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Prawidłowe zamontowanie bramy segmentowej stanowi podstawowy warunek do zapewnienia wysokiej jakości użytkowania. 
W niniejszej instrukcji podane są zalecane procedury oraz opis głównych typowych operacji technologicznych dotyczących montażu bramy, jak 
również wykaz niezbędnych narzędzi i akcesoriów.  
Niniejsza instrukcja może być wykorzystywana jako wytyczne podczas szkolenia personelu zajmującego się montażem. Opracowana została ona 
na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia. Należy ściśle przestrzegać wszelkich przepisów i zasad dotyczących montażu bramy. 
Zawartość niniejszego dokumentu nie może stanowić podstawy reklamacji. Firma GERDA zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania  
konfiguracji bramy oraz niniejszej instrukcji. 
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WSKAZÓWKI OGÓLNE 

1. 

1.1 

WSKAZÓWKI OGÓLNE 

OPTYMALNA WIELKOŚĆ EKIPY MONTAŻOWEJ 

Optymalna wielkość ekipy montażowej wynosi 3 osoby. W ekipie zajmującej się montażem 
bramy z napędem elektrycznym powinien się znajdować mechanik. 

Średni czas potrzebny ekipie do zamontowania 1 bramy wynosi 4 godziny. 

1.2 ZALECANY ZESTAW NARZĘDZI MONTAŻOWYCH 
POTRZEBNYCH EKIPIE MONTAŻOWEJ 

Nazwa narzędzia 
Przebijak elektryczny 
Wiertarka elektryczna 
Wkrętarka akumulatorowa 
Elektryczna przecinarka kątowa 
Adapter SDS z szybkomocującym uchwytem 
Nitownica 
Poziomice murarskie (1,5 i 0,5m) 
Skrzynka z narzędziami 
Młotek monterski (400 g) 
Zestaw narzędzi udarowych (dłuto, dłuto skośne, przebijak) 
Piła uniwersalna do metalu z wymiennymi brzeszczotami 
Nożyce do metalu 
Szczypce boczne średnie 
Kombinerki duże 
Zestaw pilników 
Zestaw wkrętaków ze stali hartowanej 
Wkrętak magnetyczny z końcówkami 
Wkrętak izolowany 
Zestaw kluczy do śrub z łbem sześciokątnym 
Zestaw kluczy nasadowych i bitów 
Zestaw kluczy oczkowych oraz kluczy płaskich 
Uchwyt magnetyczny do bitów z trzpieniem SDS 
Zestaw wierteł 
Wiertło do betonu Ø 6 mm długość 160-200 mm 
Wiertło do betonu Ø 8 mm długość 200-260 mm 
Wiertło do betonu Ø 10 mm długość 550 mm 
Wiertło do betonu Ø 12 mm długość 550 mm 
Wiertło do betonu Ø 14 mm długość 750 mm 
Zestaw gwintowników 
Uniwersalne pokrętło do gwintowników 
Zestaw dłut 
Pistolet do silikonu 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 każdego rodzaju 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Ilość 
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Nazwa narzędzia 
Przyrząd do badań 
Lutownica elektryczna 60 W 
Taśma minimum 30 m 
Uniwersalna drabina składana 4-stopniowa 
Wielofunkcyjna drabina trzyczęściowa (o długości powyżej 6 m) 
Cyrkiel drążkowy 125 mm 
Taśma miernicza 5 m 
Taśma miernicza 10 m 
Okulary ochronne 
Maska oddechowa 
Kask 
Komplet rękawic ochronnych 
Apteczka uniwersalna 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 

Ilość 

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Montaż bramy może być wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony z 
konstrukcją bramy oraz procesami technologicznymi dotyczącymi jej montażu, jak również 
przeszkolony w zakresie środków bezpieczeństwa. Opis środków bezpieczeństwa zawarty jest w 
Załączniku. 
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ZASADY MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ BRAMY 

3. ZASADY MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ BRAMY 

WYMAGANIA INSTALACYJNE 

Bramę należy umieścić symetrycznie względem otworu garażowego. 
Przy montowaniu bramy podstawy nośne należy wyrównać w płaszczyznach pionowych. 
Profile nośne należy umiejscowić w pobliżu obramowania otworu na całej długości. Dopuszcza się 
odstępy wynoszące maksymalnie 5 mm. Różnica w długości odchyleń, mierzona na krańcach podpór, 
nie powinna być większa od 2 mm. 

Zamontowanie elementów bramy i wypoziomowanie ich na ścianie przed ostatecznym zamocowaniem 
można wykonać przy użyciu metalowych podkładek zamontowanych w obszarze punktów mocujących. 

Dokładność zamontowania bramy kontrolowana jest za pomocą poziomicy murarskiej oraz za 
pomocą 8-metrowej taśmy mierniczej. 

3.1 

3.2 ZASADY MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ BRAMY 

Bramę należy zamontować poprawnie, aby nie stanowiła żadnego potencjalnego zagrożenia dla życia 
lub zdrowia ludzi. Punkty mocujące bramy powinny zapewniać równomierny rozkład sił działających na 
bramę oraz bezpieczne przekazywanie sił na elementy konstrukcyjne budynku. 

Wybór elementu mocującego dokonywany jest zgodnie z rozdziałem obciążenia oraz 
wytrzymałością konstrukcji budynku. Konstrukcja budynku powinna wytrzymywać siły rozprężające 
pojawiające się podczas dokręcania elementów mocujących. 

Ani korek ani pianka budowlana nie mogą być wykorzystywane jako elementy mocujące. 

Jeżeli ściana wokół otworu wykonana jest z twardych materiałów pełnych, takich jak beton, kamień 
naturalny, cegła pełna, wówczas montaż elementów nośnych bramy wykonuje się bezpośrednio w 
otworze ściany (rys. 1). 

Rys. 1. 
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ZASADY MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ BRAMY 

Jeżeli ściana wokół otworu wykonana jest z materiałów pustych takich jak cegła dziurawka, cegła 
silikatowa, pustaki ceramiczne, jak również z betonu lekkiego i komórkowego, pustaków silikatowych 
oraz innych materiałów budowlanych o niskiej wytrzymałości na ściskanie, zaleca się obramować otwór 
konstrukcji profilem stalowym (rys. 2). 

Dopuszcza się zamocowanie elementów nośnych bramy bezpośrednio w otworze ściany za pomocą 
elementów mocujących o zwiększonej długości zakotwienia. 

Rys. 2. 

Jeżeli montaż bramy wykonywany jest do konstrukcji metalowych, konieczne jest zastosowanie 
wkrętów samogwintujących lub śrub z nakrętkami. 

Jeżeli nie ma możliwości zamocowania metalowego obramowania w otworze ściany, zaleca się 
zamocowanie bramy przy pomocy ściągów. 

Wzmocnienie profilu nośnego dokonuje się przy użyciu kątowników mocowanych w otworze ściany 
oraz do profilu. Mocowanie do profilu wykonuje się dwoma śrubami (М6х16) z łbem okrągłym i 
nakrętkami z kołnierzem. Śruby wprowadzane są od strony kątownika poprzez gotowe pary otworów 
w profilu (rys.3). 

Przy odległości mniejszej od 125 mm między końcem otworu, a ścianą boczną kątowniki można 
montować jedynie wewnątrz profilu nośnego (rys. 3.1). 

Rys. 3. Rys. 3.1. 
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ZASADY MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ BRAMY 

3.3 URZĄDZENIA MOCUJĄCE DO ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW 
BRAMY DO KONSTRUKCJI NOŚNYCH 

Przy montowaniu bramy mogą być wykorzystywane różne elementy mocujące; wybór zależy od 
charakterystyki materiałowej ściany wokół otworu garażowego. 

Wszystkie części mocujące powinny być odporne na korozję. 
Do zamocowania bramy do ściany wykonanej z betonu, cegły pełnej, betonu keramzytowego, 
kamienia naturalnego i innych podobnych materiałów stosowane są kotwy metalowe rozporowe 
(rys.4) i kołki nylonowe ze śrubami (rys. 4.1). 

Rys. 4. Rys. 4.1. 

Do mocowania bramy do ściany wykonanej z betonu lekkiego i komórkowego, cegły dziurawki, 
bloczków silikatowych, wapienia  stosuje się podłużne kołki plastikowe ze śrubami (160 mm 
długości).  

Średnica zewnętrzna kotwy i kołka – 10 mm. 

Aby zamocować bramę do konstrukcji metalowych, konieczne jest zastosowanie wkrętów 
samogwintujących o średnicy zewnętrznej gwintu 8 mm (rys. 4.2). 

Rys. 4.2. 

Aby zapewnić bezpieczne dociśnięcie elementu konstrukcji bramy do konstrukcji budynku śrubami i 
nakrętkami, konieczne jest zamontowanie płaskiej stalowej podkładki o średnicy zewnętrznej 24…30 mm 
oraz grubości 1,6 …2,0 mm. 

