
Szlaban automatyczny KSE-1000 

Instrukcja Obsługi i montażu 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
Szlabany automatyczne nie służą do regulowania ruchu pieszych! 

 
Szlabany automatyczne są przeznaczone do regulowania ruchu pojazdów. Urządzenia 
posiadają dużą moc i mogą powodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć. Stosownie do 
tego, ruch wszystkich pieszych powinien być kierowany poprzez osobne przejścia. 
 

1. Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji należy odłączyć napięcie zasilające. 
2. Urządzenie musi być uziemione. Jeśli to konieczne, należy korzystać z bezpiecznika 

różnicowoprądowego. 
3. Połączenia elektryczne powinny być wykonane przewodem o przekroju przynajmniej 

2.0mm2. 
4. Nie należy zmieniać oryginalnego okablowania wewnątrz urządzenia. 
5. W przypadku zaniku prądu odłączyć urządzenie od sieci, następnie otworzyć drzwiczki 

i ręcznie obracać odpowiedni uchwyt aż do pełnego otwarcia zapory. 
6. Urządzenia sterujące pracą zapory (piloty zdalnego sterowania, zewnętrzne przyciski 

itp.) należy trzymać z dala od dzieci. Panel sterujący musi być zainstalowany na 
wysokości min. 1,5m od powierzchni podłoża. 

7. Pilotów zdalnego sterowania i zewnętrznych przycisków sterujących używać tylko, 
jeśli szlaban znajduje się w zasięgu wzroku. 

8. Nie należy otwierać drzwiczek, ani zdejmować pokrywy urządzenia podczas jego 
pracy. 

9. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia. 
 
 

A. Specyfikacja techniczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Instalacja i regulacja. 

 
1. Instalacja urządzenia na podłożu (Rys. 1). 

Model KSE-1000  

Napięcie zasilające:  
Typ silnika:  
Obroty silnika:  
Czas pracy:  
 
Max. długość 

230V 50Hz 
90W/230V AC 

2800/min 
2s (dla 1-3m) 
4s (dla 4-6m) 

6m 



2. Instalacja ramienia szlabanu (Rys. 2).  
3. Regulacja położenia krańcowego (Rys. 3). 
 
Zapora jest dostarczana z magnetycznymi i mechanicznymi czujnikami pozycji 
krańcowej, których fabryczne ustawienia zapewniają optymalny ruch szlabanu. 
 
Nie zmieniać pozycji krańcowych (Rys. 4). 

 
 

C. Funkcja szybkiego zwolnienia (Rys. 5). 

 
Aby odblokować awaryjnie ramię szlabanu i podnieść je do góry należy otworzyć 
szafę i użyć pokrętła odblokowania na zespole napędowym. 
 
Aby odblokować wciśnij pokrętło i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Aby zablokować przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 

 

 



D. Regulacja poziomej i pionowej pozycji szlabanu. 
D.1 Krótkie ramię szlabanu 

 
Szlaban może wznieść się do góry po skróceniu. Wymagana ilość sprężyn może się 
zmniejszyć. 

 
 

Podnieść szlaban ręcznie do pozycji 
prostopadłej. 
 

1. Poluzować nakrętki regulacyjne. 
2. Obracać śrubą regulacyjną, 

jednocześnie obserwując pozycję 
szlabanu, kiedy szlaban będzie 
prostopadły do podłoża (w pozycji 
otwartej) dokręcić nakrętki 
regulacyjne. 

 

 
 
 



D.2 Długie ramię szlabanu 

 
Szlaban może opadać w dół w przypadku korzystania z długiego ramienia. 
Wymagana ilość sprężyn może się zwiększyć. 

 

 
Podnieść szlaban ręcznie do pozycji 
prostopadłej. 
 

1. Poluzować nakrętki regulacyjne. 
2. Obracać śrubą regulacyjną, jednocześnie 

obserwując pozycję szlabanu, kiedy 
szlaban będzie prostopadły do podłoża 
(w pozycji otwartej) dokręcić nakrętki 
regulacyjne. 

 

 
Regulacja sprężyn szlabanu 

Sprężyny są fabrycznie wyregulowane do długości szlabanu. Jeśli długość 
szlabanu ulegnie zmianie, sprężyny powinny być ponownie wyregulowane. 
Patrz Rys.6, Rys.7, Rys.8, Rys.9 



E. Urządzenia zabezpieczające (Rys.10) 
 

• Czujniki krańcowe zapory, silnik i moduł kontrolny są już podłączone. 
• Tylko fotokomórki, pętla indukcyjna i napięcie zasilające może być podłączone 

do instalacji.  
 

 

 

 

F. Schemat sterownika i podłączenie 

elektryczne

 



 
 
 
 
 

G. Zdalne sterowanie 
 

Funkcja nauki kodów pilotów zdalnego sterowania: 
Nacisnąć „LEARN BUTTON”, po zaświeceniu diody „LEARN LIGHT” nacisnąć i przytrzymać wybrany 
przycisk pilota, aż dioda „LEARN LIGHT” mrugnie i zgaśnie. Kod pilota został zapamiętany. Procedurę 
powtórzyć z pozostałymi pilotami. 
 
Funkcja kasowania kodów pilotów zdalnego sterowania: 
Nacisnąć „LEARN BUTTON” i przytrzymać aż dioda „LEARN LIGHT” się zaświeci i zgaśnie. Wszystkie 
kody pilotów zdalnego sterowania zostały usunięte z pamięci urządzenia. 
 

 


