
 
 
 
Instrukcja obsługi napędu do bram przesuwnych z serii FORCE  
 
 
 
 
 
 
Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z instrukcją. 
 

 
UWAGA! Postępowanie niezgodnie z instrukcją prowadzi do nieprawidłowego 
montażu, co może skutkować uszkodzeniem sprzętu oraz zagrożeniem życia i 
zdrowia użytkownika! 
 

 
UWAGA! Przez cały okres użytkowania sprzętu należy zachować instrukcję 
urządzenia i postępować zgodnie z jej zapisami! 

Krótki opis: 
Zdalnie sterowany automat do bram serii FORCE jest przystosowany do obsługi 
bramy przesuwnej oraz bramy elastycznej. Może być również używany jako siła 
napędowa mechanizmu jezdnego przy niskich prędkościach. Napęd do bram 
automatycznych z pilotem serii FORCE przystosowany jest do zasilania  
jednofazowego 230V / 110V AC. 
Napęd posiada mocny początkowy moment obrotowy. 
Zdalnie sterowany automat do bram serii FORCE to zaawansowany 
technologicznie produkt ze zintegrowaną technologią optyczno-mechaniczno-
elektryczną, doskonałą obróbką, wysoce efektywnym napędem, precyzyjnym 
systemem sterowania oraz doskonałą szczelnością i zabezpieczeniem przed 
kradzieżą.  
 
Specyfikacja i charakterystyka napędu bramy:  
 

  F 180 F 200 F370 / FORCE 760 F 200Z 

Zasilanie 230V AC 50Hz 12V 24V DC 

Prędkość obrotowa 48 rpm 48 rpm 48 rpm ⩾ 60 rpm 

Prędkość otwierania 12 m/min 12 m/min 12 m/min 
 ⩾ 12 

m/min 

Siła ciągu 16 Nm 16 Nm 18 Nm 12Nm 

Temperatura pracy -30°C - +60°C 

Waga netto 14kg 14kg 14kg 14kg 

 

Profil konstrukcyjny operatora bramy:  
Maszyna ta składa się z silnika, przekładni ślimakowej, itp. Dedykowany silnik 
napędza przekładnię ślimakową, która następnie przenosi ruch na napędowe koło 
zębate, które napędza zębatkę, jak pokazano na rysunku 1. 
 

Wysprzęglenie awaryjne: 
W przypadku braku zasilania, w celu otwarcia lub zamknięcie bramy, należy 
rozsprzęglić napęd za pomocą dźwigni, a następnie ręcznie otworzyć lub zamknąć 
bramę, a następnie zasprzęglić napęd za pomocą dźwigni. 
Dźwignię wysprzęglenia należy odblokować za pomocą dołączonego do zestawu 
klucza, przekręcając go o 90° w prawo. 
 

 



Instalacja i zastosowanie na bramie przesuwnej:  
 

1. Przykładowa instalacja napędu przedstawiona jest na rysunku 1.  

 
Rysunek 1 

1.    Brama przesuwna 
2. Listwa zębata 
3. Napęd do bramy przesuwnej 
4. Sterownie przyciskowe (opcjonalne) 
5. Pilot zdalnego sterownia 
6. Zewnętrzny radioodbiornik (opcjonalny) 

 
2. Instalacja i regulacja:  
(1) Podczas montażu i regulacji należy najpierw zdjąć plastikową osłonę i rozłączyć 
sprzęgło za pomocą klucza.  
 
(2) Montaż listwy zębatej: Na bramie wyznaczyć właściwie punkty montażowe dla 
mocowania listew zębatych. Listwy zębate należy zamocować w linii prostej w 
jednym ciągu (bezpośrednio jedna przy drugiej). Przesuwając ręcznie bramę 
sprawdzić czy odległość listew zębatych od podłoża jest w miejscu ustawienia 
automatu jednakowa –jeśli tak nie jest, należy wprowadzić odpowiednie korekty. 
 

(3) Montaż magnetycznych wyłączników krańcowych: 
Wsporniki magnetycznych wyłączników krańcowych należy zamocować 
wyznaczając skrajne położenia bramy w pozycji zamkniętej i otwartej.  
 