Śruby powinny być wykonane ze stali pokrytej powłoką antykorozyjną o grubości co najmniej 9 
mikronów. Klasa wytrzymałości śruby - co najmniej 5.6. 

3.4 WYKONANIE OTWORÓW MOCUJĄCYCH 

W zależności od materiału konstrukcyjnego ściany, zalecane są następujące rodzaje wiercenia w celu 
zamontowania elementów mocujących: 
• 

• 
• 

Wiercenie obrotowe (bez udaru). Ten rodzaj wiercenia zalecany jest przy wykonywaniu otworów w 
cegle dziurawce, betonie lekkim i komórkowym, bloczkach silikatowych, wapieniu oraz 
konstrukcjach metalowych. 
Wiercenie z lekkim udarem zalecane jest przy wykonywaniu otworów w cegle pełnej. 
Wiercenie udarowe zalecane jest do ścian z betonu o ciężarze właściwym ponad 700 kg/m3 
oraz konstrukcji z kamienia naturalnego. 
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ZASADY MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ BRAMY 

Głębokość wywierconego otworu powinna być o jedną średnicę śruby większa niż część kotwiąca kołka. 

Średnica otworu nie powinna przekraczać średnicy kołka; otwór należy oczyścić z pozostałości po 
wierceniu. 
W poniższej tabeli podana jest minimalna głębokość zakotwienia kołka. 

Materiał ściany 
Beton 
Cegła pełna 
Cegła dziurawka 
Bloki z kamienia naturalnego 
 Beton lekki (komórkowy) 

Głębokość minimalna w mm 
40 
40 
60 
50 
60 

3.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OTWORÓW GARAŻOWYCH 

Zwracamy uwagę, że warunkiem wstępnym do zamontowania bramy przy poniesieniu najmniejszych 
wydatków jest jakościowe przygotowanie obramowania otworu garażowego do montażu. Przede 
wszystkim bardzo ważny jest dokładny pomiar otworu oraz uwzględnienie materiału ścian i ich grubości. 

Przygotowane otwory garażowe powinny spełniać następujące wymagania: 
– Otwory garażowe  powinny mieć kształt prostokątny lub inny, uzgodniony pomiędzy klientem i 
producentem. 

– Powierzchnia płaszczyzn obramowania otworu powinna być prosta i gładka, bez zgrubień tynku lub 
pęknięć. 

– Odchylenie powierzchni roboczych od linii pionowych i poziomych nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 
ale nie więcej, niż 5mm. 

– Obszar wymagany do montażu bramy powinien być wolny od wszelkich rur (wodnych, grzewczych), 
kanałów wentylacyjnych itd. 

Jeżeli otwór garażowy przygotowany przez klienta nie spełnia przedstawionych powyżej norm, przed 
rozpoczęciem montażu bramy klient powinien wyeliminować wszelkie odchylenia. 

3.6 KONTROLA GOTOWOŚCI OTWORU GARAŻOWEGO 

Przed rozpoczęciem montażu bramy, konieczne jest upewnienie się, że jakość przygotowanego otworu 
jest zadowalająca (patrz część 3.5). 

Należy sprawdzić, czy wymiary dostępnej przestrzeni do montażu bramy odpowiadają wymaganiom 
wskazanym w dokumencie “Opis konstrukcji i dane techniczne dla montażu bram garażowych i 
przemysłowych”. 
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MONTAŻ BRAMY 

4. 

4.1 

MONTAŻ BRAMY 

PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM 
Przed rozpoczęciem montażu, należy natrasować linie montażowe po obu stronach otworu 
garażowego (rys.5). Linie te powinny być wykonane na wysokości 1 m od znaku zerowego (poziom 
podłogi) za pomocą poziomicy wodnej lub poziomicy murarskiej stosowanej z profilem pomiarowym 
(poprzeczka tylna z zestawu bramy). 

1m 

1m 

Rys. 5. Trasowanie linii montażowych 

4.2 MONTAŻ SZKIELETU NOŚNEGO BRAMY 
 
Szkielet nośny bramy składa się z dwóch profilów nośnych z prowadnicami pionowymi (1) i 
uszczelkami, dwóch profili łukowych (2), dwóch prowadnic poziomych (3), listwy panelowej (4) z 
uszczelką i poprzeczki tylnej (5). Schemat szkieletu nośnego pokazany jest na rys. 6. 
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MONTAŻ BRAMY 

1 
2 
3 
4 
5 

– 
– 
– 
– 
– 

Profil nośny z prowadnicą pionową i uszczelką 
Profil łukowy 
Prowadnica pozioma 
Listwa panelowa z uszczelką 
Poprzeczka tylna (profil pomiarowy) 

Rys. 6. Schemat szkieletu nośnego bramy 

4.2.1 MONTAŻ RAMY PIONOWEJ SZKIELETU NOŚNEGO BRAMY 

W bramach garażowych z montażem standardowym, rama pionowa szkieletu nośnego składa się z 
czterech głównych elementów – dwóch profili nośnych połączonych listwą panelową i profilem 
pomiarowym (rys.7). 

7.1 7.2 7.3 

7.6 

7.1 7.4 7.5 

Rys. 7. Zmontowana rama pionowa szkieletu nośnego bramy. 
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MONTAŻ BRAMY 

Montaż ramy pionowej wykonuje się w następującej kolejności: 
• Załóż uszczelki na listwę panelową i profile nośne w sposób pokazany na rys. 7.1. 

Listwa panelowa Profil nośny Uszczelka 

Rys. 7.1. Montaż uszczelek. 

• Przytnij uszczelki zamontowane na profilach nośnych (rys. 7.2.). Elastyczna część elementu 
nacinana jest w taki sposób, że zamknięcie uszczelki profilu nośnego i listwy panelowej zachodzi 
na części elastyczne. Uszczelka listwy panelowej powinna zachodzić na uszczelkę profilu 
nośnego (patrząc od strony zewnętrznej bramy). 

Miejsce przycięcia uszczelki Uszczelka z profilem nośnym  

Rys. 7.2. Przycięcie uszczelki profilu nośnego. 
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MONTAŻ BRAMY 

• Połącz profile nośne z listwą panelową za pomocą dwóch śrub dociskowych M6×12 i nakrętek z 
kołnierzem (rys.7.3).  

Rys. 7.3. Montaż listwy panelowej. 

• Zamontuj profil pomiarowy. W tym celu przyłóż wspornik profilu pomiarowego od strony końców 
poprzeczki (rys. 7.4.) i zamocuj go dwoma śrubami z łbem walcowym M×25 oraz nakrętkami z 
kołnierzem (rys. 7.5). 

Rys. 7.4. Wspornik profilu pomiarowego. 

Rys. 7.5. Montaż wspornika profilu pomiarowego. 

• Zamocuj profil pomiarowy do profili nośnych (rys .7.6). W tym celu należy wykonać następujące 
czynności: 
– Odkręć dolne śruby dociskowe M6x16 mocujące prowadnicę pionową do profilu nośnego i wyjmij 
nakrętki dociskowe. 
– Umieść profil pomiarowy pomiędzy profilami nośnymi. 
– Włóż śruby dociskowe od zewnętrznej strony profilu pomiarowego, a następnie załóż i 
dokręć nakrętki. 
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MONTAŻ BRAMY 

Śruba dociskowa 

Profil 
pomiarowy 

Nakrętka 

Profil nośny 

Rys. 7.6. Montaż profilu pomiarowego. 

4.2.2 MONTAŻ RAMY PIONOWEJ SZKIELETU NOŚNEGO BRAMY 

Zamocowanie złożonej ramy pionowej szkieletu nośnego bramy do otworu garażowego 
wykonywane jest w następującej kolejności: 
1) Przyłóż ramę do otworu. 
2) Ustaw ramę symetrycznie względem otworu. 
3) Wypoziomuj i przymocuj ramę w płaszczyźnie pionowej, dopasuj nacięcia w profilach nośnych 
do naznaczonych linii na wysokości 1 m (rys. 8). 

1m 

1m 

Rys. 8. 
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MONTAŻ BRAMY 

4) Zamocuj do profili boczne kątowniki wzmacniające za pomocą śrub M6×16 z łbami walcowymi oraz 
nakrętek z kołnierzem. Wariant montażu bocznych kątowników wzmacniających na zewnątrz profili 
nośnych pokazany jest na rys. 9.1, a wewnątrz profili nośnych na rys. 9.2. 

Rys. 9.1. 
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MONTAŻ BRAMY 

Rys. 9.2. 
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MONTAŻ BRAMY 

5) Zaznacz na ścianie miejsca, w których będą się znajdować otwory na elementy mocujące (kołki, śruby, 
itd.): 

Schemat rozmieszczenia elementów mocujących ramę pionową szkieletu nośnego bramy przedstawiony 
jest na rys. 10.1 i 10.2. 

