Instrukcja montażu bramy garażowej

RS 350

logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA

Instrukcja montażowa bramy segmentowej RS 350

{

Przed przystąpieniem do montażu bramy segmentowej
RS 350 zapoznaj się z instrukcją oraz przygotuj swoje
miejsce pracy. Zadbaj o własne bezpieczeństwo!

szerokość otworu bramy garażowej

szerokość panela bramowego

rozstaw śrub montażowych prowadnic pionowych

Narzędzia niezbędne do montażu bramy garażowej
-

wiertarka z udarem
wiertła do metalu Ø 4,2 - 7 - 10 - 15mm
wiertło do betonu Ø 10mm
wkrętarka ze sprzęgłem
bity nasadowe 10 - 13mm
bit krzyżakowy
klucze płasko-oczkowe 10 - 13mm
klucze imbusowe 3 - 4mm
szlifierka kątowa z tarczą do metalu
poziomnica
drabina lub rusztowanie
miara zwijana
ołówek lub marker
pręty stalowe do naciągu sprężyn Ø 12
kołki rozporowe ze śrubami Ø 10
np. kołki (10x50 - 10x80), śruby (6x80 - 6x100)
opcjonalnie: ściski stolarskie

rys. 5

rys. 1

rys. 2

1

Ustaw prowadnicę pionową i zabezpiecz
ją przed przemieszczeniem (rys. 1)

2

Wywierć otwory montażowe wiertłem
Ø 10mm, wbij kołki rozporowe i wkręć śruby
(rys. 2-4)

3

Przenieś poziom prowadnicy pierwszej
na prowadnicę drugą (rys. 5)

4

Ustaw w poziomie blachę nadprożową
i zabezpiecz ją przed przemieszczeniem

5

Wywierć otwory montażowe wiertłem
Ø 10mm, wbij kołki rozporowe, następnie
zamontuj blachę nadprożową i wkręć śruby (rys. 4)
Powtórz pkt 1-2 dla prowadnicy drugiej

rys. 3

rys. 4

Prawidłowo zamontowane prowadnice
pionowe wraz z blachą nadprożową

2

1

rys. 6

rys. 7

rys. 8

6

Ułóż prowadnice poziome na wcześniej zamontowanej prowadnicy pionowej i skręć śrubą
M6 łuk prowadnicy 1 . Korzystając z pomocy drugiej osoby ustaw poziom prowadnicy,
po czym skręć ją śrubami M8 2 (w razie potrzeby, dognij szczypcami brzegi prowadnic - rys. 6)

7

Zamontuj ceownik na tył prowadnic poziomych łącząc go kątownikiem (rys. 7-8);
Całość należy dokładnie skręcić śrubami M8

8

Czynności 6-7 powtórz dla prowadnicy drugiej

rys. 9

Widok od wewnątrz
SYSTEM RS350

Strona lewa

Strona prawa

Kolor sprężyny:

czarny

czerwony

Kolor bębna:

czerwony

czarny

1

2

rys. 10

9

10

11

rys. 11

rys. 12

rys. 13

Montaż konsoli bocznych - dosuń konsolę maksymalnie do prowadnicy. Wywierć otwory montażowe wiertłem
Ø 10mm, wbij kołki rozporowe i wkręć śruby, następnie śrubą M8 skręć spód konsoli z blachą nadprożową.
UWAGA: Montaż podpory środkowej wału: pkt 12-14.
Montaż wału z osprzętem - wsuń wał lewy i prawy do łącznika tak, by jego końce stykały się w połowie
łącznika, następnie dokręć śruby na łączniku (rys. 10). Załóż wał osadzając go łożyskami na konsolach
bocznych (rys. 12); zabezpieczenia sprężyn skręć do konsol bocznych nakrętkami M8 1 2
Łożysko, dystans (element opcjonalny zależny od typu zastosowanego bębna) i bęben dosuń
maksymalnie do konsoli bocznej (rys. 13).

Element opcjonalny - jeśli nie masz podpory środkowej wału,
pomiń punkty 12-14 instrukcji montażu.
(Podpora środkowa wału dodawana jest do każdej bramy > 3000mm szerokości)

rys. 14

rys. 15

rys. 16

rys. 17

12

Ułóż podporę środkową wału mniej więcej w połowie szerokości (tylko jeśli występuje jedna podpora wału)
rys. 14.

13

Wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 10mm, wbij kołki rozporowe i wkręć śruby (rys. 15).

14

Plastikową część podpory założonej wcześniej na wał, skręć śrubami M8 (rys. 16-17).
UWAGA: Podpora środkowa może różnić się od prezentowanej w tej instrukcji.

15

Dopasuj wysokość podwieszenia do sufitu po czym
skręć śrubą M8 uchwyt kątowy podwieszenia z
zaciskiem montażowym wprowadzając go uprzednio
do profilu C jak na rysunkach powyżej.

