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Teoria ³opatologiczna
Automat napêdowy ka¿dej bramy (ga-

ra¿owej dowolnego typu, wjazdowej
skrzyd³owej, wjazdowej przesuwnej) sk³a-
da siê z urz¹dzenia, które ci¹gnie (silnik),
urz¹dzeñ, które zajmuj¹ siê przeniesie-
niem tej si³y na konkretny rodzaj bramy
oraz elektroniki, która musi byæ tak za-
programowana, aby „pilnowa³a” zada-
nych cyklów bramy. Na nic Wam tani na-
pêd, który pozbawiony jest elektroniki
pilnuj¹cej cyklów zamykania/otwierania.
Przekonacie siê o tym, gdy wjedziecie na
posesjê, ale postanowicie cofn¹æ, no i po-
niewa¿ tani napêd nie bêdzie mia³ barier
fotooptycznych – brama przytrzaœnie sa-
mochód...

Do niczego bêdzie napêd, który ma
reklamowany bardzo dobry silnik (chodzi
o moc), ale podrzêdnej jakoœci elementy
przenosz¹ce napêd, gdy¿ si³a samego mo-
toru, oczywiœcie wa¿na – bo musi byæ do-
brana do wagi i funkcji bramy (o tym da-
lej) na nic siê nie zda, jeœli uchwyty, ko³a
zêbate, ³añcuchy bêd¹ puszcza³y, luzowa-
³y siê, zacina³y – s³owem nie sprawi¹, ¿e
brama prawid³owo wykona cykl pracy.

I wreszcie, jeœli brama zosta³a Ÿle wy-
konana, nie pomo¿e jej ¿aden napêd. Jeœli,
¿eby zamkn¹æ bramê musicie rêcznie coœ
dopchn¹æ, coœ doci¹gn¹æ, czy podci¹gn¹æ –
¿aden napêd nie wykona tych dodatko-
wych czynnoœci za Was. Taki „m¹dry” nie
jest. Je¿eli s³upki bramy, nie s¹ solidne, nie
maj¹ fundamentów, które zgodnie ze
„sztuk¹ automatyki” musz¹ byæ posado-
wione poni¿ej poziomu przemarzania
gruntu a przykrêcicie do nich si³ownik –
urz¹dzenie to bêdzie codziennie z si³¹ ok.
60 kilogramów szarpa³o s³upek, a¿ go wy-
szarpie lub obluzuje. Jeœli marzycie o auto-
matyce bramy, której s³upki z rurki nie-
gdyœ zabetonowaliœcie w do³ku o wymia-
rach wiadra, macie najpierw podejœæ do
furtki i poruszaæ s³upkiem. Jeœli zauwa¿y-
cie, ¿e s³upek nie jest sztywno osadzony,
nawet nie próbujcie wo³aæ ekipy monter-
skiej. Oni oczywiœcie przyjad¹, przykrêc¹
si³owniki, ale kiedy brama siê rozchwieje
nie uwzglêdni¹ gwarancji na zniszczone
urz¹dzenie (a zniszczy siê po roku), bo po-
wiedz¹, ¿e to z winy bramy. Co wiêcej –
wygraj¹ nawet w s¹dzie, bo udowodni¹, ¿e
si³ownik by³ zamocowany prawid³owo.

Kto nie rozumie, ¿e DOBRY
AUTOMAT do bramy – to automat do
niej (i do funkcji, jakich oczekujecie)
W£AŒCIWIE DOBRANY – ten nie zro-
zumia³ – jak na razie nic.

