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Dziękujemy Państwu za wybór produktu BFT. Jesteśmy pewni, że
będą Państwo więcej niż zadowoleni z użytkowania naszego
napędu do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest
dostarczany z instrukcją „użytkowania” i broszurą dotyczącą
„Instalacji”. Obydwie części powinny zostać przeczytane uważnie,
ponieważ dostarczają ważnych informacji o bezpieczeństwie i
prawidłowym uruchomieniu napędu. Oświadczamy, że ten
produkt jest zgodny z następującymi europejskimi Dyrektywami:
89/336/EEC, 73/23/EEC oraz 98/37/EWG (z późniejszymi
zmianami).
1) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Niepoprawna instalacja albo niewłaściwe użycie produktu może
spowodować uszkodzenie osób, zwierząt lub rzeczy. Instalacja musi być wykonana
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zabezpieczeń i sterowań wymienionymi w EN
12978.
Rozdział „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA” oraz cała instrukcja instalacji i użytkownika
dostarczone z tym produktem powinny być przeczytane uważnie, ponieważ
dostarczają ważnych informacji o bezpieczeństwie, instalacji i użytkowaniu.
l Odpady i materiały z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.) wykonane są
zgodnie z warunkami określonymi przez aktualne europejskie standardy. Trzymaj torby
z nylonu lub polistyrenu poza zasięgiem dzieci.
l Przechowuj niniejszą instrukcję razem z opisem technicznym dla przyszłych
przeglądów oraz napraw.
l Ten produkt był zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do użycia
wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne użycie nie
wyszczególnione w tej dokumentacji mogłoby uszkodzić produkt i może być
niebezpieczne.
l Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje
wynikające z niewłaściwego użycia produktu, albo użytkowania które nie jest
wyszczególnione w obecnej dokumentacji.
l Nie instaluj produktu w obszarze zagrożenia wybuchem.
l Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania “Zasad
bezpieczeństwa” oraz nie dochowania należytej staranności podczas instalacji
urządzeń automatyki do otwierania i zamykania bram, jak również od jakichkolwiek
deformacji, które mogłyby zdarzyć się podczas użycia.
l Instalacja musi być dostosowana do warunków wymienionych w następujących
dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG, 98/37/EWG z późniejszymi
poprawkami.
lW krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeństwa zapewnić może zachowanie wyżej
wymienionych standardów. Należy pamiętać również o aktualnych lokalnych normach
i przepisach.
l Wyłącz napięcie zasilające przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z instalacją
elektryczną. Rozłącz też jakiekolwiek baterie zasilania awaryjnego, jeżeli takich użyto.
l W linii zasilającej zastosuj wyłącznik bezpieczeństwa, z odległością styków równą
albo większą niż 3,5 mm.
l Linia zasilająca powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem różnicowo-prądowym z
progiem 0,03A
l Sprawdź poprawność uziemienia: połącz wszystkie części z metalu (bramę i wszystkie
komponenty systemu) do zacisku uziemiającego.
l Zamontuj odpowiednie urządzenia zabezpieczające (fotokomórki, listwy
krawędziowe i tak dalej), które są potrzebne by ochronić użytkowników mogących
znaleźć się w obszarze działania bramy przed niebezpieczeństwem spowodowanym
przez zgniecenie, podniesienie i uderzenie krawędzią bramy itp.
l Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator świetlny w widocznym
miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.
l Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z
poprawnego
funkcjonowania, gdy wraz z napędem są używane elementy dodatkowe innych
producentów.
l Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i osprzętu.
l Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, jeżeli nie jesteś upoważniony przez
spółkę.
l Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich użytkowników o zasadzie działania i obsługi
napędu bramy garażowej. Poinformuj o sposobie awaryjnego otwierania w przypadku
awarii lub braku zasilania.
l Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasięgiem dzieci, w taki sposób, aby
było wykluczone jego niepożądane użycie.
l Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasięgiem pracującej bramy.
l Bramę należy otwierać i zamykać tylko kiedy jest widoczny cały zakres działania
bramy i nie przebywają w nim ludzie.
l Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi.
l Użytkowanie, które nie jest wyraźnie wymienione w niniejszej instrukcji, nie jest
dozwolone.
l Instalacja musi być wykonana zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zabezpieczeń i
sterowań wymienionymi w EN 12978.
l
2) INFORMACJE OGÓLNE
PEGASO to siłowniki przeznaczone do automatyzacji przemysłowych bram sekcyjnych.
Montowany jest na wałku bramy. Dzięki swej kompaktowej budowie i uniwersalności
może być wykorzystywany w wielu różnych typach instalacji.

