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1. TOORS - deklaracja zgodności 

2.1. Typu Toors Indy
2.2. Typu ARP



	  

	  

	  
	  

EC	  –	  DEKLARACJA	  ZGODNOŚCI	  
(Dyrektywa	  Maszynowa	  2006/42/ES,	  Aneks	  II)	  

	  
TOORS	  CZ	  s.r.o.	  
Turkova	  1338	  

504	  01	  Novy	  Bydzov	  
Republika	  Czeska	  

	  
Deklaruje	  niniejszym,	  że	  poniższe	  produkty	  
	  

Ø Bramy	  segmentowe	  sterowane	  elektrycznie:	  TOORS	  INDY	  
	  

w	  połączeniu	  z	  napędami	  elektrycznymi:	  Mtec,	  MFZ,	  GFA,	  BFT	  
	  
są	  zgodne	  z	  postanowieniami	  następujących	  dyrektyw	  EC	  w	  przypadku	  	  montażu	  
zgodnego	  z	  instrukcją	  zawartą	  w	  dokumentacji	  produktu:	  
	  
89/106/EEC	  Dyrektywa	  o	  wyrobach	  budowlanych;	  
2006/42/EC	  Dyrektywa	  maszynowa	  z	  późniejszymi	  zmianami;	  
2004/108/EC	  Dyrektywa	  kompatybilności	  elektromagnetycznej	  z	  późniejszymi	  zmianami;	  
2006/95/EC	  Dyrektywa	  niskiego	  napięcia	  z	  późniejszymi	  zmianami	  
	  
oraz,	  że	  zostały	  zastosowane	  poniższe	  normy:	  
	  
EN	  13241-‐1:	  Norma	  wyrobu:	  bramy	  i	  drzwi	  przemysłowe	  i	  garażowe.	  	  
Cześć	  1:	  Produkty	  bez	  odporności	  ogniowej	  i	  dymoszczelności	  
	  
Wstępne	  badania	  produktów	  tego	  tupu	  	  zostały	  wykonane	  przez	  notyfikowaną	  jednostkę	  
atestacyjną	  nr.	  0402,	  SP	  -‐	  Szwedzki	  Krajowy	  Instytut	  Badań	  i	  Testów:	  protokół	  0402-‐CPD-‐
407009	  
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2. OPIS BRAMY SEGMENTOWEJ  

 

                                                          Szerokość / wysokość ( = światło przejazdu) 
 
 
           

 
 
Powierzchnia bramy : 
 
Segmenty (17) o wysokości 488 i 610 mm typu MONOWALL składające się z dwóch powłok stalowych 
wypełnionych utwardzoną pianką poliuretanową, poziome żłobienia w równych odstępach. Grubość segmentów 
39 mm, zewnętrzna powłoka ocynkowana ogniowo, struktura "stucco" (przetłoczenia wzdłużne, zwiększające 

sztywność segmentów) pokryta podwójnie wpalaną farbą. Wewnętrzna powłoka ocynkowana ogniowo, 
gruntowana i pokryta zewnętrznie lakierem wpalanym, na końcu segmentu uszczelka środkowa PVC.  
 
 

                                 
 
 
 
 

 

 

2.1. Typu TOORS INDY

Brama segmentowa - INDY Segmenty stalowe o podwójnych ściankach wypełnionych PUR. 
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Segment (17) dolny wyposażony w uszczelkę posadzkową (16) z tworzywa APTK z dodatkową podwójną 
krawędzią wyrównawczą, uszczelka nadproża w profilu aluminiowym (10) również z tworzywa APTK. Dolne 
segmenty przewidziane do wyposażenia w dodatkowe zamki lub rygle. 
 