Brama skrzyd³owa
Brama skrzyd³owa sk³ada siê ze s³up-

ków i ram. Ramy wisz¹ na zawiasach.
Proszê siê nie uœmiechaæ – to wszystko
jest bardzo wa¿ne. Patrz¹c na swoj¹ bra-
mê w nadziei, ¿e bêdzie wkrótce „chodzi-
³a sama” musicie wykonaæ takie czynno-
œci:
n szarpanie s³upkami (omówione wy¿ej);
n ogl¹damy s³upek. Jeœli do niego bêdzie
mocowany si³ownik musicie sprawdziæ,
w jakim miejscu jest zawias. Dla uprosz-
czenia zak³adamy, ¿e s³upek jest w prze-
kroju kwadratowy i patrzymy na bramê
od góry. I teraz: zawias jest przyspawany
bli¿ej drogi, w œrodku szerokoœci s³upka
lub w stronê posesji. Przy rêcznym
otwieraniu usytuowanie zawiasu by³o
obojêtne. Dla si³ownika nie jest. Jeœli za-
wias jest bli¿ej drogi – si³ownik mo¿e nie
otworzyæ bramy pod k¹tem prostym, bo
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Zanim „z pilota” otworzycie bramê, siedz¹c wygodnie
w samochodzie i zanim, po miniêciu tej¿e bramy,
z podjazdu – równie¿ tym samym pilotem uruchomicie
drzwi gara¿owe, a wszystko bêdzie dzia³a³o cicho i bez-
awaryjnie – musicie BARDZO DU¯O WIEDZIEÆ, jeszcze
wiêcej przewidzieæ, a potem – niestety – mieæ sporo
szczêœcia. Takie s¹ realia na naszym, teoretycznie wol-
nym, rynku automatyki napêdowej.
W tym tekœcie znajdziecie zaledwie zarys informacji,
ale za to absolutnie niezbêdnych.

BBoogguuss³³aaww  NNoowwaakk

DOBRA BRAMA
chodzi sama....

B3



ka¿dy typ si³ownika ma swój promieñ
otwierania. Oczywiœcie „automatycy”
dobior¹ si³ownik specjalistyczny, ale
urz¹dzenie takie bêdzie Was dro¿ej kosz-
towa³o, ni¿ przyspawanie zawiasów w in-
nym miejscu. Wniosek? Ogl¹dacie bra-
mê po to, aby j¹ DOSTOSOWAÆ DO
URZ¥DZENIA NAPÊDOWEGO. Im

jest ono bardziej specjalistyczne – tym
kosztowniejsze!
n z poziomnic¹ badacie skrzyd³a bramy.
Oba skrzyd³a (patrz¹c od ziemi) musz¹ siê
stykaæ na jednym poziomie. Kiedy je
otwieracie – na tym samym poziomie oba
skrzyd³a musz¹ wykonaæ otwarcie i zam-
kniêcie. Doskonale bada siê to za pomoc¹
poziomnicy laserowej, bo poœwiecicie
w ustalony punkt i otwieraj¹c/zamykaj¹c
skrzyd³a natychmiast sprawdzicie, czy
„chodz¹” w jednej linii. Jeœli nie – si³ow-
nik tego skrzyd³a, które „chodzi na in-
nym poziomie” bêdzie siê psu³, albo za-
wiesza³ w pracy, albo u³amywa³ mocowa-
nie. Wniosek? Brama ma byæ liniowa,
s³upki dok³adnie pionowe (sprawdzacie
te¿ poziomnic¹), a jeœli nie s¹ – trzeba po-
prawiæ bramê. Pion i poziom to podstawa
wspó³pracy bramy z automatem. Zobacz-
cie, czy równa jest odleg³oœæ skrzyd³a bra-
my od s³upka, a najczêœciej zauwa¿ycie, ¿e
ten, kto wspawa³ zawiasy zrobi³ to na oko.
n badacie skrzyd³o sprawdzaj¹c jego po-
przeczne wzmocnienie. Czasami jest to
element przyspawany pod k¹tem (na
ukos), czasami w poprzek. Tylko bramy
maj¹ce poprzeczne wzmocnienie ramy
skrzyd³a usytuowane poziomo na wyso-
koœci 1/3 od do³u – s¹ przygotowane do
wspó³pracy z si³ownikiem. Ka¿de inne
usytuowanie poprzecznego wzmocnienia
wymaga starannej analizy, w efekcie któ-
rej albo monter zaakceptuje stan istniej¹-
cy (wtedy domagacie siê gwarancji na pi-
œmie, ¿e brama jest odpowiednio przygo-
towana!!!) albo w skrzyd³o trzeba wspa-
waæ dodatkowe wzmocnienie tam, gdzie
ono ma byæ. Jest to absolutnie konieczne.

