
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

KURTYNY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 

typu 
 
Kurtyna p-poż z napędem elektrycznym typu MARC-K stanowi przegrodę oddzielającą 

w przypadku pożaru jedną strefę pożarową od drugiej. 
W celu zapewnienia prawidłowego działania kurtyny p-poż Użytkownik zobowiązany jest 

do:  
1. prowadzenia bieżącej konserwacji kurtyny ppoż i jej podzespołów wg pkt. 3 
2. utrzymywania kurtyny p-poż i jej przestrzeni pracy w należytym porządku 
3. przeprowadzenia co najmniej raz na pół roku przeglądu i konserwacji kurtyny 

i osprzętu elektrycznego. Przeglądów, konserwacji i remontów w/w urządzeń mogą 
dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy producenta lub autoryzowanej firmy 
montażowej. Aktualny wykaz autoryzowanych firm dostępny jest u producenta. W 
przypadku uszkodzenia kurtyny lub zauważenia nieprawidłowości w jej działaniu należy 
powiadomić producenta lub autoryzowaną firmę. 

 

Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów blokujących 
swobodne przemieszczanie się płaszcza kurtyny! 

Alarmowe zamknięcie kurtyny  p-poż / któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy/ może być 
realizowane w następujący sposób: 
� automatyczny – po wykryciu zagrożenia ppoż. przez współdziałające urządzenia 

wykrywania pożaru (czujki dymowe), 
� za pomocą przycisku pożarowego ROP – jeśli układ sterowania jest wyposażony 

w przycisk ROP 
Ponowne otwarcie kurtyny i ustawienie w pozycji otwartej może być przeprowadzone tylko 

w przypadku zapewnienia zasilania 230V AC do centrali. 
1. W przypadku alarmowego zamknięcia kurtyny należy dodatkowo; 

• sprawdzić co spowodowało powstanie alarmu – po rozpoznaniu przyczyny alarm 
akustyczny można skasować przyciskiem „KASOWANIE” umieszczonym na 
pulpicie centrali 

• usunąć przyczynę powodującą powstawanie alarmu 
2. Otworzyć kurtynę do góry trzymając przycisk na pulpicie sterowniczym (strzałka 

góra) - jeśli zamknięcie alarmowe należy ewentualnie powiadomić ekipę serwisową, 
aby sprawdziła czy kurtyna działa poprawnie i nic nie zostało uszkodzone.  

 
UWAGA! 
Kurtyny p-poż mogą być zamykane tylko i wyłącznie w sposób automatyczny. 
Ponadto należy pamiętać o wymianie akumulatorów zgodnie z zaleceniami 
producenta centrali. 
 

Okresowe sprawdzenie poprawności działania polega na opuszczeniu, 
a następnie podniesieniu kurtyny za pomocą przycisków / strzałka dół i góra /. 
 
 
 
 W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt 
z pracownikami firmy MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., 
62-035 Kórnik, Konarskie,  ul Kórnicka 4 
tel. 061-625-68-73, fax. 061-625-68-07 


