
Nap~dy ELEKTROMATEN SE SCjspecjalnymi nap~dami do bram segmen-
towych z wyr6wnowazeniem. Montaz odbywa si~ z reguty bezposrednio
na wale bramy. Nap~dy ELEKTROMATEN SE sktadajCj si~ z: przektadni
slimakowej z drCjzonym watem, urzCjdzenia do awaryjnego uruchamiania
r~cznego, zintegrowanych wytCjcznik6w krancowych i silnika elektrycz-
nego. R6Zne rodzaje sterowan do bram spetniajCjce r6Zne wymagania sCj
opisane w rozdziale 7.

Badania i certyfikaty
Nap~d ELEKTROMATEN i sterownik do bramy
Zaswiadczenie 0 zatwierdzeniu znaku zgodne
z normCj 01 N EN 12453

Statyczny moment oporowy
Protok6t z badan nr 630900, jednostka
badajCjca materiat TUV Slid

..Dynamiczne Duo"
Wyr6inienie nagrodC! za innowacyjnosc na targach R+T 2006
Nap~d ELEKTROMATEN firmy GfA do bram segmentowych z opatentowa-
nym falownikiem bezposrednim i sterownikiem do bramy TS 970 lub
TS 981 bezstopniowo wybierana pr~dkosc obrotowa zdawcza od
20-65 min·1 z tagodnym rozruchem i zatrzymaniem. Opisnastronie3.13,punkt3.

Awaryjne uruchamianie r~czne
• awaryjna korba r~czna NHK
• szybki tancuch SK
• mechanizm odryglowujCjcy ER

Wyt~czniki krancowe
Mechaniczne wytC!czniki krancowe tilES 6
• do sterownika bramy WS 900, TS 956/961
.2 robocze, 2 awaryjne,

2 dodatkowe wytCjczniki krancowe

Cyfrowy wytC!cznik krancowy DES 0
• do sterownika bramyTS 958/970/981
• elektroniczny czujnik wartosci

bezwzgl~dnej w przypadku zaniku napi~cia
nie ma koniecznosci pozycjonowania

Mocowanie
• potCjczenie gwintowe 8xM8

[mocowanie standardowel
• wspornik momentu obrotowego Istrona 3.161

• konsola kotnierzowa Istrona 3.161

Wykonania specjalne
• dtuzszy wzgl~dny czas pracy silnika
• wyzszy stopien ochrony
• inne napi~cia, cz~stotliwosci na zyczenie
• zabezpieczenie przeciwwybuchowe wg

ATEX Istrona 5.111

Sterowanie bramy

• podtCjczenie do wyt~cznika krancowego
za pomocCj potgczen wtykowych
uniemozliwiajCjcych pomytk~, dzi~ki temu
mozliwa jest tatwa wymiana na inne
sterowniki firmy GfA

• napi~cie sterujCjce: 24V, 50Hz
• napi~cie zasilania: 1x230V/N/PE,
"3x230V /PE, 3x400V /N /PE, 3x400V / PE

Sterowniki do mechanicznych
wytC!cznik6w krancowych NES

• WS 900 [Sterownik ze stycznikiem ()
nawrotnyml Istr.7.111

• TS 956 [Sterownik Totmannl Istr.7211 f)
• TS 961 (Sterownik automatycznyl Istr7311 f)

Sterowniki do cyfrowych
wytC!cznik6w krancowych DES

• TS 958 [Sterownik Totmannl Istr 7251 f)
• TS 970 [Sterownik automatycznyl Istr.7411 f)
• TS 981 [Sterownik komfortowyJ Istr 7511 f)

Aktualne typy i wersje sterownik6w do bram
firmy GfA opisano szczeg6towo w rozdziale 7
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Nap~d ELEKTROMATEN SE 5.24 WS SE 9.24 WS SE9.15 SE 9.20 SE 9.24
Typoszereg 5G50 / 5G50E 5G50 /5G50E 5G50 /5G50E 5G50 / 5G50E 5G50 /5G50E

Moment obrotowy zdawczy Nm 50 90 90 90 90

Obroty zdawcze min-1 24 24 15 20 24

f2I walu dr,!zonego 1 mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

5tatyczny moment oporowy Astat ' Nm 200 450 450 450 450

Maks. masa bramy 3 N 2000 4000 4000 4000 4000

Dop. obroty zdawcze OTW/2AM przy min-1 26/26 36/30 42/30
pracy z przetwornic,! cz~stotliwosci 4