Brama przesuwna
FUNDAMENT BRAMY MA BYÆ

szeroki na ok. 50 cm w miejscu, w którym
bêdzie sta³ automat napêdowy oraz MA
BYÆ wylany poni¿ej poziomu przemarza-
nia gruntu. Wynika to z istoty pracy bra-
my przesuwnej. Sk³ada siê ona z ramy,
która zamyka œwiat³o bramy oraz tzw.
przeciwwagi, czyli przed³u¿enia ramy
o taki jej kawa³ek, aby ca³a brama jad¹c
na kó³kach (wózkach) nie opada³a i nie
podnosi³a siê w czasie przesuwu. Niemcy
radz¹: przeciwwaga ma mieæ d³ugoœæ
równ¹ po³owie d³ugoœci samej bramy.

Polscy producenci mówi¹: nie musi
mieæ a¿ takiej d³ugoœci, wystarczy aby
mia³a odpowiedni ciê¿ar. Szanuj¹cy siê
monterzy automatów uwa¿aj¹, ¿e bramy
wykonane po niemiecku s¹ dobre i wy-
starczy tylko napêd dokrêciæ. Bramy wy-
konane po polsku trzeba sprawdziæ, bo
niektóre maj¹ przeciwwagi doskona³e
i zmyœlnie skracaj¹ce d³ugoœæ ca³ej bramy
(np. na w¹skiej dzia³ce), niektóre zaœ rów-
nie dobre, ale dla otwierania rêcznego.
Dla automatu przeciwwagê nale¿y albo
doci¹¿yæ albo odci¹¿yæ.

Najwa¿niejsze jest to, NA CZYM
BRAMA JE�DZI. To jest jej czu³y punkt.
Jeœli s¹ zwyk³e ³o¿yska, które przy rêcz-
nym otwieraniu nie przeszkadza³y swym
ponurym zgrzytem – teraz we wspó³pracy
z automatem bêd¹ – rdzewiej¹c (w bezna-
dziejnym oczekiwaniu na SYSTEMA-
TYCZNE smarowanie) – stawia³y dodat-
kowy opór silnikowi, co mu na dobre nie
wyjdzie. Bo po tak d³ugim czasie, ¿e zd¹-
¿y min¹æ gwarancja, zatarcie motoru lub
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Brama skrzyd³owa. Ogl¹dacie ja od góry.
„A” – s³upek , „C” – zobaczcie w jakim miej-
scu s¹ zawiasy, „B” – skrzyd³o bramy, „D”
uchwyt, do którego mocowany jest si³ownik.
Na zdjêciu - przyspawany z boku s³upka. Mo¿e
byæ z przodu. Nie chodzi o po³o¿enie, lecz
o odleg³oœæ punktu mocowania si³ownika „E”
od s³upka. Ta odleg³oœæ limituje m. in. k¹t
otwarcia bramy.

Najczêstszym powodem awarii si³owników napê-
dzaj¹cych bramy skrzyd³owe jest... brama. Ogl¹-
dacie jej dwa skrzyd³a. Od razu widaæ, ¿e skrzy-
d³o „a” wisi ni¿ej, ni¿ skrzyd³o „b”.
Co wiêcej –  tzw. „stopka” czyli element  „c”,
o który musz¹ siê skrzyd³a oprzeæ, aby brama
by³a zamkniêta, nie jest w osi prostopad³y do li-
nii skrzyde³ bramy. Tu nawet najlepszy napêd nie
pomo¿e. Brama (w tym konkretnym przypadku)
zosta³a zawieszona na krzywych s³upkach za
p³ytko posadowionych. Zim¹ skrzyd³o „a” opada
tak nisko, ¿e tr¹ca o stopkê. Kto zamyka tê bra-
mê, po prostu podci¹ga ja rêcznie, aby nasz³a na
stopkê. Automat taki sprytny nie jest.

