BRAMA PRZEMYSŁOWA
ROLETOWA
BR-100

Wytyczne do przygotowania otworu
pod zabudowê bram
przemys³owych roletowych

Materia³ wewnêtrzny
Ostatnia aktualizacja - 01.2017 r.

WIŒNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikaj¹cych z postêpu technicznego nie
zmieniaj¹cych funkcjonalnoœci wyrobu, bez powiadomienia.
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100

Przed przygotowaniem otworu do monta¿u bramy nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z wytycznymi zawartymi
w niniejszej instrukcji oraz z Instrukcj¹ Instalowania i Obs³ugi bramy.
Dokumentacja przeznaczona jest dla profesjonalnych instalatorów oraz projektantów
posiadaj¹cych stosowne uprawnienia budowlane. Monta¿u mo¿e dokonaæ jedynie profesjonalny
instalator.
Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem pomieszczenia pod monta¿ bramy nale¿y wykonaæ wg zaleceñ niniejszej
instrukcji. Brama roletowa BR-100 jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do zastosowania w budownictwie przemys³owym, jest
równie¿ odpowiednia do zastosowania w budownictwie indywidualnym. Bramy roletowe BR-100 mog¹ byæ montowane tylko w
pomieszczeniu posiadaj¹cym dodatkowe drzwi wejœciowe do pomieszczenia. Bramy nie mo¿na wyposa¿yæ w drzwi przejœciowe.
Bramy roletowe mog¹ byæ montowane do œcian ¿elbetowych, wykonanych z ceg³y lub ram stalowych. Pomieszczenie
przeznaczone do monta¿u bramy powinno byæ ca³kowicie wykoñczone (œciany otynkowane, wykoñczona posadzka), œciany nie
mog¹ wykazywaæ b³êdów wykonania.
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Rysunek przedstawia b³êdnie wykonan¹ œcianê
(przesuniêcie) na której ma byæ zamontowana brama
zarys œciany wykonanej prawid³owo

Rysunek przedstawia b³êdnie wykonany otwór
(wypuklenie)
zarys otworu wykonany prawid³owo

B³êdy w wykonaniu œcian gara¿u
mog¹ce prowadziæ do uszkodzenia bramy

Pomieszczenie powinno byæ suche i wolne od szkodliwych dla pow³ok lakierniczych substancji chemicznych. Niedopuszczalne jest
zamontowanie bramy w pomieszczeniu, w którym œciany i posadzka nie s¹ ca³kowicie wyschniête – ze wzglêdu na mo¿liwoœæ
roszenia siê p³aszcza co w konsekwencji szczególnie w okresie zimowym mo¿e doprowadziæ do jego zniszczenia (szron i lód
gromadz¹cy siê w miejscach ³¹czenia profili mo¿e doprowadziæ do ich uszkodzenia).
Posadzka w obrêbie dolnej uszczelki powinna byæ wypoziomowana oraz wykonana w taki sposób, aby zapewniæ swobodny
odp³yw wody.
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100

Dla prawid³owej zabudowy bramy wymagane jest nadpro¿e N
niezbêdne do zamontowania napêdu (minimalne wysokoœci
nadpro¿a podane s¹ w tabeli obok), oraz przestrzeñ boczna
W1 i W2, której minimalna szerokoœæ wymagana do
mocowania bramy.

BR-100 - wykonanie standardowe
So

Sj
Hj

Ho - 200 [mm]
540 [mm] dla o Ł 3000 [mm]
560 [mm] dla 3000 < Ho Ł 4000 [mm]
580 [mm] dla 4000 < Ho Ł 5000 [mm]
600 [mm]dla 5000 <H o Ł 6000 [mm]
660 [mm] dla 6000 < Ho Ł 7200 [mm]

Nmin

Nmin + 300 [mm]

W1

si³ownik kompaktowy (mocowanie prawe)

W2(1)

szerokoœæ œwiat³a otworu So

W1min

250 [mm]

280 [mm] (3)

W2min (2)

600 [mm]

630 [mm] (3)

Uwaga !

Wysokoœæ œwiat³a wjazdu Hj = wysokoœæ otworu Ho - 200 [mm].

BR-100 - wewnêtrzna os³ona wa³u
So

Sj
Hj

E

Ho - 200 [mm]
690 [mm] dla o Ł 3000 [mm]
710 [mm] dla 3000 < Ho Ł 4000 [mm]
730 [mm] dla 4000 < Ho Ł 5000 [mm]
750 [mm]dla 5000 <H o Ł 6000 [mm]

Nmin

N

Nmin + 300 [mm]

250 [mm]

280 [mm] (3)

W2min (2)

600 [mm]

630 [mm] (3)

Uwaga !