 
Okucia : 
 
Wszystkie okucia (7,8) zewnętrzne jak i wewnętrzne z precyzyjnie ułożyskowanymi rolkami (8) jezdnymi z 
tworzywa sztucznego wykonane są wytłoczek stalowych cynkowych ogniowo, stabilnie i pewnie zamocowanych 
do pionowej prowadnicy mocująco-jezdnej bramy. Okucia te, zawiasy,(3) oraz zawiasy środkowe (3a) łączą 

poszczególne segmenty w przegubową płytę bramy. 
 
Blokowanie bramy : 
 
Standardowe wykonanie to rygiel przesuwny (5) zamontowany na panelu bramy blokujący i unieruchamiający 
ją poprzez otwór w prowadnicy pionowej bramy. 
Na życzenie specjalny zamek z wkładką cylindryczną, uchwyt odryglowujący i samoblokujący zamek (po 

prawej stronie patrząc od wewnątrz). 
Ruch bramy, otwieranie lub zamykanie następuje przy pomocy uchwytów (6) zamocowanych zewnątrz i 
wewnątrz oraz linki pomocniczej.  
Przy obsłudze za pomocą przekładni łańcuchowej zaleca się użycie do blokady bramy rygla przesuwnego. 
 

Rama, prowadnica pionowa i pozioma: 
 

Dwustronna rama profilowa (2) z ogniowo ocynkowanej stali z pionowymi, profilowanymi szynami 
prowadzącymi rolki bramy, przymocowana do ściany z cegieł, betonu lub stali. Uszczelka boczna (20) z 
wkładką plastikową między powierzchnią bramy a ramą zapewnia szczelność i równomierny bieg bramy.  
Poprzez łuki (1) prowadnic (profil C) i stabilne, podwójne ich poziome odcinki brama jest poprowadzona pod 
sufitem i zatrzymywana poprzez zderzaki (19).           
 

Wyważenie bramy: 
 
Wałek (14) sprężyny skrętnej (13) z linkami nośnymi nawijanymi na bębny (15) umiejscowiony jest ponad 
nadprożem i zamocowany poprzez wsporniki (11) wału sprężyn skrętnych.  
Sprężyna skrętna z rdzeniem odpowiednio napięta zostaje podczas montażu. Sprzęgło (12) służy do 
poziomowania bramy po montażu ostatecznym.  
Przy, specyficznej trakcji bramy w przypadku bardzo niskiego nadproża, tzw. niskim prowadzeniu bramy, 

wałek skrętny wraz ze sprężynami umocowany na końcu poziomych prowadnic. 

 
Otwory świetlne typu sandwicz lub prostokątne: 
 
Segmenty o wysokości 488 lub 610 mm z otworami świetlnymi (4), składającymi się z gumowej uszczelki 

mocującej podwójną lub pojedynczą szybę akrylową o grubości 28 mm lub 5 mm. 
 
Segmenty całkowicie przeszklone ( full vision): 
 
Segmenty bramy o wysokości 488 mm lub 610 mm, zbudowane jako segment całkowicie przeszklony. 
Ramy-sekcje zbudowane z aluminiowych profili zamkniętych w standardowym wykonaniu, epoksydowane wg 

DIN 17611, barwione w kolorze naturalnym E6 EV1. W standardowym wykonaniu wypełnieniem są: 
- przezroczyste szkło akrylowe o grubości ok. 3 mm, 
- przezroczyste podwójne, zespolone szyby akrylowe z wkładką dystansową, grubości ok. 16 mm, 
- podwójne akrylowe szyby z poziomymi przekładkami, grubość 16 mm. 
- inne wypełnienia po uzgodnieniu. 
 

Uwaga: Ramy do przeszklenia nie posiadają gruntowego pokrycia poliestrem. 

 
Ochrona powierzchni: 
 
Patrz wyżej opis powierzchni bramy, kolor standardowy, szaro-biały, RAL 9002. Wszystkie pozostałe części 

stalowe ocynkowane, sprężyny skrętne pokryte warstwą ochronną. 