Bardzo starannie wykonana brama przesuwna.
Jej twórca za³o¿y³, i¿ brama bêdzie mia³a napêd,
wiêc wszystko przygotowa³. Jest miejsce na tzw.
wózki „A” (na których, a w³aœciwie po których
brama jeŸdzi), jest podest pod napêd, a z bruku
wystaj¹ peszele, aby napêd przy³¹czyæ do insta-
lacji. Co wiêcej, konstruktor bramy, zak³adaj¹c i¿
zim¹ nikomu siê nie bêdzie chcia³o odœnie¿aæ
napêdu (oblodzone, zasypane œniegiem napêdy
klasy popularnej „padaj¹” po pierwszej zimie)
nieco podniós³  bramê, aby  œnieg nie stanowi³
problemu...

Brama przesuwna jest tak dobra, jak dobre ma wózki! Jeœli jest w³aœciwie wywa-
¿ona i jeŸdzi lekko – mo¿e oczekiwaæ na napêd.
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wytarcie zêbów ko³a napêdowego bêdzie-
cie eliminowali za ciê¿kie pieni¹dze...
Kto zauwa¿y³, ¿e jego brama ciê¿ej chodzi
zim¹ a lekko latem – musi zrozumieæ, ¿e
pracuj¹cy w ciê¿kich warunkach zimo-
wych automat musia³ wykonaæ pracê (je-
œli zosta³ Ÿle dobrany) przekraczaj¹c¹ byæ
mo¿e jego parametry. Napêd montowany
jest latem. Pierwsz¹ zimê wytrzyma,
a kiedy padnie w nastêpn¹ – Wy ju¿ nie
macie gwarancji. Wniosek?

Do bramy przesuwnej monter dospa-
wa, dokrêci listwy zêbate. Powinny byæ
mocowane od strony posesji. Miêdzy ra-
m¹ bramy a s³upkiem musi byæ ok. 10 cm,
aby listwa siê zmieœci³a. Jeœli s³upek stoi
zbyt blisko – trzeba go bêdzie podci¹æ.
Gdy monter zainstaluje listwê zêbat¹
MACIE OBOWI¥ZEK sprawdziæ po
nim, czy listwy s¹ na jednym poziomie!
Listwy produkowane s¹ w odcinkach me-
trowych. Monter sk³ada kilka listew
w jedn¹ i jeœli miejsce ich styku ma skok
choæby o milimetr – w tym w³aœnie miej-
scu ko³o zêbate napêdu bêdzie „dostawa-
³o” przeci¹¿enie, co musi spowodowaæ
wady. Wyst¹pi¹ one jednak po jakimœ cza-
sie (po gwarancji). W s¹dzie wygracie, bo
zgodnie ze sztuk¹ LISTWA ZÊBATA
NAPÊDU BRAMY PRZESUWNEJ MA
BYÆ ABSOLUTNIE LINIOWA I IDE-
ALNIE POZIOMA, tak aby ka¿dy jej z¹b
dok³adnie zazêbia³ siê z ko³em zêbatym
napêdu i to na œciœle okreœlonej przez pro-
ducenta napêdu g³êbokoœci. Jednak wy-
magaæ to bêdzie wykonania zdjêæ, rzeczo-
znawcy, k³opotów (firma monterska mo¿e
znikn¹æ z rynku). Najproœciej: nie p³aæcie
za us³ugê, dopóki listwa zêbata nie bêdzie
liniowa. Niedba³y monter bêdzie bez
szans.

Brama gara¿owa
Ka¿da, nawet dawna dwu-, trzy skrzy-

d³owa brama mo¿e byæ napêdzana auto-
matem! Wymaga jedynie montera znaj¹-
cego siê na swojej robocie. Najczêœciej au-
tomatyczna brama gara¿owa jest albo
p³aszczyznowa, uchylna albo uchylna seg-
mentowa.

Producenci bram uchylnych nie usta-
j¹ w staraniach na rzecz potanienia swo-

ich wyrobów. Na po³udniu Polski bramê
uchyln¹ mo¿na kupiæ za 500 z³otych, ale
te tanie bramy NIGDY nie bêd¹ dobrze
wspó³pracowa³y z napêdem, bowiem s¹
zbyt wiotkie. Producenci „odchudzili”
profile stalowe do granicy wyobraŸni na-
wet podrzêdnego in¿yniera, a s¹ tacy, któ-
rzy bramê potrafi¹ znitowaæ z profili kar-
niszowych lub wrêcz systemowych (su-
chego tynku) a ca³oœæ pokryæ sidingiem
czy panelami PVC.