 
 
Następnie należy zamontować na nich magnesy w sposób taki, aby każdy z 
magnesów wzbudzał tylko jedną diodę wyłącznika krańcowego na centrali – LED7 
i LED11 
 

 
 
Odległość magnesów od czujnika powinna wynosić ok. 20mm (+/-5mm) 



(4) Montaż mechaniczny automatu: 
Urządzenie można montować tylko i wyłącznie na sprawnych bramach 
przesuwnych. Nie dopuszczalny jest montaż na bramach, które zacinają się,  
przesuwają się z dużym oporem lub są skrzywione. 
Schematyczny przykład montażu przedstawiony na rysunku 2 poniżej: 

 
Rysunek 2 

1. Czujnik magnetycznych wyłączników krańcowych 
2. Brama przesuwna 
3. Magnetyczny wyłącznik krańcowy 
4. Uchwyt – podstawa magnetycznego wyłącznika krańcowego 
5. Tuleja listwy zębatej 
6. Listwa zębata 
7. Koło zębate napędu 
8. Kątownik 
9. Podstawa fundamentowa 
10. Kotwa mocująca 
11. Kotwa mocująca – część fundamentowa 

Automat należy zamontować na uprzednio przygotowanym solidnym 
fundamencie betonowym. W przypadku, kiedy fundament nie był wcześniej 
przygotowany, podczas wykonywania fundamentu, można użyć płyty metalowej z 
nagwintowanymi otworami dostarczonej razem z automatem. W takim przypadku 
w płytę należy wkręcić gwintowane szpilki przed jej zabetonowaniem i zalać ją 
betonem tak, żeby szpilki wystawały z niego na odpowiednią wysokość, 
umożliwiającą przykręcenie i doregulowanie wysokości automatu nad podłożem 
 
Konserwacja:  
Sprawdzać ustawienie magnesów względem czujnika. 
Utrzymywać koło zębate i listwę zębatą w czystości. W okresie zimowym usuwać 
nagromadzony lód. 
Sprawdzać uziemienie co miesiąc.  
 
 
Wyszukiwanie błędów i rozwiązania: 

Opis błędu Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Silnik nie 
startuje 

1. Awaria zasilania 1. Przywrócić zasilanie 

2. Uszkodzony kondensator 2. Wymienić kondensator 

3. Uszkodzona cewka silnika 3. Wymienić cewkę stojana silnika 

4. Słaby kontakt przekaźnika 4. Przeszlifować styk przekaźnika 

5. Kod radia i nadajnika nie są 
jednakowe 

5. Zakodować pilot do radioodbiornika 

Błąd 
krańcówek 

1. Uszkodzony magnetyczny 
czujnik wyłącznika krańcowego 

1. Wymienić czujnik magnetyczny 

2. Wyłącznik magnetyczny za 
daleko od czujnika 

2. Wyregulować dystans między czujnikiem 
a wyłącznikiem  magnetycznym. 

3. Otwieranie zamykanie ze zbyt 
dużą prędkością 3. Wyregulować prędkość do 12m/min 

Awaria 
pilotów 

zdalnego 
zasilania 

1. Słaba bateria w pilocie 1. Wymienić baterię w pilocie 

2. Złe ustawienie anteny 2. Wyregulować ustawienie anteny 

3. Zasłonięty radioodbiornik 3. Odsłonić radioodbiornik 

 

 

 

 

 



Parametry techniczne centrali sterującej T329 

Napięcie wejściowe: ~ 230 V + - / 10%   

Maksymalna moc wyjściowa: Prąd: 5A 

Bezpiecznik: AC220V 10A               

Odległość zdalnego sterowania: otwarty teren > 30 metrów 

Interfejs panelu sterowania i funkcji 

1. Złącze krańcówek (O.P COM C.L)  

2. Złącze silnika (L1 COM L2)  

3. Zasilanie: AC230V + - 10%  

4. Potencjometr regulacji momentu 

obrotowego  

5. Potencjometr regulacji siły  

6. Zestaw 6 mikroprzełączników 
1.  JEDEN przycisk na pilocie  
2. RF LOCK - funkcja zdalnej blokady ręcznej  
3. AUTO CL - funkcja automatycznego wyłączania  
4. Funkcja łagodnego startu  
5. CL_FORCE - możliwość zamknięcia drzwi 
zablokowana funkcje  
B6 SET 

 

 

 

  7. Przycisk programowania pilotów    

8. Przycisk F – ręczna obsługa bramy -  OTWÓRZ – STOP - ZAMKNIJ    

9. Przełącznik kierunku otwierania – LEWO / PRAWO    

10. Złącze lampy ostrzegawczej 230V 

11. Moduł radioodbiornika     

12. Terminal akcesoriów opcjonalnych (przycisk ręczny, czujnik podczerwieni, system dostępu do 

klawiatury itd.)  