Jeżeli narożne wsporniki wzmacniające montowane są po zewnętrznej stronie profili nośnych (rys. 10.1), 
wówczas elementy mocujące profili i wsporników rozmieszczane są w układzie przestawnym. 

Jeżeli narożne wsporniki wzmacniające montowane są po wewnętrznej stronie profili nośnych (rys. 10.2), 
wówczas elementy mocujące umieszczane są w każdym otworze wywierconym w profilu. 

Zaleca się wykonanie montażu listwy panelowej do otworu garażowego w co drugim wywierconym 
otworze. 

Rys. 10.1, Rys. 10.2. Miejsca mocowania. 

6) Zgodnie z wykonanym oznakowaniem wywierć w ścianie otwory odpowiedniej wielkości na elementy 
mocujące. 

7) Włóż elementy mocujące w otwory, a następnie dokręć je, kontrolując pionowość mocowanych profili 
nośnych. 

8) Zdemontuj profil pomiarowy. W tym celu odkręć nakrętki śrub dociskowych (rys. 11.1). 

Rys. 11.1. 
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9) Włóż śruby dociskowe od wewnętrznej strony profilu nośnego (rys.11.2). Załóż nakrętki i dokręć 
je kluczem. 

Rys. 11.2. 

4.2.3 MONTAŻ I MOCOWANIE PROWADNIC POZIOMYCH DO PROFILI NOŚNYCH 

Montaż i mocowanie prowadnic poziomych do profili nośnych pokazane jest na rys. 12. 

Rys. 12. 
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Montaż i mocowanie prowadnic poziomych należy wykonać w następujący sposób: 
1) Zmontuj razem prowadnicę poziomą z profilem łukowym. Aby przymocować profil łukowy do płytki 
łączącej prowadnicy poziomej, zamontuj dwie śruby dociskowe M6x16 oraz nakrętki z kołnierzem 
(rys.12.1). 

Włóż śruby od strony wewnętrznej profilu. 

Rys. 12.1. 

Krawędzie bieżni rolek prowadnicy pionowej oraz profilu łukowego powinny być tak dopasowane, 
aby zapewnić swobodne obracanie się rolek jezdnych (rys. 12.2); 

Rys. 12.2. 
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2) Przyłóż prowadnicę poziomą do profilu nośnego (rys.12.3). 
Aby przymocować profil łukowy do płytki mocującej profilu nośnego, należy zamontować jedną 
śrubę dociskową M6x16 oraz nakrętkę z kołnierzem. 
Aby przymocować prowadnicę poziomą do profilu nośnego, należy zamontować dwie śruby 
dociskowe M6×16. Włóż śruby od strony wewnętrznej profilu. 

Rys. 12.3. 

Krawędzie bieżni rolek prowadnicy 
pionowej i profilu łukowego powinny 
być dopasowane. 

3) Zamocuj prowadnicę w położeniu 
poziomym za pomocą dodatkowych 
profili lub podwieszając na linkach do 
elementów konstrukcyjnych sufitu. 
Sprawdź wypoziomowanie 
prowadnicy za pomocą poziomicy 
murarskiej. 

Zamocuj drugą prowadnicę do profilu nośnego w sposób analogiczny. 
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4) Zamontuj poprzeczkę tylną. Profil pomiarowy w zestawie może być stosowany jako poprzeczka 
tylna. 

Jej mocowanie do prowadnic poziomych wykonywane jest za pomocą śrub z łbem walcowym M8×25 
i nakrętek z kołnierzami (rys. 13). 

Rys. 13. 

5) Sprawdź wypoziomowanie prowadnic i dokręcenie elementów mocujących. 

4.2.4 

4.2.4.1 

MOCOWANIE PROWADNIC POZIOMYCH DO KONSTRUKCJI SUFITOWYCH GARAŻY 

Konstrukcja wieszaka zamocowana bezpośrednio do prowadnic poziomych. 
Podwieszenie prowadnic poziomych do konstrukcji sufitowych garaży należy wykonać na wieszakach. 
Konstrukcja wieszaka pokazana jest na rys. 14. 

Kątownik 

Profil C 

Wspornik górnego mocowania 

Prowadnica pozioma 

Wspornik dolnego mocowania 

Rys. 14. Wieszak. 
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• Przed zamocowaniem wieszaka, konieczne jest wykonanie jego wstępnego montażu 
(rys. 14.1). W tym celu: 

– Umieść kątownik boczny w profilu C wieszaka, który służy do zamocowania 
wieszaka do sufitu. 

– Załóż śrubę z łbem walcowym M8×25. 
– Wysuń kątownik z profilu C, ustaw śrubę i dokręć nakrętkę z kołnierzem. 

Rys. 14.1. 

4.2.4.2 Umiejscowienie wieszaków 
Wieszaki umieszczane są wzdłuż prowadnic poziomych (rys. 15). Wieszak przedni należy 
umieścić w odległości 900 mm od otworu garażowego. Wieszak tylny należy umieścić 300 mm od 
krawędzi prowadnicy poziomej. Jeżeli brama wyposażona jest w dodatkowy wieszak środkowy, 
należy go umieścić w równej odległości od wieszaków głównych. 

900 

Rys. 15. 
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4.2.4.3 Montaż wieszaka 
Montaż wieszaka wykonuje się w następujący sposób: 

1) Sprawdź przekątne prowadnic poziomych. Dopuszczalna różnica w wymiarach nie powinna 
przekraczać 2 mm. Zamocuj ramę w położeniu wypoziomowanym. 

2) Przyłóż wieszaki (rys. 14.1) do sufitu, zaznacz punkty do wywiercenia otworów do montażu 
kołków. 

3) Wywierć otwór w suficie, wbij w niego kołek i zamocuj wieszak do sufitu. 

4) Włóż wspornik dolnego mocowania do profilu C wieszaka i zamocuj go śrubą z łbem sześciokątnym 
M8×16  (rys. 15.1). 

5) Włóż wspornik górnego mocowania i zamocuj go śrubą z łbem sześciokątnym M8x16. 

6) Sprawdź przekątne ramy prowadnic poziomych. Przekątne powinny być równe. 

7) Sprawdź zamocowanie nakrętki. 

8) Jeżeli to konieczne, odetnij od spodu nadmierną część profilu C wieszaka. 

Podzespół wieszaka 

Wspornik górnego mocowania 

Prowadnica pozioma 

Wspornik dolnego mocowania 

Rys. 15.1. Montaż wieszaka. 
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4.2.4.4 Montaż klamry na wieszaku 
Wieszaki tylne prowadnic poziomych należy dodatkowo wzmocnić klamrą (rys.15.2). 
Klamra składa się z profilu montażowego i kątownika, połączonych razem śrubą z łbem 
walcowym М8×25 i nakrętką z kołnierzem. 

Klamra mocowana jest do profilu C wieszaka za pomocą wkrętu samogwintującego 8×25. W celu 
zamontowania wkrętu w ściance bocznej profilu, należy wywiercić otwór o średnicy 7 mm. 

Klamra mocowana jest do sufitu lub ściany garażu za pomocą kołka. 

Kątownik 

Śruba M8x25 

Profil montażowy 

Wkręt samogwintujący 

Rys. 15.2. Montaż klamry na wieszaku. 

Po zamocowaniu szkieletu nośnego bramy do konstrukcji garażu, konieczne jest sprawdzenie 
mocowania szkieletu nośnego oraz dokręcenia elementów mocujących. 
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4.3 MONTAŻ WAŁU ZE SPRĘŻYNAMI SKRĘTNYMI 

Warianty konstrukcyjne wału ze sprężynami skrętnymi i zasady montażu: 
• 
• 

• 

Wały ze sprężynami skrętnymi mogą mieć różne warianty konfiguracji i montażu. 
Możliwe są warianty wału z jedną, dwoma, trzema lub czterema sprężynami. Sprężyny mogą 
mieć ten sam bądź przeciwny kierunek uzwojenia. Poza tym, dostępne są konstrukcje w postaci 
pojedynczego wału lub wału składającego się z dwóch części. 

Podczas montażu wału należy spełnić następujące warunki: 
– W miejscu zamontowania sprzęgła regulowanego i krążka linowego musi się znajdować element 
wspierający wał – zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny lub wspornik środkowy. 

– W przypadku bram o szerokości ponad 4100 mm, konieczny jest montaż dwóch wsporników 
środkowych. 

Możliwe warianty montażu wałów ze sprężynami skrętnymi przedstawione są na rys. 16. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Objaśnienia: 

Wspornik z profilem nośnym 

Zabezpieczenie przed pęknięciem 
sprężyny z profilem nośnym 
Sprężyna z zakończeniem 

Wspornik środkowy 

Krążek linowy 

Sprzęgło regulowane 

Pojedynczy wał. Jedna sprężyna. 