Wiotka brama gara¿owa wpadnie
w wibracjê podczas szarpniêcia przez
napêd i albo trzaœnie o framugê, albo siê
nie domknie, albo z tego miejsca, w któ-
rym brama bêdzie mia³a punkt zaczepo-
wy napêdu – uchwyt zostanie wyrwany
(najczêœciej z kawa³kami ramy). Nies³y-
chanie istotne jest, na ilu sprê¿ynach
brama jest zaczepiona i jakie to s¹ sprê-
¿yny. Tanie bramy wyposa¿one w jedn¹
(w bran¿y zwan¹ tapczanow¹) sprê¿ynê
po kilkudziesiêciu (zim¹) i kilkuset (la-
tem) cyklach otwierania/zamykania za-
wisaj¹ bezw³adnie. Napêdy gara¿owe
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Ku przestrodze! Tak wygl¹da „zaje¿d¿one” kó³ko
zêbate napêdu bramy przesuwnej. Zu¿y³o siê
w sposób kompromituj¹cy, ale nie dlatego, ¿e
ten model napêdu by³ z³y. On  NIE BY£
W£AŒCIWIE DOBRANY! O co chodzi? Mamy na
rynku kilkadziesi¹t modeli automatów napêdo-
wych, a KA¯DY zosta³ wyprodukowany po to, by
poruszaæ bram¹ o okreœlonej wadze i z okreœlo-
n¹ czêstotliwoœci¹. Im ciê¿sz¹ macie bramê, im
czêœciej ma ona otwieraæ siê i zamykaæ w da-
nym czasie, tym dro¿szy bêdzie sam automat.
Najtañsze s¹, oczywiœcie, automaty do bram
lekkich. Prócz urz¹dzeñ mamy na rynku wiele
firm monterskich. Nie zawsze uczciwych. Nie za-
wsze kompetentnych. Monterzy tacy, zaintereso-
wani tylko zarobkiem, potrafi¹ bez skrupu³ów
zamontowaæ tani (przeznaczony dla lekkich
bram) napêd przy bramie kutej. Ten automat
przepracowa³ równo rok i trzy dni. Przesuwa³
bramê o wadze SIEDMIOKROTNIE przekraczaj¹-
cej maksymalny jego udŸwig. Silnik napêdu mia³
prawo nie ruszyæ nawet przy pierwszych ciê¿-
szych (np. zima) warunkach. Nieuczciwy monter
„skasowa³” inwestora i znikn¹³. Jak zabezpie-
czyæ siê przed takimi monterami? Domagaæ siê
pisemnej gwarancji na PRACÊ BRAMY a nie na
sam silnik. Domagaæ siê wyraŸnego sprecyzo-
wania gwarancji serwisowych (kto i w jakim
czasie przyjedzie, co, jak naprawi i za ile). Spra-
wa jest prosta!  Skoro na napêd gwarancjê daje
jego producent; na monta¿ (jego poprawnoœæ
a zatem i dobór odpowiedniego modelu napêdu)
gwarancjê MUSI DAÆ ten, kto montowa³. Im
bardziej bêdziecie sondowali ten w¹tek w per-
traktacjach z firmami monterskimi, tym pewniej-
sza bêdzie wasza inwestycja.

Wzorcowy sposób zamocowania, iloœæ i typ
sprê¿yn. Ta brama gara¿owa bêdzie dobrze
wspó³pracowa³a z napêdem

Kto zdecyduje siê na bramê gara¿ow¹ za 500 z³ i napêd za 500 z³ NIGDY nie bê-
dzie wiedzia³, dlaczego nie dzia³a. Ka¿de zaœ wezwanie serwisanta kosztuje ok.
100 z³. W sumie, w skali roku wydacie na bramê wiêcej, ni¿ zaoszczêdziliœcie
na inwestycji.



równie tanie (hipermarketowe), teore-
tycznie przystosowane do pracy z tanimi
bramami, maj¹ z kolei (WSZYSTKIE!)
wadê objawiaj¹ca siê tym, ¿e po kilkuset
otwieraniach MUSZ¥ BYÆ przeprogra-
mowywane (reset i ponowne kodowa-
nie).