W2

W1

W1min

Wysokoœæ œwiat³a wjazdu Hj = wysokoœæ otworu Ho - 200 [mm].
BR-100 - monta¿ zewnêtrzny (skrzynka)
So

Sj
Hj

Ho - 200 [mm]

Nmin
Nmin + 300 [mm]

W1min

330 [mm]

360 [mm] (3)

W2min (2)

600 [mm]

630 [mm] (3)

Uwaga !

Wysokoœæ œwiat³a wjazdu Hj = wysokoœæ otworu Ho - 200 [mm].
Brak mo¿liwoœci uzyskania pe³nego œwiat³a wjazdu przy
zastosowaniu opcji „skrzynka - monta¿ zewnêtrzny”
w bramach w wersji Automatik, Automatik S.

Emin = Nmin + 300 [mm]

Hj=Ho - 200mm

Rysunek przedstawia
przygotowanie otworu do
standardowego wykonania
bramy – po otwarciu bramy
w œwietle otworu pozostaj¹
dwa profile.

Hj=Ho+200mm

Nmin

N = Nmin + 200 [mm]

Emin = Nmin + 300 [mm]

Rysunek przedstawia przygotowanie otworu do
monta¿u bramy z przewy¿szeniem – po otwarciu bramy
zostaje zachowane pe³ne œwiat³o wjazdu. Dla uzyskania
pe³nego œwiat³a wjazdu nale¿y zwiêkszyæ nadpro¿e
o 200mm.

(1) - wymiar dotyczy wymaganej przestrzeni bocznej od strony napêdu.
(2) - Minimalna przestrzeñ boczna uwzglêdniaj¹ca zapas na bezkolizyjny
monta¿ i demonta¿ napêdu.
(3) - Brama wyposa¿ona w haki przeciwwiatrowe.
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100

Widok bramy po zamontowaniu

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.

(widok od strony wa³u nawojowego)

Ho + Nmin

Wykonanie standardowe
(widok od strony wału nawojowego)

Ho

blacha 10x110x680

W1

blacha 10x110x680

B

profil 120x120x4

W2

225

680

225

100

So

B
strona zewnętrzna

Do wykonania g³ównej konstrukcji zaleca siê stosowaæ
profil zamkniêty min. 120x120x4, a w przypadku
zastosowania bram z hakami przeciwwiatrowymi nale¿y
równie¿ zastosowaæ profil zamkniêty 120x180x4.
Konstrukcja powinna byæ wykonana w taki sposób, aby
zapewniæ przeniesienie obci¹¿enia wywo³anego ciê¿arem
kurtyny bramy. Orientacyjny ciê¿ar kurtyny wynosi oko³o
8,5 kg/m2 + oko³o 200 kg (ciê¿ar rury i si³ownika). Profile
powinny byæ zamontowane do œciany budynku lub
wzmocnione dodatkow¹ konstrukcj¹. Konstrukcja powinna
tworzyæ równ¹ p³aszczyznê, nie mo¿e wykazywaæ
zwichrowañ i odkszta³ceñ. Przestrzeñ potrzebna do
wmontowania bramy musi byæ wolna od wszelkiego rodzaju
rur, przewodów, elementów innych konstrukcji, itp. Instalacje
elektryczne nale¿y wykonaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami i przepisami dotycz¹cymi instalacji elektrycznej w
danym kraju, przewodami o przekroju minimum 1,5 mm2.

Gniazdo 3x400V 16A, przewód zasilaj¹cy 5x1,5 mm, bezpiecznik zw³oczny 10 A.
Rysunek przedstawia rozwi¹zanie dla monta¿u silnika po lewej stronie w widoku od
wewn¹trz pomieszczenia. W przypadku monta¿u silnika po prawej stronie nale¿y
wykonaæ lustrzane odbicie.

4

Instalacja powinna byæ wykonana wraz z doprowadzeniem
zasilania przed monta¿em bramy. Dodatkowo nale¿y
zabezpieczyæ trójfazowym automatem bezpiecznikowym
3x10A . Niniejsza dokument jest dokumentacj¹
przeznaczon¹ dla Profesjonalnych Instalatorów.