 

 
Montaż bramy: 
Od wewnątrz, za przygotowanym otworem (na murze, betonie, stali), najlepiej po wykończeniu posadzki. 
 
 
 

 

 

 



  

2.2. Typu ARP 

 

 
Powierzchnia bramy: 

 

Przeszklone segmenty bramy składają się z profilowanych ram aluminiowych epoksydowanych E6 EV1, 
podzielonych pionowymi szprosami. Grubość segmentów 42 mm. Wysokość segmentów do wyboru w 
równomiernych odstępach, co ok. 500 - 700 mm. Segment dolny o wysokości ca 480 i 610 mm składa się z 
dwóch powłok stalowych wypełnionych utwardzoną pianką poliuretanową. Zewnętrzna warstwa o strukturze 
“stucco”, ocynkowana ogniowo i pokryta dwukrotnie lakierem wpalanym. Warstwa wewnętrzna ocynkowana 
ogniowo i gruntowo pokryta lakierem wpalanym (RAL 9002). Pomiędzy segmentami, przy nadprożu i przy 
posadzce uszczelki APTK. 

 
Przeszklenia: 
 
W standardowym wykonaniu ARPE przeszklenie stanowi szkło akrylowe o grubości ok. 3 mm umocowane przy 
pomocy specjalnych listew od wewnątrz, od zewnątrz uszczelnione profilami APTK. 
Przy wykonaniu ocieplanym ARPI stosuje się podwójne szkło akrylowe z wkładkami dystansowymi lub 
podwójne szyby akrylowe z poziomymi przekładkami. Grubość podwójnego przeszklenia 16 mm. 
 

Okucia: 

 
Wszystkie okucia zewnętrzne jak i wewnętrzne z precyzyjnie ułożyskowanymi rolkami z tworzywa sztucznego 
wykonane są z ciśnieniowych odlewów cynkowych stabilnie i pewnie zamocowanych do profili kątowych. 
Okucia te łączą poszczególne segmenty w przegubową płytę bramy. 
 

Rama: 
 
Dwustronna rama profilowa z ogniowo ocynkowanej stali z pionowymi wymiennymi szynami prowadzącymi 
przymocowana do ściany z cegieł, betonu lub stali. Uszczelka boczna APTK z wkładką plastikową między 
powierzchnią bramy a ramą zapewnia szczelność i równomierny bieg bramy. Poprzez łuki prowadnic i stabilne, 
podwójne ich poziome odcinki brama jest poprowadzona pod sufitem. 
 

Wyważenie bramy: 
 
Wałek sprężyny skrętnej z linkami nośnymi nawijanymi na bębny umiejscowiony jest ponad nadprożem. 
Sprężyna skrętna z rdzeniem. Przy niskim prowadzeniu bramy wałek umocowany na końcu poziomych 
prowadnic. 

 
Ochrona powierzchni: 

 
Patrz wyżej opis powierzchni bramy.  
Poza tym możliwe opcje: lakierowanie proszkowe we wszystkich kolorach RAL. 
Wszystkie części stalowe ocynkowane, sprężyny skrętne pokryte warstwą ochronną. 

 
2.3. DRZWI Przejściowe: 
  
Opcjonalnie, w przypadku braku możliwości wejścia do obiektu przez inne otwory lub w celu zmniejszenia strat 
ciepła lub klimatyzacji, można w bramie wykonać drzwi przejściowe (dla bram o minimalnej szerokości 3000 
mm). Drzwi posiadają standardową wysokość 1950 mm i próg technologiczny w dolnej części panelu o 
wysokości 150 mm. W przypadku bramy z drzwiami i napędem elektrycznym standardowym wyposażeniem 

jest wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie bramy w przypadku otwartych drzwi. 
 

