
Instrukcja podłączenia i regulacji układu 

przeciążeniowego do zabezpieczenia siłowników 

 
I. Przeznaczenie i specyfikacja techniczna. 
Układ przeznaczony jest do ochrony użytkowników systemu bramy automatycznej przed przypadkowym 
ściśnięciem skrzydłami/skrzydłem bramy człowieka, samochodu lub innego przedmiotu, mogącego znaleźć się 
przypadkowo pomiędzy skrzydłami bramy, podczas jej pracy. W momencie wykrycia oporu stawianego przez 
bramę, układ natychmiast wyłączy siłowniki, a ich ponowne uruchomienie będzie możliwe po usunięciu 
przeszkody. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie systemu w fotokomórkę umożliwiającą wykrycie przeszkody 
jeszcze przed dotknięciem jej skrzydłami bramy. Układ może również włączać sygnalizatora świetlnego, 
zasilanego napięciem 24V. 
 

Specyfikacja: 

• Napięcie zasilania: 24VDC 
• Napięcie na wyjściu do podłączenia sygnalizatora: 24VDC 
• Napięcie zasilania centralki zdalnego sterowania: 12VDC 
• Napięcie zasilania siłowników: 24VDC 
• Maksymalny prąd wyjścia siłowników: 6A 
• Maksymalny prąd wyjścia sygnalizatora świetlnego: 2A 
• Maksymalny prąd wyjścia zasilania fotokomórki: 40mA 

 

II. Wygląd płytki urządzenia. 

 
III.Sposób podłączenia. 
Układ dostarczany przez firmę ELEKTROBIM ma już zamontowane wszelkie niezbędne podłączenia (w tym 
kostka do centralki zdalnego sterowania). Użytkownik musi jedynie podłączyć do urządzenia sygnalizator 
świetlny i fotokomórkę/barierę podczerwieni. Podłączenie tych urządzeń jest opcjonalne i nie jest konieczne do 
prawidłowej pracy układu zabezpieczającego. 
 

W celu podłączenia sygnalizatora świetlnego należy wkręcić w złącze na płytce układu zabezpieczającego 
(odnaleźć odpowiednie złącze, na rysunku oznaczone „KOGUT”) przewód elastyczny (linkę) dwużyłowy o 
przekroju minimum 2 x 0,75mm2 i odpowiedniej długości, pamiętając o prawidłowej polaryzacji napięcia (jeśli 
jest to konieczne do poprawnej pracy sygnalizatora świetlnego). 
 

W celu podłączenia fotokomórki/bariery podczerwieni należy wkręcić w złącze na płytce układu 
zabezpieczającego (odnaleźć odpowiednie złącze, na rysunku oznaczone „FOTOKOMORKA”) przewody 

elastyczne (linki) o przekroju minimum 0,5mm2 i odpowiedniej długości. Koniecznie należy zadbać o 

poprawne podłączenie bariery podczerwieni, gdyż grozi to spaleniem urządzenia! 
 

1. Napięcie zasilania oznaczone „+12V” dostępne na złączu „FOTOKOMORKA” należy podłączyć do 
styku „+12V” (lub „~+”) w nadajniku i odbiorniku fotokomórki/bariery podczerwieni. 

2. Styk „GND” w złączu „FOTOKOMORKA” należy połączyć ze stykiem oznaczonym symbolem 
uziemienia w nadajniku i odbiorniku fotokomórki (lub „~-”). 

3. Wykonać mostek pomiędzy stykiem uziemienia (lub „~-”), a stykiem „NO” w złączu odbiornika 
fotokomórki. 

4. Styk „SIG” w złączu „FOTOKOMORKA” połączyć ze środkowym stykiem przekaźnika w 
odbiorniku fotokomórki (styk „COM”). 

 

Przewody należy wyprowadzić z puszki jednym z wolnych gumowych przepustów, robiąc w nim otwór o 
średnicy nieco mniejszej niż wiązka przewodów, zapinając przedtem na przewodach opaskę zaciskową 
wewnątrz puszki, w celu zabezpieczenia ich przed wyrwaniem. 
 

