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Encoder 
 

Encoder 
 

1  M1 
2  M2 
3  COM 
4  GND 
5  ENCODER sygnału 

Zielony przewód 
6  + ENCODER  

Brązowy przewód 
7  - ENCODER  

Biały przewód 
a  Czarny przewód 
b  Biały przewód 
c  Czerwony przewód 

 

1  M+ 
2  M- 
3  ENCODER sygnału 

Zielony przewód 
4  + ENCODER 

Brązowy przewód 
5  - ENCODER 

Biały przewód 
a  Czarny przewód 
b  Biały przewód 
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Deklaracja zgodności WE 
Dyrektywa 2004/108/WE (EMC); 2006/95/WE (LVD) 

Producent: 
Automatismi Benincà SpA. 
Adres: 
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) – Włochy 
Niniejszym oświadcza się, że produkt 
automatyczny system 230 V AC do składania drzwi przemysłowych: 
ADAM 
jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE: 
- DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG 
zgodnie z następującymi ustawami zharmonizowanymi: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007. 
- DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach 
napięcia, zgodnie z następującymi ustawami zharmonizowanymi: 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003. 
stosownie do przypadku: 
- DYREKTYWA 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 r.  
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, zgodnie z 
następującym normami zharmonizowanymi: 
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000) + EN 60950-1 (2001) 
Benincà Luigi, specjalista ds. prawnych 
Sandrigo, 02/05/2013 
 
 
 

 
Deklaracja zgodności WE 

Dyrektywa 2004/108/WE (EMC); 2006/95/WE (LVD) 
Producent: 
Automatismi Benincà SpA. 
Adres:  
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) – Włochy 
Niniejszym oświadcza się, że produkt 
automatyczny system 24 V AC do składania drzwi przemysłowych: 
ADAM24 
jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE: 
- DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG 
zgodnie z następującymi ustawami zharmonizowanymi: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007. 
Benincà Luigi, specjalista ds. prawnych 
Sandrigo, 02/05/2013 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
Produkt może być stosowany wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem oraz z niniejszą instrukcją obsługi. 
Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie 
produktu i doprowadzić do odniesienia obrażeń i uszkodzenia 
mienia. 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie 
zgodności z dobrymi technikami produkcji bram oraz wszelkie 
odkształcenia mogące wystąpić podczas użytkowania. 
Zatrzymać instrukcję do późniejszego wglądu. 
System musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowany 
personel zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ może 
być niebezpieczne. W celu usunięcia opakowanie musi 
zostać rozdzielone na różne typy odpadów (np. karton, 
polistyren) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Monter musi dostarczyć wszelkich informacji na temat 
automatycznej, ręcznej i awaryjnej pracy układu 
automatycznego i dostarczyć użytkownikowi końcowemu 
instrukcję obsługi. 
Na złączu zasilania sieciowego musi być dostępny 
wielobiegunowy rozłącznik z przerwą pomiędzy stykami 
3 mm lub więcej. 
 

Przed dokonaniem połączeń należy upewnić się, czy 
zapewniono odpowiedni wyłącznik różnicowo-
prądowy i zabezpieczenie nadprądowe. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, 
niektóre typy instalacji wymagają, aby podłączenie bramy 
było uziemione. 
Podczas instalacji, konserwacji i naprawy, przed 
rozpoczęciem pracy nad elementami pod napięciem należy 
odciąć zasilanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opisy i rysunki zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące. 
Ogólna charakterystyka produktu nie ulegnie zmianie, 
jednakże producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
modyfikacji technicznych, konstrukcyjnych lub komercyjnych 
bez aktualizacji niniejszej instrukcji. 
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WSTĘP 
Gratulujemy wyboru motoreduktora ADAM. 
Bogata oferta firmy Beninca jest rezultatem dwudziestu lat 
doświadczenia w sektorze systemów automatycznych i 
nieprzerwanych starań w pozyskiwaniu nowych materiałów 
i zaawansowanych technologii. 
To właśnie dzięki temu dzisiaj oferujemy urządzenia 
niezawodne, których moc, wydajność i funkcjonalność 
spełnia wszystkie wymagania użytkowników końcowych. 
Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją. 
Ponadto, polisa ubezpieczeniowa OC wystawiona przez 
jedną z wiodących firm obejmuje wszelkie obrażenia lub 
szkody spowodowane przez błędy produkcyjne. 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
System automatyczny przeznaczony jest dla 
dwuskrzydłowych drzwi składanych do użytku 
przemysłowego, dostępna w dwóch wersjach: 
ADAM: zasilanie napędu 230V 
ADAM24: zasilanie napędu 24 V 
Obydwie wersje wyposażone są w Elektroniczny Koder dla 
systemu zapobiegającego zgnieceniu i kontroli 
przemieszczania. 
 

