
                  

Użytkowanie bramy segmentowej 

Po obu stronach płaszcza bramy znajdują się prowadnice, które 

zapewniają odpowiednie prowadzenie bramy. Powyżej górnego 

panelu bramy lub na zakończeniu poziomych prowadnic znajduje 

się wał napędowy zawierający sprężyny skrętne wraz 

z zabezpieczeniami i linkami stalowymi. Płaszcz bramy zawieszony 

jest na linkach stalowych, które nawinięte są na 

bębny nawojowe. Sprężyny skrętne zapewniają odpowiednie 

wyważenie i prawidłowe funkcjonowanie bramy podczas 

otwierania. Sprężyny znajdują się pod maksymalnym 

naprężeniem, gdy brama jest w pozycji zamkniętej. 

 Zamykanie i otwieranie 

Istnieją dwa sposoby zamykania i otwierania bramy: 

1. Ręczny: 

Otwieranie: złap za uchwyt bramy, a następnie pociągnij 

w górę. Podnieś bramę z odpowiednią siłą, tak aby w każdym 

momencie można było ją zatrzymać. Nie podnoś bramy 

w górę z całej siły. Zamykanie: złap za uchwyt lub linkę 

i pociągnij w dół. Nie zamykaj bramy w dół z całej siły. 

2. Automatyczny 

W tym wypadku wał napędowy jest połączony z automatem 

bramy. Otwieranie lub zamykanie bramy odbywa się za 

pomocą nadajnika radiowego lub przycisku. Linki w takim 

przypadku są nawinięte lub rozwinięte, powodując tym 

samym opuszczenie lub podniesienie płaszcza bramy. 

Otwieranie: naciśnij przycisk na pilocie, aby podnieść bramę 

w górę. Zatrzymanie: podczas pracy bramy naciśnij przycisk 

na pilocie, aby ją zatrzymać. Zamykanie: ponowne naciśnij 

przycisk na pilocie, aby opuścić bramę w dół. 



 

 

Rozblokowanie: pociągnij odpowiedni sznurek lub uchwyt 

połączony z automatem. Spowoduje to rozblokowanie 

automatu i przejście na ręczną obsługę bramy. 

 

OSTRZEŻENIE 

• Należy obserwować bramę podczas otwierania 

i zamykania, a także upewnić się, iż nikt nie przebywa 

w miejscu pracy bramy. 

• Pod żadnym pozorem nie należy umieszczać jakichkolwiek 

przedmiotów pod bramą, aby utrzymać ją 

w pozycji otwartej lub półotwartej. 

 

OSTRZEŻENIE 

• Pod żadnym pozorem nie należy demontować 

linek, bębnów, zawiasów czy sprężyn skrętnych. 

Może to zostać wykonane tylko przez odpowiednio 

wykwalifikowane osoby. 

 

 

UWAGA 

• Bramę należy otwierać i zamykać tylko przy pomocy 

uchwytu (klamki) lub liny (łańcucha). Nie 

należy używać innych przedmiotów. 

OSTRZEŻENIE 

• Nigdy nie należy naciskać przycisku na pilocie jeśli 

brama nie jest widoczna! W miejscu pracy bramy 

może znajdować się osoba lub przedmiot! 