Moc silnika kW 0,37 0,45 0,30 0,30 0,37

Napi~cie robocze, cz~stotliwosC V- Hz 1x230-50 1x230-50 3x230/400-50 3x230/400-50 3x230/400-50

Pr'!d znamionowy silnika 5 2,1/1,2

Wzgl~dny czas pracy silnika ED 53-40% 53-20% 53-60% 53-60% 53-60%

Maks. liczba zaL'!czen na godzin~ 3 . 16 20

Kabel zasilaj,!cy / bezpiecznik (zwloczny) 3x1,5'/10A 3x1,5'/10A 5x1,5'/10A 5x1,5'/10A 5x1,5'/10A

Zakres wyl,!cznikow krancowych ' 20 20 20 20 20

Ci~zar nap~du ElEKTROMATEN kg 15 16 15 15 15

Cz~sci zamienne: nr strony w katalogu
8.83 8.83 8.83 8.84 8.83

8.85 (ER) 8.85 (ER) 8.85 (ER) 8.86 (ER) 8.85 (ER)

Nr kat. rysunku montazowego 50000563 50000853 50000563 50000563 50000563
(dxf, dwg) 50000872 (ER) 50001092 (ER) 50000872 (ER) 50000872 (ER) 50000872 (ER)

Nr kat. nap~du ElEKTROMATEN 10003331 10002237 10003277 10003152 10002188
10003332 (ER) 10002763 (ER) 10003376 (ER) 10003157 (ER) 10002748 (ER)

Nap~d ELEKTROMATEN SE 9.30 SE14.15 SE 14.21 SE 6.65 DU
Typoszereg 5G50 /5G50E 5G50 / 5G50E 5G50 / 5G50E 5G50 / 5G50E

Moment obrotowy zdawczy Nm 90 140 140 60

Obroty zdawcze minot 30 15 21 20-65

f2I walu dr,!zonego 1 mm 25,4 25,4/31,75 25,4/31,75 25,4/31,75

5tatyczny moment oporowy Astat ' Nm 450 600 600 450

Maks. masa bramy 3 N 4000 6000 6000 3000
:.-~...~ -

Dop. obroty zdawcze OTW/ ZAMprzy
min-1 52/30 26/26 36/30 65/30pracy z przetwornic,! cz~stotliwosci 4

:;,'
Moc silnika kW 0,37 0,35 0,45 0,45

Napi~cie robocze, cz~stotliwosc V- Hz 3x230/400-50 3x230/400-50 3x230/400-50 3x400-50

Pr'!d znamionowy silnika 5 A 2,1/1,2 3,3/1,9 4,3/2,5 0,9

Wzgl~dny czas pracy silnika ED 53-60% 53-60% 53-60% 53-60%

Maks. liczba zal,!czen na godzin~ 3 20 16 16 20

Kabel zasilaj,!cy / bezpiecznik (zwloczny) 5x1,5'/10A 5x1,5'/10A 5x1,5'/10A 5x1,5'/10A

Zakres wyl,!cznikow krancowych ' 20 20 (14) 20 (14) 20 (14)

Ci~zar nap~du ElEKTROMATEN kg 15 17 16 16

Cz~sci zamienne: nr strony w katalogu
8.84 8.84 8.84 8.84

8.86 (ER) 8.86 (ER) 8.86 fER) 8.86 (ER)

Nr kat. rysunku montazowego 50000563 50000846 50000846 50001313
(dxf, dwg) 50000872 (ER) 50001076 (ER) 50001076 (ER) 50001314 (ER)

10002195
10002516 (25,4) 10002204 (25,4) 10003393 (25,4)

Nr kat. nap~du ElEKTROMATEN
10002738 (ER)

10002621 (31,75) 10002206 (31,75) 10003378 (31,75)
10003377 (ER) 10002758 (ER) 10003346 (ER)

