Zarządu
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Podpis

15

Konformitätserklärung Motor
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Konformitätserklärung Zubehör
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Deklaracja montażu / zgodności

Deklaracja montażu
w sensie dyrektywy maszynowej 2006/42/UE
dla niekompletnej maszyny, załącznik II część B

Deklaracja zgodności
w sensie dyrektywy w sprawie zgodności
elektromagnetycznej 2014/30/EU
My,
GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
niniejszym deklarujemy, że niżej wymieniony produkt odpowiada wyżej wymienionej
dyrektywie UE i jest przeznaczony do zamontowania w instalacji bramy.

SE 9.24-25,40 Ex
Zastosowane normy
DIN EN 12453:2014-06

Bramy - Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem mechanicznym

DIN EN 12604:2014-06

Bramy - Aspekty mechaniczne

DIN EN 60335-1:2012-10

Bezpieczeństwo przyrządów elektrycznych do użytku domowego i
podobnych celów - część 1: Ogólne wymagania
Zgodność elektromagnetyczna (EMV) część 6-2
Podstawowa norma zawodowa – Odporność na zakłócenia w
zastosowaniach przemysłowych
Zgodność elektromagnetyczna (EMV) część 6-3
Podstawowa norma zawodowa – Emisja zakłóceń w rejonie
mieszkaniowym, obszarach handlowych oraz obszarach zakładów
przemysłowych, jak też małych zakładów

DIN EN 61000-6-2:2016-05

DIN EN 61000-6-3:2011-09

Zobowiązujemy się, na uzasadnione żądanie, przekazać organom nadzorczym specjalną
dokumentację dotyczącą niekompletnej maszyny.
Upoważniony do skompletowania dokumentacji technicznej
(adres EU w firmie)

Dipl.-Ing. Bernd Synowsky
Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji

Niekompletne maszyny w sensie dyrektywy UE 2006/42/UE są przeznaczone do tego, aby
montować je w innych maszynach (lub innych niekompletnych maszynach/urządzeniach) lub z nimi
kompletować, aby utworzyć kompletną maszynę w sensie dyrektywy. Dlatego ten produkt może
zostać uruchomiony dopiero wtedy, jeśli zostanie stwierdzone, że kompletna maszyna/urządzenie,
w które został wbudowany, odpowiada przepisom wyżej wymienionej dyrektywy.
Düsseldorf, 02.03.2017

Stephan Kleine
Kierownik przedsiębiorstwa
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