Pojedynczy wał. Dwie sprężyny o 
przeciwnym kierunku uzwojenia. 

Pojedynczy wał. Dwie sprężyny o 
jednakowym kierunku uzwojenia. 

Wał dzielony. Jedna sprężyna. 

Wał dzielony. Dwie sprężyny o przeciwnym 
kierunku uzwojenia. 

Wał dzielony. Dwie sprężyny o przeciwnym 
kierunku uzwojenia. Szerokość bramy ponad 
4100 mm. 

Wał dzielony. Dwie sprężyny o jednakowym 
kierunku uzwojenia. 

Wał dzielony. Trzy sprężyny. 

Wał dzielony. Dwie sprężyny o jednakowym 
kierunku uzwojenia. 

Wał dzielony. Cztery sprężyny. 

Rys. 16. 
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4.3.1 PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM 

• Przed rozpoczęciem montażu należy złożyć wał. Poniżej podana jest kolejność, w jakiej należy 
złożyć wał ze sprężynami skrętnymi (rys. 17). Podczas składania należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

– Zakończenie sprężyny lewej i krążek linowy (kod LH), z oznaczeniami czerwonymi, należy 
zamontować z lewej strony wału, patrząc od strony wnętrza garażu. Zakończenie sprężyny prawej i 
krążek linowy (kod RH), z oznaczeniami czarnymi, należy zamontować z prawej strony wału. 

– Sprężynę lewą należy oznaczyć linią czerwoną, a sprężynę prawą jakimkolwiek innym kolorem. 
– Krążki linowe osadzane są na wale w taki sposób, aby szczelina na linę, na końcu krażka, 
znajdowała się od strony zewnętrznej. 

Zakończenie sprężyny lewej 
Krążek linowy 

Zabezpieczenie przed 
pęknięciem sprężyny 

Wał 

Sprężyna lewa 

Pół sprzęgła Klucz 
kwadratowy 

Zabezpieczenie przed 
pęknięciem sprężyny 

Wspornik środkowy 

Wał 

Sprężyna prawa Krążek linowy 

Pierścienie oporowe 

Klucz 
kwadratowy 

Pół sprzęgła Zakończenie sprężyny prawej 

Rys. 17 

• 
• 

Montaż należy wykonać w następującej kolejności: 
Zamontuj prawą część wału. 

1) Zdemontuj łącznik nastawny. 

24 INSTRUKCJA MONTAŻU. BRAMY GARAŻOWE. MONTAŻ STANDARDOWY 



MONTAŻ BRAMY 

2) Załóż na wał zacisk, łącząc grubszy koniec wału i powierzchnię nośną kołnierza zacisku. Włóż 
klin kwadratowy w zacisk i rowek wału. Mocno dokręć śrubę ustalającą do wału; 

3) Dokręć mocno śrubę, aby zrobiła znak na wale, a następnie zdemontuj zacisk z wału. W 
miejscu zrobionego znaku, wywierć otwór w wale na głębokość 0,5-1,0 mm. 

4) Załóż na wał zacisk. 
5) Zamocuj na wale zacisk, dokręcając kluczem śruby ustalające. 
6) Załóż na wał pierścień oporowy. 
7) Załóż na wał wspornik środkowy. 
8) Załóż na wał drugi pierścień oporowy. 
9) Załóż na wał sprężynę wyposażoną w zakończenie. 
10) Załóż na wał koło zapadkowe zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny. 
11) Załóż zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny na wał (rys. 17.1) i zamocuj je do zakończenia 
sprężyny za pomocą 2 śrub z zestawu zacisku (rys. 17.2). 

12) Zamocuj krążek linowy przez dokręcenie śruby ustalającej niewielką siłą. 
• Zamontuj lewą część wału w analogiczny sposób, zakładając zacisk, sprężynę, zabezpieczenie przed 

pęknięciem sprężyny i krążek linowy. W przypadku bram o szerokości ponad 4100 mm, należy również 
zamontować wspornik środkowy po lewej stronie wału. 

Rys. 17.1. 

Rys. 17.2. 
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4.3.2 MONTAŻ WAŁU NA NADPROŻU  

• Montaż wału (rys. 18) należy wykonać w następującej kolejności: 

18.1 

18.2 18.4 

18.3 

Rys. 18. 
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1) Zamontuj część wału, montowanego z prawej strony bramy (krążek linowy nie jest tymczasowo 
pokazywany na lewym rysunku) zgodnie z rys. 18.1: 

Zabezpieczenie przed 
pęknięciem sprężyny Śruba M8x25 Wspornik TBG815 Śruba M6x16 

Elementy mocujące zabezpieczenie 
przed pęknięciem sprężyny do nadproża 

Elementy mocujące 
wspornika TBG815 do 
nadproża 

Łożysko 

Korpus łożyska 

Śruba M8x25 

Rys. 18.1. 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

Włóż wspornik TBG815 do profilu nośnego i zamocuj go dwoma śrubami z łbem walcowanym  
M6×16 i nakrętkami. 

Aby przymocować wspornik TBG815 do nadproża, wywierć 4 otwory o odpowiedniej wielkości do 
zamontowania elementów mocujących. Wykonaj otwory poprzez otwory w wsporniku TBG815. 

Włóż elementy mocujące i dokręć je. 
Włóż zmontowany wał w rowek profilu nośnego. 
Zamontuj łożysko w korpusie łożyska. Załóż zmontowany podzespół na wał i przymocuj do profilu 
nośnego za pomocą dwóch śrub z łbem walcowanym M8x25 i nakrętek. 

Trzymając wał w położeniu poziomym, dokręć zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny i wsporniki 
TBG815 za pomocą dwóch śrub z łbem walcowanym M8x25 i nakrętek. 

Trzymając wał w położeniu poziomym, zaznacz 2 otwory do zamocowania wspornika zabezpieczenia 
przed pęknięciem sprężyny do nadproża. 

Wywierć w nadprożu dwa otwory o odpowiedniej wielkości do zamocowania elementów mocujących 
zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny. 

Włóż i dokręć elementy mocujące. 
Trzymając wał w położeniu poziomym, zaznacz 2 otwory do zamontowania wspornika środkowego. 
Wspornik montowany jest z zastosowaniem 50 mm przesunięcia w stosunku do osi środkowej otworu 
garażowego. Jeżeli wymagane jest przesunięcie wspornika środkowego bliżej lub za oś otworu 
garażowego, pamiętaj o wydłużeniu sprężyny podczas jej rozciągania przy określaniu położenia 
wspornika. 
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Minimalna odległość A (rys. 18.2) pomiędzy zakończeniem sprężyny (sprężyna nie jest nakręcona), a 
wspornikiem środkowym obliczana jest przy uwzględnieniu wydłużenia sprężyny podczas jej nakręcania 
za pomocą poniższego wzoru: 

А = d • n + 5, gdzie: 

A – odległość od zakończenia sprężyny do wspornika środkowego w mm. 
d – średnica drutu sprężyny w mm. 
n – liczba obrotów sprężyny. 

Oś otworu garażowego 

Rys. 18.2 

• 

• 

• 

• 

Wywierć w nadprożu dwa otwory o odpowiedniej wielkości do zamocowania elementów mocujących 
wspornika środkowego. 

Włóż elementy mocujące i dokręć je wstępnie, zapewniając swobodny ruch w pionie wspornika. 

Sprawdź wypoziomowanie wału i wykonaj ostateczne dokręcenie elementów mocujących wspornika 
środkowego. 

Załóż pierścienie oporowe blisko pierścienia nośnego łożyska wspornika środkowego i zamocuj je przez 
dokręcenie śrub ustalających. 
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2) Zamontuj część wału, montowanego z lewej strony bramy (rys. 18.3). Czynność ta wykonywana jest w 
sposób analogiczny do montażu wału z prawej strony bramy. 

Rys. 18.3 

3) Połącz wały za pomocą sprzęgła, montując śruby złączne wału, a następnie wstępnie dokręć 
nakrętki (rys. 18.4). 

Rowki klinowe obu wałów powinny się znajdować w jednej linii. 

Rys. 18.4 

4) Wyreguluj położenie wału i jego ostateczne mocowanie: 
• 
• 

Sprawdź wypoziomowanie oraz osiowość wałów. 
Sprawdź dokręcenie elementów mocujących wsporników zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny i 
wspornika środkowego. 

4.3.3 PRZYGOTOWANIE ZABEZPIECZENIA PRZED PĘKNIĘCIEM SPĘŻYNY 

W celu odwinięcia liny z krążków, konieczne jest przygotowanie zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny 
(rys. 19) w następujący sposób: 
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1) Koło zębate zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny umieszczone jest w taki sposób, że występ 
płaszczyzny mocującej nie wejdzie w rowek (przesuń koło w stronę sprężyny – kierunek pokazuje 
strzałka na rys. 20). Dzięki temu, zapewniony jest swobodny obrót wału w stosunku do zabezpieczenia 
przed pęknięciem sprężyny, co jest niezbędne do dalszej regulacji napięcia liny. 