 
Uwaga! W sieci zasilającej instalacji należy we własnym zakresie zamontować 
odpowiednie zabezpieczenie zapobiegające przeciążeniom, zapewniające 
całkowite odłączenie w warunkach określonych przez III kategorią przepięciową. 
Automat musi być podłączony do osobnego obwodu zabezpieczonego 
wyłącznikiem nadprądowym 10A. 

Sposób użytkowania pilota: 
A. Obsługa klawiatury pilota:  
- naciśnięcie przycisku kierunku zamykania / otwierania (strzałka w dół lub w górę) na 
pilocie powoduje ruch silnika,  
- naciśniecie przycisku zatrzymania na pilocie powoduje zatrzymanie silnika 
 

B. Przycisk blokady na pilocie: 
- jeśli mikroprzełącznik jest włączony (ON) naciśnięcie przycisku blokady (kłódka) na 
pilocie powoduje zablokowanie możliwości sterowania automatem poprzez wszystkie 
urządzenia sterujące. Odblokowanie następuje po naciśnięciu przycisku STOP 
(kwadrat) na pilocie 
 

C. Programowanie pilota: 
- naciśnij przycisk programowania pilotów centrali  (7) na 1s, 
- dioda LED zgaśnie, 
- naciśnij i przytrzymaj lub naciśnij dwa razy jeden z przycisków pilota, 
- sygnał dźwiękowy potwierdza zapamiętanie pilota 
Każdy kolejny pilot należy zaprogramować według powyższej procedury. 
 

D. Kasowanie pamięci pilotów: 
UWAGA! Procedura kasuje wszystkie zapamiętane piloty. 
- naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia centrali (7) na 8s. 
- sygnał dźwiękowy potwierdzi skasowanie wszystkich zapamiętanych 
pilotów.                        
 

Sterownie za pomocą zewnętrznego przycisku: 
Istnieje możliwość podłączenie jednego lub trzech przycisków zewnętrznych do 
sterowania. 

A. Podłączenie pojedynczego przycisku sterującego: 
- przycisk typu „dzwonkowego” (monostabilny) należy podłączyć do 
zacisków ONE i COM na centrali, 
- automat będzie pracował w trybie sekwencyjnym – OTWÓRZ-STOP-
ZAMKNIJ 
B.    Podłączenie sterowania zewnętrznego z trzema przyciskami 
- trzy przyciski typu „dzwonkowego” (monostabilny) należy podłączyć do 
zacisków centrali odpowiednio dla każdej z funkcji: 
OTWÓRZ – zaciski OP i COM 
STOP – zaciski STP i COM 
ZAMKNIJ – CL i COM 



Podłączenie silnika: 
Okablowanie silnika musi pozostać w ustawieniu fabrycznym, jeśli zachodzi potrzeba zmiany 
kierunku otwierania należy zrobić to za pomocą przełącznika kierunków na centrali (9). 
 

Funkcja automatycznego zamykania: 
W razie potrzeby użytkownik może ustawić funkcję automatycznego zamykania.  
Aby uruchomić funkcję automatycznego zamykania należy ustawić mikroprzełącznik 3 w 
pozycji ON (w górę) 
 
Funkcja automatycznego zamknięcie polega na zamknięciu bramy po odliczeniu zadanego 
przez użytkownika czasu od otwarcia. Gdy funkcja jest włączona, dioda „LED 8” miga z 
prędkością 1Hz po pełnym otwarciu bramy. 
 
Regulacja czasu pauzy: 
-  aby ustawić czas pauzy automatycznego zamykania należy ustawić mikroprzełącznik 6 
(SET) w górę, 
- każdorazowe naciśnięcie przycisku F (8) na centrali powoduje dodanie jednej sekundy do 
czasu pauzy. Należy przycisnąć przycisk F żądaną ilość razy, np. gdy chcemy aby brama 
zamknęła się po 30s należy nacisnąć przycisk F 30 razy. 
- następnie należy ustawić mikroprzełącznik 6 (SET) w pozycję OFF – sygnał dźwiękowy 
potwierdzi zapisanie czasu pauzy. 
 