16

Zmierz przekątne - pamiętaj! obie przekątne muszą
być równe a kąt między prowadnicą poziomą
i blachą nadprożową musi wynosić 90°.

17

Wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 10mm, wbij
kołki rozporowe i skręć podwieszenia do sufitu.

Montaż podwieszenia bramy na kątowniku perforowanym

(montaż obowiązkowy dla bram o wysokości podwieszenia przekraczającej 400mm)

pionowy element
podwieszenia
poziomy element
podwieszenia
element konstrukcyjny
wzmacniający (zastrzał)

rys. 18

18

Przytnij kątowniki perforowane jak na rysunku 18.
Wysokość oraz długość podwieszenia dopasuj
wg potrzeb.

19

Skręć przygotowane wcześniej elementy
kątownika perforowanego śrubami M8 jak na
rysunkach powyżej.

20

rys. 20

Dopasuj wysokość podwieszenia do sufitu,
po czym skręć śrubą M8 uchwyt kątowy
podwieszenia z zaciskiem montażowym
wprowadzając go uprzednio do profilu C (rys.
19-20)

21

Zmierzprzekątne-pamiętaj!obieprzekątnemuszą
być równe a kąt między prowadnicą poziomą
i blachą nadprożową musi wynosić 90°.

22

Wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 10mm,
wbij kołki rozporowe i skręć podwieszenia do
sufitu.

rys. 19

Uchwyt dolny lewy

Zawias boczny lewy-prawy

Zawias środkowy

Zawias boczny lewy-prawy

23

Montaż zawiasów - ustaw panele na równym płaskim podłożu, zabezpieczając je przed uszkodzeniem np.
wykorzystując styropianowe lub kartonowe przekładki.

24

Zaczynając od panela pierwszego (dolnego), zamontuj uchwyty dolne przykręcając je śrubami,
następnie zamontuj zawiasy boczne i środkowe powtarzając czynności dla pozostałych paneli.

Przykładowa platforma montażowa
- kozły stolarskie (3 kpl.)
- ściski stolarskie (2 szt.)

Uchwyt dolny prawy

rys. 21

Zawias boczny prawy

25

Montaż pierwszego panela - ustaw dolny panel poziomo na podłożu i dosuń do uszczelki prowadnicy pionowej.
Umieść rolkę wraz z uchwytem rolki w prowadnicy pionowej i skręć całość z uchwytem dolnym (rys. 21).
UWAGA: Między rolką a zawiasem zastosuj pierścienie dystansowe (tuleje).

26

Montaż pozostałych paneli - nałóż drugi panel (zgodnie z numeracją na panelu), przykręć wstępnie zawiasy
boczne na wszystkich wkrętach. Następnie dociskając delikatnie panel do dołu, dokręć zawiasy boczne.
Zamontuj pozostałe panele i zawiasy.

27

Regulacja rolek prowadzących - wyreguluj położenie rolek w zawiasach bocznych tak, aby ich część nylonowa
opierała się o bieżnię w prowadnicy pionowej i zapewniała docisk panela do uszczelki bocznej z zachowaniem
luzu do prowadnicy ok 2-3mm.

Zawias środkowy

Uchwyt górny prawy

Montaż rolki uchwytu górnego

28

Montaż uchwytu górnego - umieść podstawę uchwytu górnego mniej więcej 15mm od górnej krawędzi panela,
następnie skręć go śrubami.

29

Umieść rolkę z tuleją w uchwycie górnym rolki i przyłóż do podstawy uchwytu tak, aby rolka znajdowała się w
prowadnicy poziomej. Ustal położenie uchwytu górnego tak, aby zapewnić właściwe uszczelnienie panela do
prowadnic pionowych oraz uszczelki nadprożowej.

OSTRZEŻENIE!
Napinanie sprężyn skrętnych wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Montaż, obsługa techniczna i naprawy mogą być dokonywane tylko
przez doświadczone i właściwie przeszkolone osoby.

30

Przygotowania do naciągu sprężyn - przeprowadź całą linę od uchwytu dolnego, za rolkami do bębna, następnie
nawiń linę na bęben - ok 2.5 obrotu (patrz rysunki powyżej).

31

Dokręć śrubę zabezpieczającą linę przed przemieszczeniem kluczem imbusowym lub płasko-oczkowym (zależy
od typu zastosowanego bębna).

32

Dokręć bęben do wału kluczem imbusowym lub płasko-oczkowym (zależy od typu zastosowanego bębna).
Nadmiar liny należy odciąć.

33

Zablokuj wał przed przemieszczeniem. Dokonaj wstępnego naciągu prawej sprężyny - ok. 2 obroty (kierunek
naciągu sprężyn jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara), następnie dokręć sprężynę do wału.
Wykonaj czynności z pkt 30-33 na stronie lewej.