2) Zamocuj koło zapadkowe do profilu nośnego za pomocą śrub mocujących. W celu zapewnienia 
dostępu do śrub mocujących, można obrócić wał. 

Rys. 19. 

Rys. 20. 
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4.4 

4.4.1 

MONTAŻ SKRZYDŁA BRAMY. BRAMY BEZ FURTKI 

MONTAŻ DOLNEGO SEGMENTU 
Złożenia i zamontowania dolnego segmentu skrzydła bramy dokonuje się w następującej kolejności: 

Rys. 21. 

1) Zamontuj panel w miejscu docelowym. Jeżeli to konieczne, użyj podpór i wypoziomuj panel przy 
pomocy poziomicy murarskiej. Wysokość podpór nie powinna przekraczać maksymalnie 10 mm. 
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2) Załóż i zamocuj zawiasy boczne do segmentu. Zawias dostarczony jest w zestawie i składa się ze 
wspornika i rolki, której oś znajduje się wewnątrz korpusu. Korpus przymocowany jest do wspornika 
śrubą i nakrętką (rys. 21.1). Dolna połowa mocowana jest dwoma wkrętami samogwintującymi 6,3×16 
(rys. 21.2). 

Przed zamontowaniem zawiasy, nałóż na rolki smar Litol-24. 

Wspornik 

Rolka 

Rys. 21.1. 

Wkręty 
samogwintujące  
6.3×16 

Rys. 21.2. 

3) Przed zamocowaniem krążków linowych na wale, należy je wypoziomować, umieszczając w taki 
sposób, aby liny nie dotykały elementów bramy podczas ich podnoszenia. 

Regulację położenia krążka w stosunku do wyosiowanego wału wykonuje się w następującej kolejności: 
• 

• 

Poluzuj śrubę ustalającą w środku krążka na wartość potrzebną  do swobodnego ruchu osiowego 
krążka linowego na wale. 

Ustaw krążek we właściwym położeniu osiowym. 
4) Obracając powoli wał, odwiń liny. 
Zabrania się odwijania lin z kół zdjętych z wału, aby uniknąć zaplątania się liny, co może prowadzić do jej 
rozszczepiania.  
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5) Załóż pętle lin na sworznie dolnych wsporników (rys. 21.3). Aby zamocować linę, załóż podkładkę na 
sworzeń i włóż zatyczkę. 

Rys. 21.3. 

6) Załóż i zamocuj wsporniki dolne na segmencie (rys.21.4): 
• 
• 

Nałóż na rolki smar Litol-24. 
Włóż rolki w prowadnice pionowe i zamocuj wspornik za pomocą czterech wkrętów 
samogwintujących 6,3×16. 

Rys. 21.4. 
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4.4.2 REGULACJA NAPRĘŻENIA LINY 

W celu zapewnienia regularnej eksploatacji bramy, liny muszą być naprężone. Zwisanie liny nie jest 
dozwolone. 

Regulacja naprężenia liny 
• Po zamocowaniu wspornika dolnego na segmencie skrzydła bramy, konieczne jest zamontowanie 

sworznia i zamocowanie koła poprzez dokręcenie śruby ustalającej. (rys. 22.1). 

Rys. 22.1. 

• 
• 

Obracaj wał aż do wyregulowania zwisającej liny. 
W celu naprężenia liny, wykonaj  nakręcenie sprężyny o 1,5 – 2 obrotów (rys. 22.2) i zamocuj ją w 
tym położeniu przez dokręcenie śrub. 

Rys. 22.2. 

W przypadku gdy jedna z lin nadal zwisa, zwis ten można wyeliminować przez jednoczesne obrócenie 
wału (rys. 23), który wyposażony jest w sprzęgło (posiada ono otwory szczelinowe do zakręcania śrub).  

W tym celu należy poluzować śruby mocujące sprzęgło, obrócić wał po stronie, po której występuje zwis, 
zachowując drugi wał w położeniu początkowym. Po wyeliminowaniu zwisu liny, dokręć śruby mocujące 
sprzęgła. 
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Rys. 23. 

W przypadku gdy brama wyposażona jest w wał pojedynczy, wówczas w celu wyeliminowania zwisu 
jednej z lin należy wykonać następujące czynności: 
• 
• 
• 
• 
• 

4.4.3 

Podnieś panel, aby poluzować linę i zamocuj panel w takim położeniu za pomocą podpór. 
Poluzuj śrubę mocującą liny w krążku. 
Wyreguluj długość roboczą liny według potrzeb. 
Dokręć śrubę mocującą liny w krążku. 
Opuść panel do pozycji początkowej i sprawdź, czy liny są równomiernie naprężone. 

PRZYGOTOWANIE ZABEZPIECZENIA PRZED PĘKNIĘCIEM SPRĘŻYNY 

Wstępna regulacja zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny (rys. 24) wykonywana jest następująco: 
1) Przesuń zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny do wewnętrznej tulei profilu nośnego 
zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny. Występ płaszczyzny mocującej powinien wejść w rowek. 

2) Zamocuj koło zapadkowe do profilu nośnego za pomocą śrub mocujących. W celu uzyskania dostępu 
do śrub mocujących, można obrócić wał. 

Rys. 24. 
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4.4.4 MONTAŻ NASTĘPNYCH SEGMENTÓW SKRZYDŁA BRAMY 

Rys. 25. 
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1) Zamontuj drugi panel na poprzednim panelu. Końcówki panelów powinny znajdować się w 
jednej płaszczyźnie. 
2) Zamocuj górną połowę zawiasu, zamocowanego na poprzednim panelu, do panelu za pomocą dwóch 
wkrętów samogwintujących 6,3x16  (rys.25.1). Panel powinien znajdować się w pozycji pionowej.  

Wkręt samogwintujący 6.3x16 

Rys. 25.1. 

3) Zamontuj zawiasy środkowe, każdy z nich należy zamocować czterema wkrętami samogwintującymi 
6,3x16 (rys. 25.2); 

Rys. 25.2 

4) Zamontuj zawiasy boczne do segmentu. 

Po zamontowaniu zawiasów bocznych i środkowych sprawdź, a jeżeli to konieczne, wyreguluj 
zamontowaną rolkę. Rolka powinna graniczyć z bieżnią prowadnicy pionowej i swobodnie się obracać 
ręcznie. 
Linę należy umieścić za rolkami zawiasów bocznych. 
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4.4.5 MONTAŻ WSPORNIKA GÓRNEGO 

• 
• 
• 

Nałóż na rolki smar Litol-24. 
Załóż rolkę w uchwytach rolki wspornika górnego. 
Włóż rolkę w przód profilu prowadnicy poziomej. 
Zamocuj każdy wspornik do panelu za pomocą czterech śrub M6×20 wkręcanych w gwintowaną 
tuleję, wciśniętą w panel bramy. 

Na rys. 26 pokazano montaż wspornika górnego do bramy ze sterowaniem ręcznym: 

Rys. 26. 

Na rys. 27 pokazano montaż wspornika górnego do bramy z napędem elektrycznym. 

Rys. 27. 
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4.4.6 KOŃCOWA REGULACJA POŁOŻENIA WSPORNIKA GÓRNEGO 

Dokładne dopasowanie segmentu bramy do listwy bramy zapewnia poprawna regulacja położenia rolki 
górnej. 

Regulację wykonuje się w następujący sposób: 
• 
• 
• 

Poluzuj nakrętki uchwytu rolki górnego wspornika, aby umożliwić jej przesuwanie. 
Naciśnij na panel górny od wewnątrz aż dotknie on profilu uszczelki listwy bramy. 
Przesuń uchwyt rolki w żądanym kierunku: 
– W bramach ze sterowaniem ręcznym, rolka powinna się opierać o przód profilu prowadnicy poziomej 
(rys.26). 

– W bramach z napędem elektrycznym, rolka powinna się znajdować w pobliżu górnej strony prowadnicy 
przedniej (rys.27). 

• Dokręć nakrętki mocujące uchwytu rolki. 
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4.5 

4.5.1 

MONTAŻ SKRZYDŁA BRAMY. BRAMY Z FURTKĄ 

MONTAŻ SKRZYDŁA BRAMY Z FURTKĄ 

W przypadku montażu skrzydła bramy z furtką, wspornik górny i dolny oraz zawiasy boczne i środkowe 
montowane są w taki sam sposób, jak w bramach bez furtki. 