3) DANE TECHNICZNE

Zasilanie:
PEGASO C TRI/ PEGASO SB TRI:
PEGASO C/PEGASO SB/PEGASO SC:
Wyłączniki krańcowe:
Maksymalna liczba obrotów wału:
Temperatura pracy:
Maksymalna powierzchnia bramy:
PEGASO C TRI / PEGASO SB TRI:
PEGASO C / PEGASO SB:
PEGASO SC:
Maksymalny moment obrotowy:
PEGASO C TRI/ PEGASO SB TRI:
PEGASO C/ PEGASO SB:
PEGASO SC:
Szybkość:
PEGASO C TRI/PEGASO SB TRI/PEGASO C/PEGASO SB:
PEGASO SC:
Smarowanie:
Sparwność:
PEGASO C TRI / PEGASO SB TRI:
PEGASO C/PEGASO SB/PEGASO SC:
Klasa szczelności:
Poziom hałasu:
PEGASO C TRI / PEGASO SB TRI /
PEGASO C / PEGASO SB /PEGASO SC:
Ciężar siłownika:
PEGASO C TRI:
PEGASO SB TRI:
PEGASO C:
PEGASO SB:
PEGASO SC:
Wymiary:

400V ±10%, 50/60Hz
230V ±10%, 50/60Hz
Elektroniczne z enkoderem,
18
-20°C / +50°C
45 m2
25 m2
20 m2
100 Nm
70 Nm
50 Nm
24 obr/min
31 obr/min
przekładnia w kąpieli olejowej
ED60%
ED30%
IP 54