Si³ownik w wersji
AUTOMATIK

350

Si³ownik w wersji
TOTMANN

Ł 1500

Ł 1500

350

strona wewnętrzna
(wał nawojowy)

Gniazdo 3x400V 16A, przewód zasilaj¹cy 5x1,5 mm, bezpiecznik zw³oczny 10 A.
Rysunek przedstawia rozwi¹zanie dla monta¿u silnika po lewej stronie w widoku od
wewn¹trz pomieszczenia. W przypadku monta¿u silnika po prawej stronie nale¿y
wykonaæ lustrzane odbicie.
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100
Wewnętrzna osłona wału
(widok od strony wału nawojowego)

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.

blacha 10x60x150
blacha 10x110x680
blacha 10x60x150
blacha 10x110x680

60

profil 120x120x4

225

680

225

100

B

B

strona zewnętrzna

180

strona wewnętrzna
(wał nawojowy)

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.
W bramach montowanych na zewn¹trz pomieszczenia
nale¿y przewód zasilaj¹cy (sieciowy) oraz Ÿród³o zasilania
doprowadziæ do wewn¹trz pomieszczenia.

Montaż zewnętrzny (skrzynka)
(widok od strony wału nawojowego)

B
blacha 10x110x680
blacha 10x110x680

profil 120x120x4

100

895

705

675

profil 150x100x4

460

225

310

680

225

B

strona wewnętrzna

460

310

strona zewnętrzna
(wał nawojowy)
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.

Montaż zewnętrzny (skrzynka)
(widok od strony wału nawojowego)

W bramach montowanych na zewn¹trz pomieszczenia
nale¿y przewód zasilaj¹cy (sieciowy) oraz Ÿród³o zasilania
doprowadziæ do wewn¹trz pomieszczenia.

blacha 10x110x680
profil 120x120x4

B

blacha 10x110x680

675

225

100

705

895

profil 150x100x4

310
680

460

225

B

strona wewnętrzna

460

310

strona zewnętrzna
(wał nawojowy)

Wykonanie standardowe + haki przeciwwiatrowe
(widok od strony wału nawojowego)

profil 120x180x4

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.

profil 120x180x4
blacha 10x85x680

blacha 10x85x680
profil 120x120x4

100

B

225

85

225

680

265
B

strona zewnętrzna

180
265
strona wewnętrzna
(wał nawojowy)
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100
Wewnętrzna osłona wału + haki przeciwwiatrowe
(widok od strony wału nawojowego)

profil 120x180x4

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.

profil 120x180x4

blacha 10x85x680

blacha 10x85x680
profil 120x120x4

100

B

225

85

225

680

265

strona zewnętrzna

B

180
265
strona wewnętrzna
(wał nawojowy)

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.
W bramach montowanych na zewn¹trz pomieszczenia
nale¿y przewód zasilaj¹cy (sieciowy) oraz Ÿród³o zasilania
doprowadziæ do wewn¹trz pomieszczenia.

Montaż zewnętrzny (skrzynka) + haki przeciwwiatrowe
(widok od strony wału nawojowego)

B
profil 120x180x4

85

blacha 10x85x680

profil 120x180x4
blacha 10x85x680

100
680

225

705

675

895

profil 120x120x4

profil 150x100x4

345

225

265
490

B

strona zewnętrzna

180
265
345

490

strona wewnętrzna
(wał nawojowy)
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Wytyczne do przygotowania otworu – Brama przemys³owa roletowa BR-100

Niniejszy rysunek nie jest projektem konstrukcji do
zamontowania bramy, pokazuje jedynie miejsca
zamontowania podzespo³ów. Przed wykonaniem
konstrukcji powinna byæ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadaj¹cego stosowne uprawnienia
budowlane.
W bramach montowanych na zewn¹trz pomieszczenia
nale¿y przewód zasilaj¹cy (sieciowy) oraz Ÿród³o zasilania
doprowadziæ do wewn¹trz pomieszczenia.

Montaż zewnętrzny (skrzynka) + haki przeciwwiatrowe
(widok od strony wału nawojowego)

B
profil 120x180x4

profil 120x180x4

85
blacha 10x85x680

blacha 10x85x680
profil 150x100x4

675

225

100

705

895

profil 120x120x4

225

490

680

265
345

strona zewnętrzna

B

180
265
490

345

strona wewnętrzna
(wał nawojowy)
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Montażysta:

WIŒNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielog³owy 153
TEL..+48 18 44 77 111
FAX.+48 18 44 77 110
www.wisniowski.pl
N = 49° 40’ 10” E = 20° 41’ 12”