3. Obsługa bram – otwieranie i zamykanie 

3.1. Obsługa bramy otwieranej ręcznie. 

 
Otwieranie z zewnątrz - po przekręceniu kluczem w zamku patentowym należy przekręcić klamkę (opcja) 

i podnieść bramę do momentu całkowitego przesunięcia segmentów na prowadnice poziome. 
Najwyższy segment bramy powinien być dosunięty do zderzaków tylnych, 

Otwieranie od wewnątrz - po odblokowaniu kołeczka zabezpieczającego należy przekręcić klamkę (opcja) 
lub odryglować bramę ryglem i unieść ja do momentu przesunięcia segmentów na prowadnice 

poziome i dosunięciu do zderzaków tylnych, 
Zamykanie - bramę zamyka się poprzez pociągnięcie linki pomocniczej a następnie uchwytów zamontowanych 

na panelu bramy. Zamknięcie bramy realizowane jest poprzez przekręcenie klamki (powoduje to 
automatyczne zaryglowanie bramy) (opcja) lub ręczne zasunięcie rygla blokującego. 

 
 

 

 

 

Brama aluminiowa typ ARP. 
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3.2. Obsługa bramy zaopatrzonej w napęd łańcuchowy. 

 
Otwieranie z zewnątrz - odbywa się analogicznie do otwierania bramy pozbawionej napędu łańcuchowego. 

Nie należy w sposób zbyt gwałtowny podnosić bramy, aby nie dopuścić do splątania wewnątrz 

zamontowanego łańcucha (stosować tylko w niezbędnych przypadkach!) 

Otwieranie od wewnątrz - po odblokowaniu kołeczka zabezpieczającego należy pociągając łańcuch aż do 
momentu całkowitego otwarcia i uzyskania pełnego światła bramy i zablokować go na 
specjalnym uchwycie mocującym. 

Zamykanie - bramę zamyka się pociągając łańcuch (od wewnątrz), bądź powoli i łagodnie opuszczając bramę 
ręcznie z zewnątrz (stosować tylko w niezbędnych przypadkach!).      

W żadnym wypadku nie podstawiać pod bramą przedmiotów mogących zablokować jej 
zamykanie ! 

 

3.3. Obsługa bramy z napędem elektrycznym (wyposażenie opcjonalne). 

 

 
Silnik elektryczny o mocy około 700 W zasilany napięciem 3 x 380 V, umiejscowiony jest na zewnętrznej części 
wału (po prawej lub lewej stronie) i zamontowany do wspornika podtrzymującego wał skrętny (dla 

nietypowych warunków możliwość montażu silnika w środkowej części wału) i pozwala na otwieranie i 
zamykanie bramy z prędkością około 200 mm / sekundę. 

 
Sterowanie bramy, czyli zamykanie i otwieranie realizowane jest poprzez skrzynkę sterującą 
umiejscowioną około 120 cm nad poziomem posadzki obiektu, zamontowanej po lewej lub prawej stronie 
bramy. 
 
Sposób realizacji sterowaniem zależny jest od opcjonalnie zamówionego i dostarczonego sterowania: 
 

1/ standardowa skrzynka sterująca z przyciskami realizującymi otwieranie (góra), zamykanie (dół) oraz 
  zatrzymywanie (stop) bramy w dowolnym położeniu. W tym typie sterowania funkcja zamykania 
  realizowana jest przez ciągłe trzymanie przycisku „dół” aż do czasu całkowitego zamknięcia się bramy 
  zrealizowanego przez wyłączniki krańcowe znajdujące się w panelu regulacji silnika elektrycznego. 
  Ten sposób zamykania wymuszony jest warunkami bezpieczeństwa eksploatacji bramy i powoduje, że 
  do czasu całkowitego zamknięcia jej, przestrzeń w zakresie jej pracy obserwowana jest przez 

  obsługującego bramę pracownika. 
     