Dotyczy w5zystkich nap~d6w ElEKTROMATEN: stopien ochrony IP54, dopuszcza(ny zakres temperatur _5°C do +40°C, ci<Jgty poziom cisnienia akustycznego <70 dBIAI
1 w tYPo5zeregu SG50E mechanizm odrygLowuj9CY tylko dLa walu dr<jzonego 25,4; waty drqi:one 25/30/35/ SW 22 podajemy po zapytaniu 2 przestrzegac wskazQwek zawarlych w
punkcie 2.5·3 przestrzegac wskazowek zawartych w punkcie 2.2 4 przy pracy z przelworniq cz/?stotliwosci polecamy naplfdy ELEKTROMATEN w wykonaniu specjalnym Izapytaniel, obroty
zdawcze OTW przy 87 Hz, przestrzegac wskazowek zawartych w punkcie 2.7 5 w nap~dach bram krolkotrwaty pobor pr<!du moie bye nawet czterokrotnie wyiszy od pr<!du znamionowego,
przestrzegac wskazowek zawartych w punkcie 2.6 i 2.7·6 maksymalna moiliwa liczba obrotow watu dr~ionego: w przypadku watu 30/31,75/35 zakres wytCjcznika krancowego 14



2.1 Dyrektywy europejskie dla bram

Dla wyrobu obowi<jzuje norma Bramy PN-EN 13241-1.
W przypadku bram z nap~dem nalezy przestrzegae normy
PN-EN 12453 z jej odsytaczami do innych norm.

2.2 Liczba cykli zat,!czania I ci~zar bramy

W przypadku przekroczenia podanej liczby zat<jczen na
godzin~ Ipunkt 1, Dane technicznel- np. przy cz~sto otwiera-
nych bramach - nalezy zredukowae ci~zar bramy IzapytanieJ.

2.3 Samohamowanie

W nap~dach ELEKTROMATEN bez hamulca spr~zynowego
przektadnia slimakowa jest samohamowna i zatrzymuje si~
samoczynnie.

2.4 Urz,!dzenie do awaryjnego uruchamiania
r~cznegol urz,!dzenie rownowaz'!ce

Awaryjne uruchamianie r~czne przy pomocy awaryjnej korby
r~cznej NHK/szybkiego tancucha SK.
Po uruchomieniu r~cznym brama i przektadnia samohamow-
na pozostaj<j ze sob<j sprz~zone. Wykluczone jest opadni~cie
bramy w przypadku awarii wyrownowazenia.
Awaryjne uruchamianie r~czne za pomoc<j mechanizmu
odryglowuj<jcego ER
Przy uruchomieniu r~cznym strumien sity zostaje rozdzielony
w obr~bie przektadni. W stanie odblokowanym samohamo-
wanie jest wyt<jczone i tym samym przestaje oddziatywae na
skrzydto bra my. Z tego powodu potrzebne jest odr~bne zabez-
pieczenie przed opadni~ciem, np. mechanizm chwytaj<jcy na
wypadek p~kni~cia spr~zyny.
Przynajmniej raz w roku nalezy kontrolowae urzijdzenie
rownowazijce.

2.5 Statyczny moment oporowy

Opadni~ciu wywazonego skrzydta bramy mozna zapobiec,
jezeli nap~d jest w stanie utrzymae ci~zar skrzydta bramy
rowniez w przypadku awarii urz<jdzenia rownowazijcego.
Statyczny moment oporowy odpowiada dopuszczalnemu
obci<jzeniu przektadni, jakie moze wyst<jpie w przypadku awa-
rii wyrownowazenia.
Wartose statycznego momentu oporowego Mstat wylicza si~
nast~pujijCo:

Mstat [Nm] = ci~zar skrzydta [N] x promien b~bna linowego [m]
W przypadku stozkowych b~bnow linowych nalezy uwzgl~dnie
najwi~ksz<j srednic~ nawoju.
Poniewaz uszkodzeniu mog<j ulec jednoczesnie 2 spr~zyny
rownowaz<jce ci~zar, komisja branzowa ds. urz<jdzen bu-
dowlanych zaleca tak zaprojektowae nap~d, zeby mogt on
utrzymae:
• przy 1-2 spr~zynach rownowaz<jcych 100% ci~zaru skrzydta
• przy 3 spr~zynach rownowaz<jcych 66% ci~zaru skrzydta
• przy 4 spr~zynach rownowaz<jcych 50% ci~zaru skrzydta

2.6 Wyt,!czniki zabezpieczaj,!ce silnik

Przy doborze wyt<jcznikow silnikowych nalezy pami~tae, ze
momentalny pobor pr<jdu w nap~dach bram moze bye nawet
czterokrotnie wi~kszy od pr<jdu znamionowego silnika.