Jak dobraæ odpowiedni
napêd?
To proste. Wybraæ odpowiedniego

montera.
Dobrego montera poznacie po tym, ¿e

ZA DARMO przyjedzie na teren posesji
i d³ugo bêdzie wa¿y³, mierzy³, sprawdza³
bramê, pyta³ o fundamenty, o to ile razy
dziennie ma byæ otwierana i czy czasem
nie planujecie monta¿u nowego poszycia
z desek (bo to dodatkowo obci¹¿y bramê).

Potem powie, co w bramie jest z³e i co
trzeba poprawiæ. Potem podyskutujecie,
czy taniej bêdzie jak on to zrobi czy te¿
jak zrobicie to sami....

Potem monter powie, jaki typ, ro-
dzaj napêdu ma byæ przy Waszej bramie.
Jeœli bêdziecie siê domagali, ¿eby napêd
by³ tañszy – dobry monter taki napêd
zaproponuje, ale powie o konsekwen-
cjach. Jeœli monter zaakceptuje najtañ-
szy model, który wska¿ecie (np. hiper-
marketowy), mimo i¿ na pocz¹tku roz-
mowy poleca³ konkretny model, firmo-
wy – to znaczy, ¿e chce zarobiæ na mon-
ta¿u i bêdzie tak za³atwia³ problem gwa-
rancji na us³ugê, ¿eby nie musieæ wy-
mieniaæ zniszczonego automatu. On,
w przeciwieñstwie do Was JU¯ WIE, ¿e
czas pracy automatu jest ograniczony
i musi zminimalizowaæ swoje ryzyko.
W dyskusji i ustaleniach nie macie
wiêkszych szans, bo monter wie, co zro-
bi i jak Was zagadaæ...

Dobry monter da gwarancjê na to, ¿e
brama bêdzie dzia³a³a bezawaryjnie, okre-
œli bardzo precyzyjnie, w jakich przypad-
kach przyjedzie gratis, w jakich bêdzie siê
spodziewa³ zap³aty i ile.

Najczêœciej producenci napêdów da-
j¹ roczn¹ gwarancjê na produkt. Wyro-
by z wy¿szej pó³ki maj¹ gwarancjê dwu-
letni¹ i zazwyczaj monterzy równie¿
przez dwa lata obs³uguj¹ bramê gratis.
Bardzo to wa¿ne, bowiem prawid³owo
dobrany napêd ¿adnej obs³ugi nie wy-
maga, zaœ od czasu do czasu serwisant
jest potrzebny, aby zresetowaæ program
lub dokonaæ w oprogramowaniu bramy