2/ sterowanie z tzw. podtrzymaniem polega na podaniu na przyciski sterujące tylko krótkiego około 2 – 3 

  sekundowego impulsu, po którym brama zacznie realizować zadaną funkcję: otwieranie lub zamykanie. W 
  każdej chwili można anulować zadane polecenie naciskając przycisk stop. Ten typ sterowania występuje w 
  standardzie bram zaopatrzonych w tzw. listwę bezpieczeństwa zamontowaną i aktywowaną w dolnej 
  uszczelce bramy. Listwa bezpieczeństwa realizuje cykl zatrzymania i ponownego otwarcia bramy w przypadku 

  napotkania na swej drodze przeszkody.  
W żadnym wypadku nie podstawiać pod bramą przedmiotów mogących zablokować jej zamykanie ! 
 
3/ dodatkowe typy sterowań, na indywidualne życzenie klienta, oferują różnorakie formy uruchamiania 
  bram oraz sterowania nimi: 
   
  - sterowanie falami radiowymi z kodem stałym i zmiennym dynamicznie, pilotami jedno- lub 

     wielokanałowymi, 
  - sterowanie pętlą indukcyjną, 
  - sterowanie kartą magnetyczną, 
  - sterowanie radarem lub bramką świetlną, 
  - sterowanie (zamykanie) bramy po określonym, ustalonym czasie wyłącznikiem czasowym tzw. timerem, 
  - sterowanie z konsoli kodem na klawiaturze alfanumerycznej, 

  - sterowanie stacyjkami kluczykowymi zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz obiektu 
    i inne możliwości. 
 
Niezależnie do podanych typów i możliwości sterowania bramą istnieje możliwość podłączenia do układu 
sterującego urządzeń ostrzegawczych zarówno dźwiękowych jak i wizualnych oraz sygnalizacyjnych. 

         
 4/ Drzwi przechodnie 
Przed otwieraniem lub zamykaniem bramy należy upewnić się, czy drzwi przechodnie są zamknięte. Jeśli 
brama wyposażona jest w napęd elektryczny zamontowany w drzwiach wyłącznik bezpieczeństwa 
uniemożliwia włączenie napędu w przypadku niedokładnie zamkniętych drzwi. 
 
 

 

 

 

 

 

Antriebe GmBH  oraz hamulec typu FB 300, w jakie opcjonalnie wyposażone są bramy TOORS INDY 
Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się poprzez napęd elektryczny i sterowanie niskonapięciowe firmy GFA 
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4. Serwis 

 
1. Dla prawidłowego i długotrwałego użytkowania bramy niezbędne jest przeprowadzenie przeglądów 

 

 
 
2. Przegląd okresowy obejmuje: 
– sprawdzenie działania wszystkich funkcji (otwieranie, zamykanie, zatrzymywanie, działanie bezpiecznika 

krawędziowego, otwieranie awaryjne.) 
– sprawdzenie czy nie ma uszkodzeń mechanicznych żadnych elementów. 
– sprawdzenie i ewentualne dokręcenie zawiasów, uchwytów rolek jezdnych, zaczepów linek, zamka, 

mocowanie wału, sprzęgła, mocowanie silnika, prowadnic poziomych i pionowych 
Wszystkie zauważone usterki należy niezwłocznie usunąć. 
 

3. Przegląd roczny obejmuje sprawdzenie i ewentualną konserwację następujących elementów bramy: 
 
 

1. Płyta bramy: 2. Napęd 3. prowadnice 
zawiasy wałek prowadnice pionowe 
uchwyty rolek jezdnych sprężyna prowadnice poziome 
rolki jezdne sprzęgło uszczelki boczne 
zaczepy linek bębny nawijające zawieszenie i mocowanie 
rama drzwi linki stalowe  
zawiasy drzwi łożyska  
uszczelka drzw   

samozamykacz (opcja)   
Segmenty   
zamek bramy   
okna (opcja)   
uszczelka górna   
uszczelka dolna   

   