<70dB
12.2 kg.
11.0 kg.
12.4 kg.
11.2 kg.
12.4 kg.
patrz rysunek H

4) INSTALACJA - ZGODNIE Z RYSUNKIEM A
Aby siłownik był kompletny należy dobrać centralę sterującą SIRIO w celu uzyskania
sterowania automatycznego lub w celu uzyskania sterowania w trybie obecności
operatora należy zastosować sterownik PEG CB UP MONO (230V) lub PEG CB UP TRI
(400V).
5) UŁOŻENIE PRZEWODÓW - RYSUNEK B
6) MONTAŻ SIŁOWNIKA - RYSUNEK C
7) AKCESORIA - RYSUNEK D
Należy zapoznać się z konkretnymi instrukcjami do sterowników PEG CB UP lub PEG
CB INT w celu uzyskania informacji o podłączeniach.
8) USTALENIE KIERUNKU OBROTÓW - RYSUNEK E
9) OBSŁUGA RĘCZNA (Patrz INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA - RYSUNEK 1
10) Sterownik PEG CB ENC - RYSUNEK F
Sterownik i płyta obsługi enkodera.
11)PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA - RYSUNEK G
Odwołaj sie do odpowiedniej instrukcji.
TYLKO DLA INSTALACJI DZIAŁAJĄCYCH W TRYBIE AUTOMATYCZNYM:
UWAGA!! Upewnij się, że siły mierzone w punktach opisanych w standardzie
EN12445 są niższe niż podane w normie EN 12453.
UWAGA!! Podczas przeprowadzania procedury AUTOSET wykrywanie przeszkód jest
nie aktywne. W związku z tym instalator musi monitorować ruch bramy oraz obszar
w zasięgu działania bramy i zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych. Nalezy się
także upewnić, że osoby te znajdują sie poza zasięgiem działania bramy przed jej
uruchomieniem i w trakcie działania.
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Dziękujemy Państwu za wybór produktu BFT. Jesteśmy pewni, że
będą Państwo więcej niż zadowoleni z użytkowania naszego
napędu do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest
dostarczany z instrukcją „użytkowania” i broszurą dotyczącą
„Instalacji”. Obydwie części powinny zostać przeczytane uważnie,
ponieważ dostarczają ważnych informacji o bezpieczeństwie i
prawidłowym uruchomieniu napędu. Oświadczamy, że ten
produkt jest zgodny z następującymi europejskimi Dyrektywami:
89/336/EEC, 73/23/EEC oraz 98/37/EWG (z późniejszymi
zmianami).
1) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Niepoprawna instalacja albo niewłaściwe użycie produktu może
spowodować uszkodzenie osób, zwierząt lub rzeczy. Instalacja musi być wykonana
zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zabezpieczeń i sterowań wymienionymi w EN
12978.
Rozdział „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA” oraz cała instrukcja instalacji i użytkownika
dostarczone z tym produktem powinny być przeczytane uważnie, ponieważ
dostarczają ważnych informacji o bezpieczeństwie, instalacji i użytkowaniu.
l Odpady i materiały z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.) wykonane są
zgodnie z warunkami określonymi przez aktualne europejskie standardy. Trzymaj torby
z nylonu lub polistyrenu poza zasięgiem dzieci.
l Przechowuj niniejszą instrukcję razem z opisem technicznym dla przyszłych
przeglądów oraz napraw.
l Ten produkt był zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do użycia
wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne użycie nie
wyszczególnione w tej dokumentacji mogłoby uszkodzić produkt i może być
niebezpieczne.
l Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje
wynikające z niewłaściwego użycia produktu, albo użytkowania które nie jest
wyszczególnione w obecnej dokumentacji.
l Nie instaluj produktu w obszarze zagrożenia wybuchem.
l Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania “Zasad
bezpieczeństwa” oraz nie dochowania należytej staranności podczas instalacji
urządzeń automatyki do otwierania i zamykania bram, jak również od jakichkolwiek
deformacji, które mogłyby zdarzyć się podczas użycia.
l Instalacja musi być dostosowana do warunków wymienionych w następujących
dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG, 98/37/EWG z późniejszymi
poprawkami.
lW krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeństwa zapewnić może zachowanie wyżej
wymienionych standardów. Należy pamiętać również o aktualnych lokalnych normach
i przepisach.
l Wyłącz napięcie zasilające przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z instalacją
elektryczną. Rozłącz też jakiekolwiek baterie zasilania awaryjnego, jeżeli takich użyto.
l W linii zasilającej zastosuj wyłącznik bezpieczeństwa, z odległością styków równą
albo większą niż 3,5 mm.
l Linia zasilająca powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem różnicowo-prądowym z
progiem 0,03A
l Sprawdź poprawność uziemienia: połącz wszystkie części z metalu (bramę i wszystkie
komponenty systemu) do zacisku uziemiającego.
l Zamontuj odpowiednie urządzenia zabezpieczające (fotokomórki, listwy
krawędziowe i tak dalej), które są potrzebne by ochronić użytkowników mogących
znaleźć się w obszarze działania bramy przed niebezpieczeństwem spowodowanym
przez zgniecenie, podniesienie i uderzenie krawędzią bramy itp.
l Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator świetlny w widocznym
miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.
l Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z
poprawnego
funkcjonowania, gdy wraz z napędem są używane elementy dodatkowe innych
producentów.
l Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i osprzętu.
l Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, jeżeli nie jesteś upoważniony przez
spółkę.
l Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich użytkowników o zasadzie działania i obsługi
napędu bramy garażowej. Poinformuj o sposobie awaryjnego otwierania w przypadku
awarii lub braku zasilania.
l Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasięgiem dzieci, w taki sposób, aby
było wykluczone jego niepożądane użycie.
l Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasięgiem pracującej bramy.
l Bramę należy otwierać i zamykać tylko kiedy jest widoczny cały zakres działania
bramy i nie przebywają w nim ludzie.
l Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi.
l Użytkowanie, które nie jest wyraźnie wymienione w niniejszej instrukcji, nie jest
dozwolone.
l Instalacja musi być wykonana zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zabezpieczeń i
sterowań wymienionymi w EN 12978.