jakichœ korekt. Najczêœciej domownicy
zmieniaj¹ czasy cyklów otwierania, ko-
ryguj¹ bariery fotooptyczne. Doœæ czê-
sto w ramach rozwijania idei „domu in-
teligentnego” automat napêdowy bramy
– maj¹c „krzemowy” zapas pamiêci ope-
racyjnej – mo¿e dodatkowo sterowaæ
oœwietleniem ogrodu, podjazdu, opusz-
czaniem rolet, okresowym uruchamia-
niem systemu alarmowego itd. A do ta-
kich prac monter i serwisant szanuj¹cy
swój fach oraz klienta bêdzie potrzebny.
Bo – i to jest jeszcze jedna informacja –
dobrego napêdu, dobrej automatyki nie
poznaje siê wtedy, gdy dzia³a. Poznaje
siê wtedy, gdy coœ dzia³aæ przestanie.  �
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Oto piêkna brama kuta. Zosta³a jednak wyko-
nana w czasach, kiedy o napêdach nikt nic nie
wiedzia³. Brama jest wielka i ciê¿ka. Na czer-
wono oznaczyliœmy lini¹ „B” miejsce, w któ-
rym z powodów estetycznych wmontowano si-
³ownik. Chodzi³o o to, aby urz¹dzenie nie by³o
widoczne, nie szpeci³o. Niestety „przy okazji”
naruszona zosta³a fundamentalna zasada
monta¿u si³owników w takich wysokich bra-
mach, g³osz¹ca i¿ musi byæ on usytuowany
w min. 1/3 wysokoœci skrzyd³a (co jako wzor-
cowe pokazujemy lini¹ bia³¹ „A”). Za nisko po-
³o¿ony si³ownik szarpie skrzyd³em, które
w swej górnej czêœci zaczyna „falowaæ”, co
z kolei przenosi siê na zaczepy samego si³ow-
nika obarczonego dodatkow¹ prac¹ „hamulco-
w¹”. Brama, mimo ¿e „chodzi lekko”, musia³a
otrzymaæ dro¿szy model si³owników, bo tylko
w ten sposób uda³o siê falowanie skrzyde³
ograniczyæ do minimum. Sprytny inwestor
umawia siê tak z monterami napêdów, aby
w³aœnie oni dokonywali odbioru (sprawdzenia
poprawnoœci wykonania) samej bramy. Potem
zamawia monta¿ napêdu i walczy o gwarancjê
nie na to, ¿e ma napêd, tylko na to, ¿e ca³a
brama bêdzie pracowa³a bezawaryjnie. 

Jak zainstalowaæ napêd do bramy uchylnej?
Tylko teoretycznie ka¿dy majsterkowicz potra-
fi to zrobiæ poprawnie. A w wiêkszoœci hiper-
marketów w³aœnie takie zestawy s¹ promo-
wane. Chwyt w tym, ¿e producent do³¹cza in-
strukcjê napisan¹ w taki sposób, aby zawsze
w razie jakiejkolwiek awarii zestawu móc
zwaliæ winê na wadliwy monta¿. Gwarancja
bowiem tyczy urz¹dzenia, a nie sposobu,
w jaki ono dzia³a.  
Wybieraj¹c siê po napêd najpierw sprawdŸ-
cie, czy brama ma szansê wspó³pracy z nim.
Uchylcie j¹, tak aby ustawi³a siê poziomo
(równolegle) do pod³ogi. Chwyæcie za któryœ
z rogów i spróbujcie nim wstrz¹sn¹æ. Jeœli
p³aszczyzna bramy zacznie falowaæ - napêd
macie „z g³owy”, bowiem kiedy wstawicie
automat, silnik szarpi¹c przy starcie wprowa-
dzi po³aæ bramy w ruch falowy, co spowoduje
i¿ w trakcie domykania któryœ z rogów uderzy
o framugê jako pierwszy, wiêc czujnik uzna
¿e ca³a brama jest zamkniêta i zatrzyma mo-
tor. Bramê bêdziecie mieli ci¹gle w jakimœ
dziwacznym stanie niedomkniêcia. ¯adna re-
gulacja tu nie pomo¿e.
Dla zainteresowanych, którzy s¹ gotowi zary-
zykowaæ,  kilka porad ogólnych dotycz¹cych
monta¿u napêdu: silnik „A” musi byæ wraz z
listw¹ „B”, która zawiera w sobie ³añcuch na-
pêdowy ustawiony IDEALNIE w poziomie.
Najwa¿niejsz¹ tajemnicê poprawnego monta-
¿u kryje punkt mocowania ³añcucha napêdo-
wego „C” z p³aszczyzn¹ bramy. Istot¹ bo-
wiem mechanicznego napêdzania nie jest po-
têga samego silnika, lecz sposób w jaki silnik
ów „chwyta” po³aæ bramy. Jeœli w z³ym miej-
scu zamontujecie zaczep – silnik bêdzie szar-
pa³ bram¹ lub (najczêœciej zim¹) urwie za-
czep. 
Planuj¹c usytuowanie wszystkich elementów
zestawu napêdowego musicie równie¿ prze-
widzieæ miejsce pod centralkê „D”, zw³aszcza
¿e kto zautomatyzuje otwieranie gara¿u, za-
zwyczaj prêdzej czy póŸniej zdecyduje siê na
zautomatyzowanie równie¿ bramy wjazdowej.
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