4. Napęd elektryczny 5. Prowadnice  

wycieki oleju prowadnice pionowe  
prowadnice poziome uszczelki boczne  
awaryjne odryglowanie   
łańcuch awaryjny   

ustawienie wył. krańc.   
bezpiecznik krawędziowy   
kabel spiralny   
sterowanie elektr.   
bezpiecznik drzwi   
wył. rygla przesuwnego   

wył. kluczykowy   

 
                                               
                                 

4.1. Serwis bram pracujących w ciężkich warunkach (np. w myjni samochodowej) 

 
Z uwagi na specyficzne środowisko pracy (działanie strumienia wody, działanie środków chemicznych, duża 
wilgotność powietrza, duża liczba cykli pracy) niezbędne jest wykonywanie obsługi codziennej.  
Obsługa codzienna polega na: 

 przetarciu suchą szmatką reflektorów fotokomórek i odblasków, 
 sprawdzeniu wizualnym poprawności działania rolek, linek i sprężyn, 

 podczas przerwy w pracy myjni w porze zimowej obie bramy muszą być zamknięte, 
 w okresie zimowym konieczne jest usuwanie lodu z posadzki aby brama zamknęła się całkowicie. 

 
Bardzo ważnym czynnikiem konserwacji bram eksploatowanych w myjni samochodowej jest obsługa okresowa 
(comiesięczna). Obsługa ta polega głównie na: 

 smarowaniu mechanizmów (tj. rolek, zawiasów, przegubów, linek, łożysk) specjalnym smarem 
niewypłukującym się w wyniku działania wody i substancji chemicznych (np. smar HHS 2000 - firmy  
Würth), 

 umyciu przeszklonych segmentów płynem do mycia szyb, 
 sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych (ewentualne ogniska korozji 

oczyścić, zabezpieczyć farbą podkładową i nawierzchniową lub ocynkować), 
 sprawdzeniu stanu izolacji przewodów elektrycznych i zadławienia skrzynek sterującej i zabezpieczenia 

krawędziowego. 

 

 

W typowych warunkach eksploatacyjnych okresowy przeglad powinien by wykonywany co 6 miesiecy
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5. Części składowe i zamienne bramy przemysłowej (opisy w tekście): 

                       

 

     1. Oś napędowa wraz z wałkiem i sprężyną skrętną 

 

 
                        
 
      2. Zawias boczny, panel bramowy, uszczelka pionowa, zawias środkowy 
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3. Uszczelka dolna wraz z listwą profilową, uszczelka górna, pozostałe elementy 
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  6. Montaż bramy przemysłowej. 
 
Pamiętać należy, iż tylko dokładny i poprawny montaż zgodny z wytycznymi producenta bram gwarantuje 
prawidłowe ich funkcjonowanie i zapewnia długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie, dlatego montaż musi być 
wykonany dokładnie i starannie. 

 
MONTAŻ PROWADNIC PIONOWYCH I POZIOMYCH. 
 
Obie pionowe prowadnice należy montować na tym samym poziomie, szczególnie w przypadku braku 

docelowej posadzki, zwracając jednocześnie uwagę na zachowanie równoległości obu prowadnic oraz 
prostopadłości w stosunku do poziomu posadzki. W przypadku nierównej płaszczyzny ściany, na której 
przeprowadzany jest montaż należy zastosować podkładki dystansowe o różnych grubościach. Montaż można 

przeprowadzać na każdego typu powierzchni pod warunkiem, że powierzchnia ta jest zdolna wytrzymać ciężar 
bramy i napór wiatru. Prowadnica montowana jest za pomocą śrub z kołkami rozporowymi, śrubami 
samogwintującymi lub śrubami metrycznymi do gwintów wykonanych w konstrukcji stalowej. Po 
zamontowaniu prowadnic pionowych należy przystąpić do montażu prowadnic poziomych, mocując je poprzez 
wsporniki do stropu lub konstrukcji stalowej służącej do ich podwieszenia. W trakcie montażu należy sprawdzić 
wymiary przekątnych pomiędzy zamontowanymi prowadnicami poziomymi i ewentualnie dokonać niezbędnej 
korekty. Prowadnice poziome po zamontowaniu winny być mocno i pewnie zawieszone pod stropem – 

konieczne jest zachowanie równoległości pomiędzy obiema prowadnicami jak i prostopadłości do ściany 
nadproża. 
 