SPECYFIKACJA 
DANE TECHNICZNE  ADAM ADAM24 
Napięcie zasilania  230 V AC 50/60Hz 
Zasilanie silnika 230 V AC 24 V DC 
Pobór prądu  1,75 A 8,0 A 
Moment obrotowy  350 Nm 260 Nm 
Cykl pracy  30%  Intensivo 
Stopień ochrony  IP44 
Temperatura robocza:  -20°C / +50°C 
Czas otwarcia* (90°) 12-16 s 12-1 6s 
Poziom hałasu  <70 dB 
Smarowanie  Smar 
Ciężar  12,2 kg 11 kg 

*czas przybliżony, zależy od wymiarów drzwi i geometrii instalacji. 

 
WSTĘPNE CZYNNOŚCI KONTROLNE 

Aby system automatyczny działał prawidłowo, drzwi muszą 
spełniać następujące warunki: 
- konstrukcja musi być wystarczająco wytrzymała i sztywna 
- zawiasy muszą być w dobrym stanie, bez luzów 
- drzwi muszą być łatwe do otwarcia ręcznego i nie mogą o 

nic trzeć 
Wszystkie wymienione wstępne warunki są obowiązkowe, 
jeżeli drzwi są w złym stanie i nie były odpowiednio 
utrzymywane, użycie systemu ADAM jest zabronione. 
 

INSTALACJA 
WYMIARY 

Na rysunku nr 1 pokazano wymiary sterownika i ramienia w 
milimetrach. 
 

WARTOŚCI GRANICZNE 
System ADAM może zostać użyty do napędzania 
przemysłowych drzwi o wymiarach i wadze zawierających 
się w następujących granicach: 
ADAM 
Maks. waga 120 kg i długość 150 cm + 150 cm 
ADAM24 
Maks. waga 100 kg i długość 130 cm + 130 cm 
W zależności od długości drzwi, dostępne są 2 różne typy 
ramion teleskopowych: 
ADAM.B dla skrzydeł o długości 120+120 cm. 
ADAM.BL dla skrzydeł o długości 150+150 cm. 
 

UMIEJSCOWIENIE MOTOREDUKTORA 
Uwaga: przez prawy napęd rozumiemy ten, który jest 
montowany na prawym skrzydle patrząc na drzwi od 
wewnątrz. Ze względów praktycznych w niniejszej instrukcji 
opisano montaż tylko prawego napędu (DX). 
Na rysunku 2 pokazano geometrię instalacji. 
Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać 
pewnych wstępnych kontroli: 
1) motoreduktor musi zostać umieszczony jak najbliżej 
środkowego zawiasu, jak pokazano na rysunku (licząc od 

idealnej odległości "zero"). W tych warunkach oś obrotowa 
wału wyjściowego znajduje się w odległości ok. 125 od 
zawiasu środkowego. 
2) Wspornik montażowy ramienia teleskopowego musi 
zostać umieszczony w ok. 3/4 długości (L) drzwi (obszar 
ciemnoszary), a w każdym przypadku za połową długości 
(obszar jasnoszary). Nie montować wspornika w 
pierwszej połowie długości skrzydła (obszar 
wykreślony). 
 
Na przykład ramię ADAM.B może być zamontowane na 
drzwiach 100/120 cm przy L 3/4, a ADAM.BL na drzwiach 
120/150 cm przy L 4/4 (na końcu skrzydła). 
 