Montaż takiego skrzydła bramy charakteryzuje się własną specyfiką i wykonywany jest w następujący 
sposób: 

• Zamocuj segment dolny w miejscu docelowym (rys. 28). Jeżeli to konieczne, użyj podpór i wypoziomuj 
panel. Podpory te wkładane są pod boczne ograniczniki dolnego segmentu. Płaszczyzna ustalająca 
położenie końca dolnego ogranicznika powinna pokrywać się z płaszczyzną znaku zerowego (poziomem 
podłogi). Maksymalna wysokość podpory nie powinna przekraczać 10 mm. 

Włóż listwę okapową pod końcowy profil dolnego segmentu w środkowej osi furtki. Wysokość listwy od 
płaszczyzny znaku zerowego powinna wynosić 40 mm. 

Włóż podporę o wysokości 5-7 mm pomiędzy progiem furtki, a skrzydłem od strony zamka. 

Sprawdź wypoziomowanie zamontowanego segmentu przy pomocy poziomicy murarskiej ustawionej na 
górze panelu oraz skrzydle furtki (rys. 28). 

• 

• 

• 

5-7 mm 

Rys. 28. 
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• Zamontuj segment środkowy, łącząc płaszczyzny otworów segmentów dolnego oraz środkowego (rys. 
29); 

Rys. 29. 

• Wykręć wkręty samogwintujące i zdemontuj klamry transportowe (rys. 30). 

Rys. 30. 
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• Umieść zawiasy na obramowaniu otworu furtki i skrzydle furtki i zamocuj je wkrętami 
samogwintującymi 6,3×16. Umiejscowienie zawiasów pokazane jest na rys. 31. 

Rys. 31. 

•  Po zmontowaniu furtki, sprawdź dokręcenie bloku zawiasowego furtki. 

Rys. 32. 
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4.5.2 MONTAŻ MECHANIZMU ZAMKA BĘBENKOWEGO I KLAMKI 

Montaż zamka bębenkowego pokazany jest na rys. 33. 

Rys. 33. 

Montaż klamki furtki pokazany jest na rys. 34. Klamka z mniejszą częścią wystającą znajduje się po 
stronie zewnętrznej furtki. 

Klamka zewnętrzna 

Klamka wewnętrzna 

Rys. 34. 

INSTRUKCJA MONTAŻU. BRAMY GARAŻOWE. MONTAŻ STANDARDOWY 43 



 MONTAŻ BRAMY 

4.5.3 MONTAŻ SAMOZAMYKACZA FURTKI 

Samozamykacz furtki montowany jest na skrzydle furtki od wewnętrznej strony garażu. 

Samozamykacz umieszczany jest w taki sposób, że nakrętka regulacji siły zamykania furtki (napięcia 
sprężyny) umieszczana jest od strony przeciwnej do występu (od strony zawiasów otwierających furtkę). 

Montaż samozamykacza (rys. 35) odbywa się w następujący sposób: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Zdejmij osłonę zabezpieczającą samozamykacza furtki. 

Zamocuj skrzynkę samozamykacza na furtce za pomocą czterech wkrętów samogwintujących 
dostarczanych razem z samozamykaczem. Wkręty mocowane są w otwory nawiercone w fabryce. 

Włóż pręt do uchwytu mocującego samozamykacz furtki i zamocuj go śrubą. 

Włóż rolkę pręta samozamykacza furtki w rowek prowadzący profilu obramowania furtki. 

Jeżeli to konieczne, wykonaj regulację samozamykacza furtki. 

Załóż osłonę zabezpieczającą samozamykacza furtki i zamocuj ją dwoma 
śrubami. 

Rys. 35. 
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REGULACJA SAMOZAMYKACZA FURTKI 

W konstrukcji samozamykacza furtki przewidziane są następujące regulacje: 
• 
• 
• 
• 

Prędkość fazy zamykania furtki. 
Prędkość fazy dociskania (dobicia) furtki. 
Tłumienie otwierania furtki. 
Siła zamykania furtki. 

Skrzydło bramy Nakrętka regulująca siłę sprężyny Samozamykacz furtki Skrzydło furtki 

 
Rys. 36 

Przy dokonywaniu wszelkich regulacji, należy przestrzegać poniższych wymagań oraz wymagań 
zawartych w instrukcji dołączonej przez producenta do samozamykacza furtki. 

Regulacja prędkości zamykania i dociskania furtki 
Cykl zamykania składa się z dwóch kolejnych faz: wstępne zamykanie furtki oraz dociskanie (dobicie). 

Samozamykacz furtki posiada następujące ustawienia fabryczne: 
• 
• 

Faza zamykania furtki zaczyna się, gdy kąt otwarcia wynosi około 70 stopni. 
Faza dociskania furtki zaczyna się, gdy kąt otwarcia wynosi około 10 stopni. 
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Prędkość skrzydła dla fazy dociskania ustalana jest na wartość znacznie niższą niż dla fazy zamykania 
wstępnego. 

Zmianę prędkości zamykania oraz dociskania furtki wykonuje się przez obracanie dwóch określonych 
śrub (zaworów) znajdujących się w korpusie samozamykacza furtki. 

Najpierw wyreguluj prędkość zamykania, a następnie prędkość dociskania furtki. 
W celu ZMNIEJSZENIA PRĘDKOŚCI zamykania furtki, obróć śrubę prędkości zamykania 
furtki W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. 
W celu ZWIĘKSZENIA PRĘDKOŚCI zamykania furtki, obróć śrubę prędkości zamykania furtki W 
KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. 
Regulacja prędkości dociskania furtki dokonywana jest w sposób analogiczny do regulacji prędkości 
zamykania furtki. 
Regulacja siły hamowania podczas otwierania furtki 
Samozamykacz furtki wyregulowany jest fabrycznie w taki sposób, że gdy kąt otwarcia furtki przekroczy 
70 stopni, wówczas następuje hamowanie. 

W celu zwiększenia siły hamowania furtki, obróć śrubę tłumienia otwierania ZGODNIE Z KIERUNKIEM 
RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. 
W celu zmniejszenia siły hamowania furtki, obróć śrubę tłumienia otwierania PRZECIWNIE DO KIERUNKU 
RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. 

OSTRZEŻENIE! 
1. Zabrania się obracania śruby prędkości zamykania furtki, śruby prędkości dociskania, śruby tłumienia 
otwierania o więcej, niż 2 obroty PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA w 
stosunku do ustawień fabrycznych. Większy obrót może doprowadzić do wycieku płynu hydraulicznego. 

2. Zabrania się odłączania zaworu regulacyjnego tłumienia otwierania. 

Regulacja siły zamykania furtki 
Fabryczna regulacja siły zamykania furtki wykonana jest w taki sposób, że przy normalnej eksploatacji nie 
zachodzi potrzeba jej zmiany. 

Jeżeli z jakiegoś powodu konieczna jest regulacja siły zamykania furtki, wówczas wykonywana jest ona w 
następujący sposób. 

W celu ZWIĘKSZENIA siły zamykania furtki, obróć nakrętkę regulującą siłę sprężyny W KIERUNKU 
ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA. 
W celu ZMNIEJSZENIA siły zamykania furtki, obróć nakrętkę regulującą siłę sprężyny W KIERUNKU 
PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. 
Zakres regulacji siły zamykania furtki wynosi ±9 obrotów w stosunku do ustawienia fabrycznego. 

Zabrania się wykonywania regulacji przekraczających podany powyżej zakres. 

4.6 KONTROLA ZUŻYCIA ZABEZPIECZENIA PRZED PĘKNIĘCIEM SPRĘŻYNY 

Kontrola zużycia zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny wykonywana jest w następujący 
sposób: 
1) Obróć sprężynę o 1-2 obroty. Występ płaszczyzny mocującej powinien wyjść z rowka koła 
zapadkowego. 
2) Poluzuj naprężenie sprężyny. Występ płaszczyzny mocującej powinien wejść w rowek koła 
zapadkowego. Następuje zatrzymanie wału ze sprężynami skrętnymi. 
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4.7 

4.7.1 

NAPINANIE SPRĘŻYNY 

Przed wykonaniem napinania sprężyny, konieczne jest podjęcie kroków zapobiegających podniesieniu 
skrzydła bramy. 
Zachowaj ostrożność podczas napinania sprężyn oraz używaj odpowiednich narzędzi do napinania. 

4.7.2 Napinanie sprężyny wykonuje się w następującej kolejności: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
 

Poluzuj śruby mocujące sprężyny. 
Włóż pierwszy pręt napinający w gniazdo czopu do napinania (rys.37). 
Obróć pręt napinający o jedną czwartą obrotu. 
Trzymając pierwszy pręt napinający, włóż drugi pręt napinający w następne gniazdo czopu. 
Trzymając drugi pręt napinający, wyjmij pierwszy pręt napinający z gniazda czopu. 
Powtórz poprzedni krok, wykonując właściwą ilość obrotów sprężyny. Właściwa ilość obrotów do 
napięcia każdej sprężyny podana jest w tabeli bramy. 