MONTAŻ WAŁU NAPĘDOWEGO. 
 
Po zakończeniu powyższych czynności można przystąpić do montażu wału nośnego wraz ze sprężynami 

skrętnymi. Sprężyna skrętna dostarczana jest jako zmontowana a wsporniki ją mocujące na wale oraz łożyska i 

kliny ustalające oraz bębny linek nośnych montowane są na stałe w trakcie montażu. W celu prawidłowego 
montażu wsporników bocznych i środkowych najlepiej wyznaczyć sobie poziomą linię pomocniczą na nadprożu. 
Bęben linek należy zamontować w taki sposób, aby znajdował się w pobliżu wsporników mocujących został 
przykręcony śrubami. Zabezpiecza to wał napędowy przed przesuwem na boki i tym samym zapewnia ciągły 
obrót bębna linek nośnych w tej samej pozycji. Sprężyny i bębny są oznaczone kolorami czerwonym i czarnym. 
 

MONTAŻ PANELI BRAMOWYCH. 
 
Montaż rozpoczynamy od panelu dolnego (panel z uszczelką dolną, posadzkową) – mocując do niego dolne 
uchwyty linek oraz zawiasy boczne wraz z rolkami a następnie zawiasy środkowe. Po zamontowaniu rolek 
umieścić panel pomiędzy prowadnicami pionowymi bramy. Kolejnym etapem montażu jest zamontowanie 
panelu drugiego i kolejnych w taki sposób, aby względem siebie panele ustawione były równo. Po przykręceniu 
zawiasów bocznych osadzamy rolki jezdne a następnie montujemy zawiasy środkowe.  



 12 

                 
Po zakończeniu montażu paneli przystępujemy do montażu linek do dolnych uchwytów panela dolnego a 
następnie nawijamy je na bębny nośne dobierając tak długość linek aby po ich napięciu minimalna liczba 
zwojów na bębnie wynosiła dwa. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania bramy jest równe napięcie linek 

między innymi za pomocą sprzęgła na osi napędowej. 
 

NAPINANIE SPRĘŻYN SKRĘTNYCH BRAMY. 
 
Jest to ostatnia faza montażu w przypadku bramy o napędzie ręcznym. Napinanie sprężyn odbywa się tylko w  
przypadku całkowicie zamkniętej bramy. OBIE SPRĘŻYNY MUSZĄ MIEĆ TAKIE SAMO NAPRĘŻENIE.! Do 

napinania sprężyn użyć dwóch prętów stalowych o długości 60-80 cm o średnicach odpowiednich do otworów 
znajdujących się w kołnierzu sprężyny. Ilość potrzebnych obrotów sprężyny do prawidłowego jej naprężenia 
podaje producent na etykiecie bramy.  
 
 UWAGA! 
 
Po napięciu sprężyn należy sprawdzić poprawność ustawienia geometrii bramy. Panele bramy muszą 

znajdować się w położeniu poziomym, ewentualną korektę przeprowadzić za pomocą sprzęgła, a linki nośne po 
obu stronach bramy napięte jednakowo, ewentualną korektę przeprowadzić za pomocą sprzęgła. 
Do montażu bram należy używać tylko oryginalnych części dostarczonych przez producenta. 
 