7

1

34

Odkręć śruby prawej sprężyny, następnie przy pomocy prętów dokonaj naciągu sprężyny w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. Ilość obrotów sprężyny podano na tabliczce znamionowej bramy.

35

Dokręć prawą sprężynę do wału (moment dokręcenia 10 Nm) i ostrożnie wyjmij pręty naciągowe.

36

Powyższe czynności powtórz dla sprężyny lewej.
UWAGA: Obie liny nośne muszą być naprężone jednakowo.

37

Podnieś bramę na wysokość ok 0.5m, po czym sprawdź wypoziomowanie bramy na dolnym panelu.
Brama powinna się swobodnie podnosić.

38

Przesmaruj wszystkie zawiasy, rolki oraz osie rolek jak i prowadnice.

KOŃCOWY MONTAŻ ZABEZPIECZENIA PRZECIW PĘKNIĘCIU SPRĘŻYNY
UWAGA! Do każdego kompletu zabezpieczeń dołączona jest oddzielna instrukcja montażu.

39

Wiertłem Ø 4-5mm wywierć otwór w wale, przeprowadzając wiertło przez otwór w zębatce zabezpieczenia.

40

Kluczem imbusowym 3mm dokręć zabezpieczenie sprężyny przed pęknięciem do wału (śruba imbusowa M5).

41

Wyjmij zawleczkę oznaczoną żółtą etykietą ostrzegawczą z zabezpieczenia.
Powyższe czynności należy powtórzyć z drugiej strony.

Montaż elementów opcjonalnych
1. Uchwyt bramowy
2. Rygiel ręczny.

42

Wiertłem Ø 10mm wywierć cztery otwory w dolnym panelu bramy tuż nad listwą z uszczelką.
Czynność tę należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności by nie uszkodzić panela.

43

Włóż uchwyt we wcześniej wywiercone otwory i skręć obie części uchwytu bramy dołączonymi
do zestawu śrubami.

44

Umieść rygiel maksymalnie przy krawędzi na okuciu bocznym panela bramowego, następnie przykręć go przy
pomocy śrub samowiercących do panela.

45

Wiertłem Ø 15mm wywierć otwór dla rygla w prowadnicy pionowej.

Montaż elementów opcjonalnych
3. Kątownik prowadnic pionowych

46

Umieść kątownik w dolnej/górnej części prowadnicy pionowej tak by przylegał do prowadnicy swoim dłuższym
bokiem.

47

Wiertłem Ø 10mm wywierć otwory montażowe w ścianie, następnie wbij kołki rozporowe i skręć kątownik
śrubami.

48

Wiertłem Ø 7mm wywierć otwory w prowadnicy pionowej, po czym skręć kątownik do prowadnicy pionowej
śrubą płaską M6.

49

Powtórz czynności z pkt. 46-48 dla pozostałych kątowników.

Montaż elementów opcjonalnych
4. Zabezpieczenie antywyważeniowe bramy

50

Zaznacz na prowadnicy pionowej pozycję rolek prowadzących. Czynność tę wykonujemy przy całkowicie
zamkniętej bramie garażowej. Po oznaczeniu pozycji wszystkich rolek - otwórz bramę.

51

Umieść blachę zabezpieczającą w miejscu położenia rolki, następnie dosuń blachę maksymalnie do prowadnicy
pionowej po czym wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 7mm. Skręć blachę z prowadnicą śrubami M6.

52

Załóż zabezpieczenie dolne na prowadnicy, następnie wiertłem Ø 7mm wywierć otwory montażowe. Wbij kołki
rozporowe i dokręć śrubami do podłoża.

53

Wiertłem Ø 7mm wywierć otwory w prowadnicy pionowej. Całość skręć śrubami M6.

Montaż elementów opcjonalnych
5. Zamek z ryglem

54

Dopasuj wysokość gniazda zatrzasku, następnie wywierć otwory montażowe wiertłem Ø 7mm w prowadnicy
pionowej. Skręć gniazdo zatrzasku z prowadnicą śrubami płaskimi M6

Montaż elementów opcjonalnych
6. Rozsprzęglenie bramy z napędem elektrycznym

Mocowanie linki

Wspornik ramienia prowadzącego

Ramię prowadzące

Ramię prowadzące

OPLOT

Montaż linki

55

Montaż linki rozpoczynamy od przeprowadzenia jej przez otwór w elemencie rozsprzęglającym wózka szyny.
Stalową linkę, od wózka, wzdłuż ramienia prowadzącego do zamka należy umieścić w czarnym oplocie jak na
rysunku powyżej.

56

Napręż delikatnie linkę po czym zamontują ją do uchwytu zamka jak na rysunkach powyżej.

57

Odetnij nadmiar linki.

58

UWAGA! Zapadki rygla należy po obu stronach bramy unieruchomić w pozycji otwartej dołączonymi do zestawu
łańcuchami.