Sprawdź ilość wykonanych obrotów sprężyny, licząc paski utworzone z linii pomalowanej na zwojach. 
Po zakończeniu napinania, w celu zmniejszenia tarcia między zwojami, rozciągnij sprężyny w 
kierunku osi na 5-10 mm, aż między zwojami pojawią się szczeliny. Załóż klin kwadratowy w rowek 
wału i zakończenia sprężyny. 

Zamocuj w tym położeniu, przykręcając śruby mocujące sprężyny. 
Wyjmij pręt napinający z gniazda czopu. 

Rys. 37. 

4.7.3 Kontrola wyważenia bramy 

W tym celu podnieść skrzydło bramy do wysokości około połowy otworu garażowego. Skrzydło bramy 
należy przytrzymać w takim położeniu. Jeżeli skrzydło bramy podniesie się lub opuści, konieczne 
będzie wykonanie dodatkowej regulacji napięcia sprężyny. Zwiększenie lub zmniejszenie napięcia 
sprężyny dozwolone jest w zakresie 1-2 obrotów. 
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4.8 MONTAŻ OGRANICZNIKA SKRZYDŁA BRAMY 

Montaż ogranicznika skrzydła bramy - stoperów gumowych - wykonuje się w następujący sposób: 
• 

• 

• 

• 

Wykonaj pełne podniesienie skrzydła bramy, zaznacz położenie krańcowe na prowadnicy górnej, a 
następnie opuść skrzydło. 
Wykonaj oznaczenie i wywierć otwór o średnicy 6,5 mm w dolnej części prowadnicy poziomej na 
zamontowanie stopera gumowego. 
Odległość od położenia krańcowego rolki i stopera gumowego przy całkowicie otwartej bramie 
powinna wynosić 100 mm; 
Załóż stoper gumowy i zamocuj go śrubą M6×16 z łbem walcowym i nakrętką (rys. 38). Ograniczniki 
montowane są na lewej i prawej prowadnicy. 

Rys. 38. 

4.9 

4.9.1 

MONTAŻ URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH BRAMĄ 

MONTAŻ UCHWYTU 

Uchwyt dwustronny montowany jest za pomocą czterech otworów wykonanych w segmencie skrzydła 
bramy. Uchwyt składa się z dwóch części (rys. 39), które po założeniu, dokręcane są czterema wkrętami 
samogwintującymi znajdującymi się w zestawie. Wkręty montowane są od strony wewnętrznej bramy 
(rys. 39.1). 

Rys. 39. Uchwyt dwustronny 
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Rys. 39.1. Montaż uchwytu. Widok od strony wewnętrznej 
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Uchwyt wpuszczany (rys. 40) montowany jest w otworze wykonanym w segmencie skrzydła bramy. 
Wymiary otworu – 170×170 mm. Uchwyt składa się z dwóch części, które, po założeniu, dokręcane są 
czterema wkrętami samogwintującymi znajdującymi się w zestawie. Po zamontowaniu wkrętów, należy 
założyć zaślepki zakrywające łby wkrętów. 

Rys. 40 Uchwyt wpuszczany 

4.9.2 MONTAŻ ZASUWY 

Zasuwa (rys. 41) montowana jest za pomocą czterech otworów wykonanych w segmencie skrzydła 
bramy i mocowana czterema wkrętami samogwintującymi 6,3×16. 

Podczas montowania zasuwy, w profilu nośnym należy wykonać otwór o średnicy 16 mm. 

Rys. 41. 

4.9.3 MOCOWANIE LINY CIĄGNĄCEJ 

Mocowanie liny ciągnącej pokazane jest na rys. 42 i 42.1. Górny koniec liny mocowany jest do płytki łączącej 
prowadnicy poziomej, natomiast dolny koniec liny mocowany jest do ucha wspornika dolnego. 

Rys. 42. Mocowanie liny do prowadnicy Rys. 42.1 Mocowanie liny do wspornika dolnego 
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4.9.4 MONTAŻ BLOKU DO PODNOSZONIA RĘCZNEGO HKU001 

Lina do ręcznego podnoszenia / opuszczania skrzydła bramy może zostać dostarczona wraz z blokiem 
HKU001. 
Rys. 43 pokazuje schemat mocowania bloku do prowadnicy poziomej. Przed zamontowaniem bloku, 
konieczne jest wykonanie w prowadnicy czterech otworów o średnicy 6.5 mm.  
Blok mocowany jest czterema śrubami dociskowymi M6×16 i nakrętkami. 

Rys. 43. Montaż bloku HKU001 do prowadnicy poziomej. 

Rys. 43.1 pokazuje schemat mocowania lin. Liny mocowane są do dolnych uszu wspornika. 

Rys. 43.1. Mocowanie liny. 
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4.9.5 MONTAŻ ZAMKA 

Montaż zamka (rys. 44.1, 44.2) należy wykonać zgodnie z wymaganiami, przedstawionymi w “Instrukcji 
montażu zamków do bram segmentowych”.  

Rys. 44.1. Zamek. Widok od strony wewnętrznej Rys. 44.2. Zamek. 
Widok od strony zewnętrznej. 

4.9.6 MONTAŻ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO 

Montaż, podłączenie oraz regulację napędu elektrycznego i elementów automatyki należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji dotyczących montażu i regulacji.  

Szyna napędu elektrycznego powinna się znajdować w osi otworu garażowego. 

5. PRACE WYKOŃCZENIOWE 

Do uszczelniania połączeń i szczelin, należy zastosować pianki i uszczelniacze (na bazie silikonu, 
poliuretanu i akrylu). Pianki wypełniające nie powinny powodować wypychania elementów bramy. Przy 
stosowaniu pianki poliuretanowej, ważną rzeczą jest sprawdzenie czy kształt elementów bramy nie uległ 
zmianie. 
Po zastygnięciu materiału uszczelniającego, który wychodzi z płaszczyzny profilów nośnych, należy go 
zetrzeć i jeżeli to konieczne zastosować dekoracyjne uszczelnienie połączeń. 
Przy uszczelnianiu oddzielnych połączeń i szczelin, o wymiarach przekraczających 3 mm, należy 
zastosować tynki odpowiadające materiałowi konstrukcyjnemu obramowania otworu i dopuszczone do 
użycia przez klienta. 
Przed wykonaniem prac tynkarskich konieczne jest zabezpieczenie bramy przed zachlapaniem zaprawą, 
betonem czy gipsem. 

Po zakończeniu prac montażowych, zdejmij folię ochronną z paneli. Usuń brudne plamy z bramy. Bramę 
należy umyć czystą wodą z łagodnym środkiem myjącym przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki. 

Jeżeli konieczne jest umycie okna, wówczas należy stosować płyny do czyszczenia plastiku. Stosowane 
płyny do mycia muszą być neutralne dla akrylu i poliwęglanu. Nie należy stosować płynów zawierających 
składniki ścierające, ani też płynów do czyszczenia okien zawierających alkohol. 
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6. REGULACJA, TESTOWANIE I KONTROLA BRAMY 
Po zakończeniu montażu bramy, sprawdź zamki i programowanie napędu elektrycznego. 
Działanie bramy należy sprawdzić przez wykonanie pięciu cykli “podnoszenia –opuszczania” 
skrzydła. 
W przypadku bram z napędem elektrycznym, należy dodatkowo sprawdzić automatykę każdego 
zaprogramowanego trybu. 

7. PRZEKAZANIE ZAMONTOWANEJ BRAMY DO EKSPLOATACJI 
Przekazanie zamontowanej bramy klientowi odbywa się w następującej kolejności: 
• 

• 

Pełna demonstracja działania bramy wykonywana jest przez przedstawiciela firmy, która wykonała 
montaż bramy. 

Wypełnienie części: “Świadectwo Montażowe” w dokumentacji: 
– Zapis daty oddania bramy do użytku. 
– Podpis osoby odpowiedzialnej za montaż. 
– Dane firmy (nazwa, adres, numer telefonu), która wykonała montaż bramy. 

– Stempel firmy, która wykonała montaż bramy. 

„Świadectwo Montażowe” jest podpisywane i stemplowane (jeśli klient posiada pieczątkę) przez klienta. 
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ZAŁĄCZNIK. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Montaż bramy mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani specjaliści, którzy znają konstrukcję 
bramy i proces jej montażu oraz są przeszkoleni w zakresie BHP. 

Prace montażowe muszą być wykonywane jedynie w ubraniu roboczym nie ograniczającym ruchów, a 
także w kasku ochronnym. 

W celu ochrony przed odpryskami powstającymi podczas wiercenia w różnych materiałach lub cięcia 
metalu konieczne jest stosowanie okularów ochronnych. W celu ochrony układu oddechowego przed 
pyłem budowlanym należy stosować maskę. 