IV. Sposób regulacji. 
Regulacji wymaga próg zadziałania wyłącznika przeciążeniowego (reaguje on na zbyt duże obciążenie 
siłowników) oraz próg zadziałania włącznika sygnalizatora świetlnego. Regulacji dokonuje się za pomocą 
dwóch potencjometrów montażowych znajdujących się na płytce urządzenia. 
 

Regulacja progu zadziałania wyłącznika przeciążeniowego. 
Regulacji należy dokonywać w dwie osoby PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. 
 

1. Zmontować układ sterowania bramą – siłowniki, centralkę, zasilacz podłączyć według schematu 
dostarczonego w zestawie, wyregulować styki krańcowe według opisu. 

2. Odkręcić pokrywkę puszki znajdującej się na przewodzie zasilacza tuż przy kostce przyłączeniowej 
do centralki zdalnego sterowania. 

3. Odnaleźć potencjometr oznaczony na rysunku jako „REG. PRZECIAZENIA SILOWNIKOW”. 
4. Potencjometr ustawić małym śrubokrętem w pozycji „maksimum” (lewe skrajne położenie). 
5. Włączyć pilotem otwieranie/zamykanie bramy. 
6. Skrzydło bramy (jedna osoba) przytrzymać ręką, stawiając opór. Kierować się rozwagą aby nie spalić 

siłownika. 
7. Regulować powoli potencjometr „REG. PRZECIAZENIA SILOWNIKA” (druga osoba), kręcąc 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż układ zadziała i wyłączy siłownik. 
8. Puścić skrzydło bramy aby mogło się poruszać swobodnie i ponownie włączyć pilotem 

otwierania/zamykanie bramy. Po chwili znowu przytrzymać skrzydło bramy. Jeśli układ wyłączył 
siłowniki, regulacja została przeprowadzona poprawnie i układ jest gotowy do pracy. Jeśli nie 
wyłączył, należy jeszcze raz przeprowadzić procedurę regulacji począwszy od punktu 5. 

 

Regulacja progu zadziałania włącznika sygnalizatora świetlnego. 
Regulacji tej części urządzenia może dokonywać jedna osoba PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ 
OSTROŻNOŚCI aby uniknąć ściśnięcia skrzydłami bramy. 
 

1. Podłączyć sygnalizatora świetlnego według opisu, układ sterowania bramą powinien być 
zmontowany, próg zadziałania wyłącznika przeciążeniowego - wyregulowany. 

2. Odnaleźć potencjometr oznaczony na rysunku jako „REG. WLACZENIA KOGUTA”. 
3. Potencjometr ustawić małym śrubokrętem w pozycji „maksimum” (lewe skrajne położenie). 
4. Włączyć pilotem otwieranie/zamykanie bramy. Brama musi poruszać się swobodnie. 
5. Jeśli sygnalizator ostrzegawczy włączył się, można zakończyć regulację. Jeśli nie włączył się, 

regulować potencjometrem „REG. WLACZENIA KOGUTA”, kręcąc przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara aż do momentu włączenia się sygnalizatora. 

6. Zatrzymać bramę (wcisnąć jednocześnie oba przyciski na pilocie). sygnalizator powinien się 
wyłączyć. 

7. Ponownie włączyć otwieranie/zamykanie bramy. Jeśli sygnalizator się włączył, regulacja jest 
zakończona i układ jest gotowy do pracy. Jeśli się nie włączył, należy jeszcze raz przeprowadzić 
procedurę regulacji począwszy od punktu 4. 

 

Po zakończeniu regulacji należy założyć z powrotem pokrywkę puszki, w której znajduje się układ 
zabezpieczający siłowniki do bram. 