2.7 Praca z przetwornic,! cz~stotliwosci

Zwi~kszenie obrotow zdawczych powoduje zwi~kszenie
obciijzenia przektadni. W takim wypadku nalezy odpow-
iednio zredukowae moment obrotowy zdawczy nap~du
ELEKTROMATEN.
Zwi~kszenie obrotow zdawczych 0 10% redukuje dopuszczal-
ny moment obrotowy zdawczy 0 5%. W przypadku wyzszych
obrotow zdawczych nalezy odpowiednio zredukowae moment
obrotowy zdawczy lewent. zapytaniel.
Nie wolno przekraczae dopuszczalnych obrotow zdawczych
[punkt 1, Dane technicznel. Nalezy przestrzegae sit roboczych
ustalonych w normie PN-EN 12453.
Przy doborze przetwornic cz~stotliwosci nalezy pami~tae, ze
krotkotrwaty pobor prijdu w nap~dach bram moze bye nawet
czterokrotnie wi~kszy od pr<jdu znamionowego silnika.
Przy pracy z przetwornicij cz~stotliwosci polecamy nap~dy
ELEKTROMATEN w wykonaniu specjalnym Izapytaniel.

2.8 Liny Ib~bny linowe

Przy dobieraniu lin nalezy uwzgl~dnie co najmniej
szesciokrotny wspotczynnik bezpieczenstwa okreslony w nor-
mie PN-EN 12604.
Przy dobieraniu b~bnow linowych nalezy pami~tae, zeby w
dolnym potozeniu bramy na b~,bnie linowym pozostawaty jes-
zcze dwa rezerwowe nawoje. Srednica b~bna linowego musi
bye co najmniej 20-krotnie wi~ksza od srednicy liny

Nap~d ELEKTROMATEN do bram segmentowych z opatentowanym falownikiem bezposrednim w
potiJczeniu ze sterownikiem do bramy TS 970 lub TS 981 dla cyfrowego wytiJcznika krancowego DES

• bezstopniowo wybierana pr~dkosc zdawcza
od 20 - 65 min-1

• tagodny rozruch i zatrzymanie
• automatyczne dostosowanie momentu hamowania

i przyspieszenia
• tatwe ustawianie skrajnych pozycji bramy i wszystkich

funkcji z ptaszczyzny operatora za pomocCj
przetCjcznika obracanego ze wskaznikiem optycznym

•

Funkcje dodatkowe, jak np.:
• automatyczne dopasowanie do podtogi
• korekta odcinka ruchu bezwtadnego
• nadzorowanie nat~zenia sity w kierunku OTW
• automatyczne zamykanie czasowe
• licznik cykli roboczych

• etc.
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4.1 Wymiary. SE 5.24 WS-SE 14.21
Awaryjne uruchamianie r~czne Z 5zybkim tancuchem SK • Typo5zereg SG50

105

67

o przektadnia slimakowa

esilnik

e wyt~cznik krancowy

e opcja: sterownik do bramy
W5 900, zdejmowany,
z kablem 0,7 m

5E 5.24W5
5E 9.24W5

87
(135w5E 14.15)

L1
ELEKTROMATEN 0D H B L2 L3 H1 0D1SK NHK ER

SE 5.24WS
SE 9.15
SE 9.20 25,4 28,4 6.35 402 362 347 385 315 272 108
SE 9.24
SE 9.30

SE 9.24WS 25,4 28,4 6,35 414 374 359 391 327 281 126

SE 14.15 25:4 28,4 6,35
507 404 391 372 281 126)1,75 34,7 6,35.

SE 14.21 25,4 28,4 6.35 428 388 373 395 341 272 10831,75 34,7 6.35

:;.'

o awaryjne uruchamianie r~czne - szybki
tancuch 5K (w 5E 14.15: awaryjny tancuch
r~czny KNH bez rysunkul

• dopuszczalna pozycja montaiowa:
poziomo ljak na rysunkul
tub pionowo Isitnikiem do dotu)

4.2 Wymiary. SE 5.24 WS-SE 14.21
Awaryjne uruchamianie r~czne z korb,! r~czn,! NHK • Typo5zereg SG50

o przektadnia slimakowa

e silnike wyt~czniki krancowe

e opcja: sterownik do bramy W5 900,
zdejmowany, z kablem 0.7 m

o awaryjne uruchamianie r~czne -
korba r~czna NHK

• pozostate wymiary w punkcie 4.1
• dopuszczalna pozycja montazowa:

poziomo Ijak na rysunku)
lub pionowo Isilnikiem do dotu)