INSTALACJA PŁYTY NAPĘDU NA SKRZYDLE 
Na rysunku numer 3 zaznaczono wymiary i 8 otworów (8 
mm) płyty napędu. 
Płyta napędu dla urządzenia ADAM jest idealnie 
symetryczna, więc może być użyta na dowolnym ze 
skrzydeł - lewym lub prawym. 
Należy użyć odpowiedniej metody mocowania, w 
zależności od typu drzwi. 
 

PROCEDURA MONTAŻU STEROWNIKA 
Po przymocowaniu płyty napędu do skrzydła można 
przystąpić do montażu motoreduktora. 
Poniżej opisano etapy montażu prawego motoreduktora 
(rys. 4) 
1) Przymocować linkę zwalniającą do dźwigni (A). Linka 

musi zostać przymocowana do dźwigni znajdującej się 
najbliżej płyty napędu. 

2) Umieścić motoreduktor (C) na 4 wspornikach (D), 
następnie umieścić trzpień silnika w otworze (E). 

3) Umieścić śruby M8x120 (F) w otworach płyty napędu, 
jak pokazano na rysunku, i przymocować motoreduktor 
do płyty 2 nakrętkami (G). 

4) Dla wersji 230 V przymocować kondensator (H) do 
przekładki (I), a następnie przymocować ją do 
wspornika (M) śrubą (L) wraz z odpowiednią nakrętką. 

5) Przymocować puszkę przyłączeniową (M) do płyty 
napędu za pomocą 2 śrub samogwintujących (N) i 
odpowiednich podkładek, a następnie zamknąć 
pokrywę (O). 

6) Nieużywany otwór zatkać zaślepką (P), a na 4 otwory 
na śruby nałożyć zaślepki (B). 

7) Przymocować dławiki kablowe (S) do pokrywy (Q). 
8) Po zakończeniu montażu zamknąć pokrywę (Q) za 

pomocą 5 śrub (R). 
 

WERSJA PRAWA (R) i LEWA (L) 
Procedura montażu lewego silnika jest taka sama jak 
opisana wyżej, w odbiciu lustrzanym. Na rysunku 5 
pokazano umiejscowienie wszystkich elementów wewnątrz 
pokrywy dla obydwu wersji. 
Należy zwrócić uwagę na różne umiejscowienie 
motoreduktora (C), kondensatora (H - tylko dla wersji 
ADAM) oraz puszki przyłączeniowej (M). 
Linka zwalniająca musi przechodzić dookoła 
cylindrycznego trzpienia (S), jak pokazano na rysunku. 
 

MONTAŻ RAMIENIA ADAM.B ORAZ ADAM.BL. 
Aby zainstalować motoreduktor należy postępować 
następująco: 
- Umieścić uszczelkę (T) w tulei zgodnie z rysunkiem nr 6, 

a następnie zamontować tuleję na wale silnika (U) 
- Zamocować ramię za pomocą trzpienia gwintowanego 

(V). 
Po zamontowaniu tulei otwór na trzpień gwintowany musi 
znajdować się pomiędzy napędem a płytą montażową, jak 
zaznaczono na rysunku nr 6. Upewnić się, że uszczelka 
(T) dokładnie przylega do otworu w płycie montażowej. 
 

PŁYTA ZWALNIAJĄCA 
Motoreduktor jest wyposażony w system zwalniania linki. 
Po wyprowadzeniu linki z napędu, jak opisano wcześniej, 
należy postępować następująco (rys. 7): 
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1) Umieścić pokrętło zwalniające na lince i zrobić węzeł na 
wysokości, na której ma być umieszczone (ok. 150 cm 
od podłoża) 

2) Zdjąć pokrętło, aby odblokować system i podłączyć je 
do najniższego uchwytu, tak aby linka była jeszcze 
naprężona, a następnie umieścić uchwyt w drzwiach i 
zaznaczyć miejsce na wykonanie 4 otworów. 

3) Przymocować uchwyt do drzwi za pomocą 4 śrub 
samogwintujących lub w jakikolwiek inny sposób 
odpowiedni dla danego typu drzwi. 