 
MONTAŻ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO – OPCJA 

 

Po zamontowaniu bramy całkowicie należy zamontować poprzez kliny ustalające oraz otwory w obudowie 
silnika elektrycznego napęd elektryczny na lewej lub prawej stronie wału nośnego bramy. 
Doprowadzić wiązkę instalacji zasilająco – sterującej z silnika do skrzynki sterującej, która zamontowana jest 
po jednej ze stron bramy na wysokości około 1200 mm nad poziomem podłogi i w odległości około 400 – 500 
mm od krawędzi otworu bramy. Do skrzynki sterującej doprowadzić napięcie ( 3 x 380 V + O + Pe). Ustawić 
krańcowe wyłączniki górnego i dolnego położenia bramy, podłączyć instalację bezpiecznika krawędziowego i 

innych opcji - o ile występują. Sprawdzić działanie bramy oraz wszystkich jej funkcji sterujących oraz 
zabezpieczających. 
PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ NALEŻY DO INWESTORA – MUSI ONA 
BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W RP PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI. 
 
 Instalacja sterująca dostarczana jest w komplecie z bramą wraz z osprzętem elektrycznym prze producenta 
 bram. 

 

                                                 

  7. Skrzynka sterująca ( widok ogólny).  
 

 

                                                           GÓRA (otwieranie) 
 

 

 

 

                                                                               STOP  

 

                                                               Wyłącznik kluczykowy (stacyjka- opcja)     

 

 
                                                                      DÓŁ   (zamykanie)               
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8. Schemat elektryczny układu sterowania bramami.  
 

 

 

 
9. Przykłady płytek sterujących :               gniazdo płytki 

a/ otwieranie z podtrzymaniem 
b/ bezpiecznik krawędziowy  
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Przemysłowa brama segmentowa z podwójną ścianką, ocieplana stosowana jest głównie w 
budownictwie w obiektach ogrzewanych. Poprzez swą konstrukcję i jakość wykonania 
pozwala na osiągnięcie niemal optymalnego bilansu cieplnego pomieszczeń, w których 

została zamontowana. 
Wartość współczynnika przenikalności cieplnej dla zamontowanej bramy o wymiarach 4000 

x 4000 mm bez przeszkleń wynosi 0,46 W/m2 K. 
 

na wykonanie w segmentach bramy: 
 
1/ przeszkleń, które zapewniają optyczne i funkcjonalne korzyści. Płyta bramy daje wrażenie 

lekkości i może wpływać dodatnio na ogólną architekturę budynku. Przeszklenie bramy zwiększa też 

oświetlenie wnętrza, co jest bardzo ważne z punktu widzenia ergonomii pracy i w mniejszym 

zakresie oszczędności w wymuszonym oświetleniu sztucznym. Bramy mogą być wyposażone w 

segmenty przeszklone wypełnione pojedynczymi szybami, otworami przeszklonymi typu „sandwicz” 

lub segmenty wypełnione jedno- lub dwuwarstwową szybą akrylową. 

 

2/ drzwi przejściowych w bramie. Wykonane z e stabilnych profili aluminiowych, anodowanych wg. 

DIN 17611 w naturalnym kolorze E 6/EV 1. Do seryjnego wyposażenia należą zamek z wkładką 

patentową, samozamykacz oraz uszczelki wokół drzwi. Drzwi montowane mogą być z lewej lub 

prawej strony bramy i otwierane są, ze względów bezpieczeństwa, tylko na zewnątrz. Standardowe 

światło otworu drzwiowego wynosi 1950 x 900 mm licząc od górnej krawędzi progu, którego 

wysokość wynosi około 150 mm. Drzwi w bramie można wykonać dla bram o wymiarach 

minimalnych szerokość x wysokość  

2750 x 2750 mm do maksymalnej szerokości bramy 5500 mm. 

 

 

SPOSOBY i możliwości trakcji jezdnej bram – tzw. sposób prowadzenia bramy ze względu na 

specyfikę pomieszczenia gdzie zostanie ona zamontowana przedstawia rysunek poniżej.  

             

                                              
                  

 

 

Możliwości technologiczne wykonania bram przemysłowych TOORS Indy pozwalają 


