
 Przykładowe pytania kontrolne testu kwalifikującego do szkolenia zaawansowanego 
z zagadnień automatyki bramowej Nice 

Na egzaminie pytania zostano zadane w formie testu z czterema możliwościami odpowiedzi.

I BEZPIECZEŃSTWO 
1. Czy pisemne oświadczenie Klienta zwalnia instalatora z obowiązku montowania fotokomórek? 
2. Jaka jest minimalna, wymagana przepisami ilość linii FOTO na bramie dwuskrzydłowej? 
3. Jaką reakcję otwierającej się bramy przesuwnej powoduje alarm na FOTO umieszczonych na słupkach w 
świetle wjazdu? 
4. Jaka jest znormalizowana wysokość osi optycznej FOT O nad ziemią dla bram przesuwnych i szlabanów? 
5. Ilu przewodów wymaga do podłączenia do centrali klasyczna (przekaźnikowa) linia FOTO (zakładamy, że 
nie używamy przewodów wspólnych dla kilku wejść)? 
6. W jakim paśmie komunikują się fotokomórki? 
7. Jaki stan ma wyjście 4-5 w odbiorniku fotokomórki BF/MOF, gdy fotokomórki „się widzą”? 
8. które zaciski służą do zasilania w fotokomórkach „klasycznych” – typu BF, MOF? 
9. Które wejścia w centrali starej generacji należy zmostkować, aby wykluczyć fotokomórki? 
10. W których rodzajach bram jedna z linii FOTO zatrzymuje ruch? 
11. Jaką reakcję spowoduje przerwa w obwodzie zasilania nadajnika klasycznej fotokomórki? 
12. Jaka jest graniczna wartość siły uderzenia bramy w przeszkodę, według normy? 
13. Jaką reakcję bramy wywołuje listwa ochronna na krawędzi bramy przesuwnej, przy uderzeniu w 
przeszkodę? 
14. Jak przenoszony może być sygnał z listwy ochronnej do centrali sterującej? 
15. Jaki parametr zmienia się w rezystancyjnej listwie ochronnej przy uderzeniu w przeszkodę? 
16. Kiedy stosowanie listwy ochronnej jest obowiązkowe? 

II BRAMY PRZESUWNE 
1. Na jakiej max. głębokości można zainstalować siłownik do bramy przesuwnej? 
2. Do czego służy luz pionowy na listwie zębatej? 
3. Zalety listwy nylonowej: 
4. Zalety listwy metalowej: 
5. Podaj maksymalny ciężar bramy dla listwy nylonowej: 
6. Jaki jest najczęściej spotykany sposób zatrzymywania siłownika do bramy przesuwnej (wybierz dwa)? 
7. Dlaczego listwy nylonowej nie można przykręcać wkrętami do szyny jezdnej? 
8. Dlaczego przy pierwszym rozruchu bramy przesuwnej należy ograniczniki na listwie zębatej ustawić z 
większym zapasem (około 10cm)? 
9. Ile powinien wynosić luz pionowy pomiędzy listwą zębatą a zębnikiem napędowym siłownika? 
10. Do czego służą owalne otwory w listwie zębatej? 
11. Czym najłatwiej jest zgrać ze sobą końce kolejnych segmentów listwy stalowej, montując je na bramie? 
12. Jak w uproszczony sposób skontrolować luz na listwie zębatej?



III Bramy skrzydłowe 

III a Siłowniki podziemne 
1. Czy i dlaczego musimy usunąć dolny zawias bramy? 
2. Dlaczego drenaż skrzyni fundamentowej siłownika jest bardzo ważny? 
3. Jak wygląda prawidłowy drenaż siłownika podziemnego? 
4. Czy siłownik podziemny może zrealizować kąty otwarcia powyżej 130°? 
5. Co to jest „IP67”? 
6. Jak długo może przebywać w pełnym zanurzeniu siłownik podziemny? 

III b Siłowniki z ramieniem przegubowym 
1. Są dedykowane do: 
2. Od czego zależy wysokość mocowania siłownika nad ziemią? 
3. Od czego zależy umiejscowienie siłownika na słupku (wymiar „A”)? 
4. Wskaż dwie zalety siłowników z ramieniem przegubowym: 

III c Siłowniki z przekładnią śrubową 
1. Co to są wymiary montażowe A i B? 
2. Jakie wymiary A i B są korzystne dla siłownika? 
3. Co określa zależność: A+B=L? 
4. Co daje zależność A=B? 
5. Kiedy stosujemy wydłużone wersje siłowników śrubowych? 
6. Podstawowa zaleta długiego siłownika? 
7. Czym skutkuje zmniejszenie A i B? 
8. Jaki problem może sprawiać furtka obok bramy skrzydłowej? 
9. Czym skutkuje duży kąt otwarcia skrzydła? 
10. Co powoduje rosnący rozmiar słupka? 
11. Co powoduje rosnący kąt otwarcia skrzydła? 
12. Kiedy stosujemy ogranicznik otwarcia zamontowany w siłowniku? 
13. Dlaczego siłownik śrubowy łączymy elastycznym przewodem elektrycznym? 
14. Czy uchwyt tylny może wychodzić poza obrys słupka? 

IV Bramy garażowe (sekcyjne) 
1. Co to jest „wyważenie bramy”? 
2. Zasady montażu szyny pociągowej: 
3. Dlaczego regulacja sprężyn spiralnych jest niebezpieczna? 
4. Kiedy system awaryjnego wysprzęglania z zewnątrz jest obowiązkowy? 
5. Kiedy używamy awaryjnego wysprzęglania z zewnątrz? 
6. Zalety napędu paskiem zębatym: 
7. Czym grozi zbyt wysoko zamontowana szyna pociągowa? 
8. Dlaczego system rygli jest zalecany na automatycznej bramie garażowej? 3 



V Szlabany 
1. Czy jako fundament do posadowienia szlabanu można wykorzystać: 
2. O czym trzeba pamiętać wylewając fundament samodzielnie? 
3. Co to znaczy „wyważenie ramienia”? 
4. Do czego służą krzywki mimośrodowe (jeśli występują w szlabanie)? 
5. Co należy koniecznie zrobić po zmianie kierunku pracy silnika w szlabanie WIL i SIGNO? 
6. Do czego służą sprężyny talerzykowe w szlabanach WIL, SIGNO? 

VI Pytania ogólne 
1. Co to jest „enkoder”? 
2. Co to jest „fototest”? 
3. Kiedy wymagane jest uziemienie automatyki bramowej? 
4. Co daje umieszczenie anteny wysoko, na ogrodzeniu? 
5. Podaj dwie możliwe przyczyny niezadziałania automatyki po naciśnięciu przycisku pilota 
6. Podaj dwie możliwe przyczyny dla których nie można zamknąć otwartej bramy: 
7. Jak można uruchomić centralę „starego typu” mimo braku fotokomórek? 
8. Jakie napięcie występuje na wyjściu zasilania (serwisowym) w centralach „starego typu”? 
9. Która metoda wczytywania pilota pozwala na jego pierwszym kanale uzyskać funkcję „Furtka” a na 
drugim funkcję „Zamykanie”? 
10. Jaka jest największa zaleta fotokomórek w technologii BlueBUS? 
11. Co między mogą wskazać komunikaty błędu w centralach BlueBUS? 
12. Kiedy kasuje się komunikat błędu na diodzie BlueBUS? 