Stosowane młotki monterskie i młoty kowalskie powinny mieć gładkie, nieco wypukłe powierzchnie 
obuchów, pozbawione wcięć, szczerb, pochyłości czy pęknięć. Długość rączki młotka nie powinna 
przekraczać 250 mm, a długość rączki młota kowalskiego – 700 mm. Młotki monterskie i młoty 
kowalskie powinny być mocno osadzone na rączkach i zamocowane klinami. 

Wszystkie narzędzia o zaostrzonych końcach osadzone w uchwytach (pilniki, wkrętaki, itp.) powinny 
mieć długość uchwytów nie przekraczającą 150 mm. Uchwyty drewniane powinny mieć na końcach 
pierścienie. 

Narzędzia udarowe (dłuta, dłuta skośne, przebijaki) nie powinny mieć skrzywionych i rozbitych trzonów 
ani pęknięć. Długość dłuta nie powinna przekraczać 150 mm razem z jego zwężającą się częścią, która 
nie powinna przekraczać 60-70 mm; krawędź przecinająca – prosta lub nieco wypukła. 

Klucze nie mogą mieć pęknięć ani wyszczerbień i powinny pasować do rozmiarów nakrętek i łbów śrub; 
szczęki kluczy powinny być równoległe, nie wyrobione. 

Narzędzia robocze należy przenosić w specjalnej torbie lub skrzynce oraz stosować specjalne pasy 
narzędziowe. Zabronione jest noszenie narzędzi w kieszeniach ubrania roboczego. 

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI 

Prace wykonywane na wysokości powyżej 1,5 m od powierzchni podłogi uważane są za prace na 
wysokościach. 

Prace wykonywane na wysokości 5 m od powierzchni gruntu, na rusztowaniach, pomostach i podestach 
uważane są za prace na dużej wysokości. Stan zdrowia osób wykonujących takie prace powinien spełniać 
wymagania medyczne ustalone dla pracowników wykonujących ten rodzaj pracy. 

Osoba pracująca na wysokościach powinna stosować pasy zabezpieczające. 
W przypadku, gdy niemożliwe jest zamontowanie pasa zabezpieczającego do elementów 
konstrukcyjnych budynku, konieczne jest zastosowanie liny zabezpieczającej, którą należy umieścić 
wcześniej za elementami konstrukcyjnymi. W takim przypadku prace wykonywane są przez dwóch 
pracowników. 

Urządzenia i narzędzia powinny być zabezpieczone przed upadnięciem przy wykonywaniu prac na 
konstrukcjach, pod którymi znajdują się części będące pod napięciem. 
ZABRONIONE jest używanie pasów zabezpieczających z metalowymi łańcuchowymi pętlami podczas 
pracy na konstrukcjach, pod którymi znajdują się części będące pod napięciem elektrycznym. 

Do transportu w górę elementów bramy, narzędzi i urządzeń montażowych należy stosować linę okrężną. 
Pracownik stojący na dole powinien trzymać linę, aby w ten sposób zapobiegać kołysaniu się ciężaru oraz 
jego zbliżaniu do części będących pod napięciem. 

INSTRUKCJA MONTAŻU. BRAMY GARAŻOWE. MONTAŻ STANDARDOWY 53 



ZAŁĄCZNIK. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

ZABRANIA SIĘ: 
• 
• 

Stania pod drabiną, na której prowadzone są prace. 
Rzucania czegokolwiek pracownikowi stojącemu na górze. Transport powinien się odbywać przy 
wykorzystaniu mocnej liny. 

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH Z WYKORZYSTANIEM 
DRABIN I PODESTÓW 

Drabiny i podesty powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
poślizgnięcia i wywrócenia podczas pracy. Dolne końce drabin i podestów powinny mieć ostre końce w 
celu możliwości osadzenia ich w ziemi, a przy używaniu drabin na gładkich powierzchniach (metal, płytki, 
beton), stosowane są stopki z gumy lub innego materiału. 

ZABRANIA SIĘ: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4. 

Pracowania na drabinie, stojąc na stopniach znajdujących się w odległości 1 m od górnego końca. 
Pracowania z użyciem elektronarzędzia na drabinie. 
Pracowania na dwóch ostatnich stopniach drabiny, która nie ma poręczy i zabezpieczeń. 
Stania na stopniach drabiny lub drabinie składanej przez więcej, niż jedną osobę. 
Stania pod drabiną, na której prowadzone są prace. 
Kładzenia narzędzi na stopniach drabiny. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY Z ELEKTRONARZĘDZIAMI 

Pracę przy użyciu elektronarzędzi mogą wykonywać jedynie osoby, które zostały specjalnie 
przeszkolone na miejscu pracy i posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa 
elektrycznego. 
Elektronarzędzia pracujące na napięcie nie większe niż 400/230 V powinny być stosowane przy pracach 
montażowych. Wybór klasy elektronarzędzia dokonywany jest zgodnie z kategorią obiektu w zakresie 
stopnia zagrożenia porażeniem elektrycznym. 

Metalowy korpus elektronarzędzia pracującego na napięcie powyżej 42 V prądu przemiennego oraz 
powyżej 110 V prądu stałego w obiektach o zwiększonym zagrożeniu, szczególnie niebezpiecznych, 
powinien być uziemiony. Podłączenie narzędzia powinno być wykonane do uziemionej sieci. Przedłużacze 
powinny być zaopatrzone we wtyczkę i gniazdo z bolcem uziemiającym. Podczas pracy z takim 
narzędziem konieczne jest stosowanie zabezpieczeń (gumowych rękawic, kaloszy). Zabezpieczenia te 
powinny być przetestowane zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi.  

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać następujące czynności: 
• 
• 

• 
• 

Sprawdź zestaw pod względem kompletności i niezawodności elementów mocujących. 
Sprawdź czy przewód jest nienaruszony, sprawdź jego bolec ochronny i wtyczkę; integralność części 
izolujących korpus, uchwyt i nakrywki obsady szczotkowej, dostępność osłon zabezpieczających i ich 
działanie; sprawdź działanie sieci uziemiającej (między korpusem, a bolcem uziemiającym wtyczki). 

Sprawdź działanie przełącznika. 
Sprawdź działanie bezłańcuchowego wciągnika elektronarzędzia. 

Do prac należy stosować jedynie sprawne i przebadane narzędzia. 
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Zapobiegaj zaginaniu się przewodu elektrycznego, układania go w miejscach składowania materiałów 
budowlanych lub natężonego ruchu. Podczas pracy przy deszczowej (lub śnieżnej) pogodzie miejsca 
ułożenia kabla oraz miejsca prowadzenia prac przy zastosowaniu elektronarzędzi powinny być przykryte 
namiotami. 

Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzi ZABRANIA SIĘ: 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Trzymania narzędzia za przewód. 
Usuwania wiórów i opiłków z narzędzia tnącego, jak również wymiany narzędzia tnącego zanim się 
ono nie zatrzyma. Mocowanie wymiennego narzędzia należy wykonać za pomocą odpowiedniego 
przyrządu. 

Podłączania elektronarzędzia do sieci, która nie spełnia wymagań wskazanych w instrukcji technicznej. 
Przemieszczania elektronarzędzia z jednego miejsca pracy do drugiego przy włączonym silniku. 
Pozostawiania bez nadzoru narzędzia podłączonego do sieci oraz narzędzia z pracującym silnikiem. 
Pozostawiania bez nadzoru włączonego narzędzia, aby uniknąć jego użycia przez osoby postronne. 

Jeśli korpus elektronarzędzia grzeje się, wówczas należy robić okresowe przerwy. Jeśli pojawi się dym lub 
zapach spalenizny, głośna praca, czy wibracje, należy natychmiast odłączyć elektronarzędzie od sieci 
dopóki wada nie zostanie usunięta. 

Wykonując prace, konieczne jest zapobieganie bezpośredniemu kontaktowi między przewodem, 
narzędziem znajdującym się pod napięciem oraz przedmiotami metalowymi, gorącymi, mokrymi lub 
powierzchniami pokrytymi olejem w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem przez uszkodzenie 
materiału izolacyjnego. Konieczne jest sprawdzanie miejsc, w których przewód wchodzi do narzędzia, nie 
powinno tam być żadnych naprężeń ani pęknięć przewodu. 
Zabronione jest krzyżowanie się kabla elektrycznego z przewodami spawalniczymi, wężem giętkim 
zasilającym w tlen, acetylen lub inny gaz. 

5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ 

Prace przy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane zgodnie z “Procedurą projektową instalacji 
elektrycznej” (PPIE) przy spełnieniu wymagań „Przepisów bezpieczeństwa przy obsłudze instalacji 
elektrycznej” (PB przy obsłudze instalacji elektrycznej). 
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