 

Funkcja zabezpieczenia przeciwzgnieceniowego: 
Jeśli brama podczas zamykania  oprze się o przeszkodę, centrala może odwrócić ruch  
i otworzyć bramę. 
Aby aktywować tę funkcję należy ustawić mikroprzełącznik 5 (CL_FORCE) w pozycji ON 
(do góry). Czułość zabezpieczenia reguluje się potencjometrem 5 (CL_FORCE). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schemat połączeń: 

 
Opis podłączenia fotokomórek: 
V+ do złącza 2 w RX i do złącza 2 w TX 
GND do złącz 1 i 5 w RX oraz do złącza 1 w TX 
FSW do złącza 3 w RX 
 
Przekroje kabli: 
Zasilanie: 230V AC – 3x1,5mm2 
Fotokomórki: 
- Odbiornik RX: 4x 0,5mm2 
- Nadajnik TX: 2x 0,5mm2 
Lampa sygnalizacyjna: 2x 1mm2 
Zewnętrzny przycisk sterujący: 2x 0,5mm2  
 
Uwagi:  
1. Centrala przystosowana do napięcia roboczego 230V, nie podłączać pod napięcie 380V.  
2. Przewody podłączone do automatu, a prowadzone w ziemi powinny mieć przystosowana  

do tego izolację. 
3. Zabezpieczenie silnika domyślnie ustawione jest na 90s. 
4. Nadajnik na baterię DC12V typu 27A. Nie narażać pilota na upadki, zawilgocenie lub zgniecenie. 
 Dodawanie i kasowanie pilotów opisane w punkcie Sposób użytkowania pilota. 
5. Jeśli zasięg zdalnego sterowania jest zbyt mały, sprawdzić czy modułu radioodbiornika nie  

zasłaniają metaliczne przedmioty. 
6. Połączeń elektrycznych muszą dokonywać osoby wykwalifikowane. 

 
 



 
Uwagi i ostrzeżenia: 

 
 

1. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją oraz sprawdzić stan wszystkich dostarczonych elementów. 

2. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci, osoby o 
ograniczonej kondycji fizycznej czy psychicznej oraz osoby nie posiadające 
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. 

3. Produkt przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku w celach do jakich 
został zaprojektowany. Użytkowania w sposób inny niż opisany w 
instrukcji może spowodować jego uszkodzenie oraz sprowadzić 
potencjalne niebezpieczeństwo na użytkownika. 

4. Należy pamiętać aby w zasięgu pracy zautomatyzowanej bramy nie 
znajdowały się dzieci, osoby postronne lub zwierzęta. 

5. Podmiot dokonujący montażu zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpiecznego użytkowania automatyki poprzez zabezpieczenie obszaru 
pracy bramy. 

6. Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy automacie należy wyłączyć 
zasilanie. 

7. Obwód zasilający automatykę bramy powinien być zabezpieczony 
zabezpieczeniem spełniającym wymogi III kategorii przepięciowej. 

8. Z dostarczonym produktem należy obchodzić się delikatnie, chroniąc 
przed uderzeniem, zgnieceniem upadkiem oraz kontaktem z wszelkiego 
rodzaju płynami. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie 
wystawiać go na działanie otwartego ognia. 

9. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób samodzielnych napraw 
sprzętu bez konsultacji i zgody wykwalifikowanego serwisu. 

10. Niestosowanie się do zapisów instrukcji może prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach nie obowiązuje 
rękojmia za wady materialne. 

11. Firma ADB Komfort nie ponosi odpowiedzialności za szkody płynące z 
nieprawidłowego użycia produktu lub jego użycia niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
 
 

Iporter: 
 
Właściciel sklepu internetowego  

www.automatyka.shop 
 
ADB KOMFORT Małgorzata Klimuntowska 
ul. Kilińskiego 27 
58-200 Dzierżoniów 
automatyka@adbkomfort.pl 
 
Napęd do bram przesuwnych serii FORCE posiada znak CE. 
ADB Komfort Małgorzata Klimuntowska gwarantuje zgodność produktu z 
Dyrektywą Europejską 2014/30/EU 
 

 
 

Urządzenie wyprodukowano w ChRL 

 

 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r. o zużytym sprzęcie 

elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego 

sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który 

zamierza pozbyć się produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu 

elektronicznego lub  elektrycznego  do  punktu  zbierania  zużytego  sprzętu.  

Punkty  zbierania  prowadzone  są m.  in.  przez sprzedawców hurtowych i 

detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność w zakresie odbierania odpadów. 



 

 

 

 