4) Umieścić pokrętło w pozycji zwolnionej (praca 
automatyczna)  

 
SCHEMAT POŁĄCZEŃ 

Motoreduktor ADAM jest dostarczany z puszką 
przyłączeniową, zawierającą wszelkie połączenia 
konieczne dla jednostki sterującej. 
Na rysunku nr 8 znajdują się tabele pokazujące kolory kabli 
i ich podłączenia. 
Dla wersji 230 V (ADAM) uziemienie (GND) jest 
obowiązkowe i musi być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Na rysunku 9 pokazano kable, które należy podłączyć dla 
celów instalacji motoreduktora i głównych akcesoriów. 
Diagram połączeń systemu automatycznego i regulację 
trybów pracy opisano w instrukcji obsługi jednostki 
sterującej. 
Kalibracja czułości urządzenia zapobiegającego 
zgniataniu (kodera) powinna być przeprowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przed przymocowaniem kabli sprawdzić jakiego rodzaju 
kabli wymagają użyte akcesoria. 
 

LISTA ELEMENTÓW: 
1 Motoreduktor ADAM (prawy) 
2 Motoreduktor ADAM (lewy) 
3 Jednostka sterująca 
4 Migacz z wbudowaną anteną 
5 Para fotokomórek do montażu w ścianie 
6 Para fotokomórek do montażu kolumnowego 
7 Mechanizm zwalniający linkę z pokrętłem 
8 Klawiatura numeryczna 
 

OSTRZEŻENIE 
Polisa ubezpieczeniowa OC obejmująca wszelkie zranienia 
i szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych wymaga 
stosowania oryginalnych akcesoriów firmy Beninca. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
• Nie stawać w zasięgu ruchu drzwi. 
• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami sterującymi 

ani przebywać w pobliżu drzwi. 
• W przypadku awarii nie należy podejmować prób 

naprawy, lecz należy skontaktować się z 
wyspecjalizowanym personelem. 

 
OBSŁUGA RĘCZNA 

W przypadku awarii zasilania drzwi można obsługiwać 
ręcznie w następujący sposób (rys. 1): 
- Przekręcić pokrętło z pozycji "A" (praca automatyczna) 

na pozycję "B" (zwolnienie). 
- Motoreduktor jest teraz odblokowany, co umożliwia 

ręczne przemieszczanie skrzydeł drzwi. 
- Aby przywrócić pracę automatyczną wystarczy z 

powrotem ustawić pokrętło w położeniu A. 
 

KONSERWACJA 
• co miesiąc sprawdzić stan ręcznego odblokowania 

awaryjnego. 
• Nie należy przeprowadzać poważnych czynności 

konserwacyjnych lub napraw - grozi to wypadkiem. 
Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel. 

• Sterownik nie wymaga konserwacji, ale okresowo należy 
sprawdzać prawidłową pracę urządzeń bezpieczeństwa i 
innych elementów systemu automatycznego. Nadmierne 
zużycie niektórych elementów może być niebezpieczne. 

 
USUWANIE ODPADÓW 

Zgodnie z pokazanym symbolem, zabrania 
się usuwania produktu łącznie z odpadami 
komunalnymi, gdyż w przypadku 
nieprawidłowego usunięcia pewne 
elementy mogą być szkodliwe dla 
środowiska lub zdrowia. 

Z tego względu urządzenie należy przekazać do 
specjalistycznego punktu zbiórki odpadów lub oddać 
sprzedawcy w przypadku zakupu nowego, podobnego 
urządzenia. W przypadku nieprawidłowego usunięcia 
urządzenia na użytkownika mogą zostać nałożone kary, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

OSTRZEŻENIE 
Wszystkie produkty Beninca są objęte polisą 
ubezpieczeniową obejmującą wszelkie możliwe 
uszkodzenia mienia i obrażenia spowodowane przez wady 
konstrukcyjne pod warunkiem, że cały system posiada 
oznakowanie CE i stosowane były wyłacznie części 
Beninca. 
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ADAM 
Numer Kod Uwaga 
1  9688160  
2  9688161  
3  9686524  
4  9686522  
5  9686170  
6  9686153  
7  9688162  
8  9688163  
9  9686011  
10  9760021  MAG.E 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADAM24 
Numer Kod Uwaga 
1  9688160  
2  9688161  
3  9686250  
4  9686012  
5  9686153  
6  9686162  
7  9688163  
8  9688011  
9  9686021 MAG.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


