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1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENIE : 

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest wyłącznie dla wykwalifikowanych techników, którzy 

specjalizują się w instalacjach i automatyzacji. 

1. Wszystkie instalacje, połączenia elektryczne, regulacje i testy muszą być wykonane dopiero po 

uważnym przeczytaniu i zrozumieniu całej instrukcji. 

2. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek instalacji lub konserwacji należy odłączyć zasilanie elektryczne 

poprzez wyłączenie wyłącznika magneto-termicznego podłączonego jako zabezpieczenie i zastosowanie 

oznaczenia obszaru zagrożenia wymaganego przez obowiązujące przepisy. 

3. Upewnij się, że istniejąca struktura spełnia standardy pod względem wytrzymałości i stabilności. 

4. W razie potrzeby podłącz bramę do niezawodnego obwodu uziemienia podczas fazy podłączenia do 

sieci elektrycznej. 

5. Instalacja wymaga wykwalifikowanego instalatora z umiejętnościami mechanicznymi i elektrycznymi. 

6. Utrzymuj elementy sterowania (piloty, przycisk wyjścia, stacyjki ... itd.) w odpowiednich miejscach 

i z dala od dzieci. 

7. W celu wymiany lub naprawy układu silnikowego należy stosować tylko oryginalne części. 

Jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane nieodpowiednimi częściami i metodami będą rozpatrywane 

jako uszkodzenie z winy instalatora/użytkownika. 

8. Nigdy nie używaj napędu, jeśli masz podejrzenia, że może być wadliwy lub uszkodzony. 

9. Silniki są przeznaczone wyłącznie do otwierania i zamykania bramy, wszelkie inne 

zastosowanie jest niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody 

z niewłaściwego użytkowania. Niewłaściwe użytkowanie unieważnia gwarancję, a użytkownik ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie ryzyko. 

10. System może być użytkowany tylko w należytym stanie technicznym. Zawsze postępuj zgodnie ze 

standardowymi procedurami postępując zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji montażu i obsługi. 

11. Operuj sterowanie bramy tylko wtedy, gdy widzisz bramę w całości – zmniejszy to ryzyko urazów u 

domowników lub zwierząt domowych. 

 

TMT AUTOMATION INC. I Miwi-Urmet Sp z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek 

obrażenia, szkody lub jakiekolwiek roszczenia wobec jakiejkolwiek osoby lub własność, która może 

wynikać z niewłaściwego użytkowania lub instalacji tego systemu. 

 

Zachowaj tę instrukcję instalacji na przyszłość. 
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2. Instalacja  

2.1 Standardowa instalacja 

 

A. Lampa ostrzegawcza 

B. Sterownik  

C. Fotokomórki 

D. Pilot
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2.1 Schemat dopasowania wymiarów – miejsca mocowania 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi na rysunku aby zapewnić prawidłową instalację.  

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że brama porusza się swobodnie i że: 

1) Zawiasy są prawidłowo ustawione i nasmarowane. 

2) Nie ma przeszkód w obszarze ruchu. 

3) Nie ma tarć między dwoma skrzydłami bramy lub z ziemią podczas ruchu. 

 

Otwieranie do wewnątrz (standardowe): 
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Otwieranie na zewnątrz (niestandardowe): 
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2.2 Mocowanie siłowników 

Przygotuj tylny uchwyt i zamocuj go na słupku. 

 

Przyłóż siłownik do uchwytu i włóż piny/trzpienie w miejsca jak na poniższym rysunku 1 i 2. 

 

Uwaga! 

Upewnij się, że siłowniki są zainstalowane poziomo szczególnie w pozycjach: 

• Brama w pozycji „zamknięta”, 

• Brama w pozycji „otwarta”, 

• Brama w pozycji 45 stopni. 

Pamiętaj, gdy konieczne jest przyspawanie uchwytów do skrzydeł, przykryj siłowniki, aby ich nie uszkodzić. 



Instrukcja siłownik A5L 
 

8 

 

2.3 Połączenia elektryczne 

 

Połączenia elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematem zawartym w instrukcji montażu i obsługi 

sterownika. 

 

1 Biały (+) Silnik - zasilanie 

2 Żółty (-) Silnik - zasilanie 

 

 

 

Uwaga: Unikaj naprężeń kabla. 
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1. Specyfikacja techniczna 

3.1 Wymiary 

 

3.2 Specyfikacja techniczna 

Silnik 24V DC z mechanicznym odblokowaniem 

Typ przekładni Przekładnia planetarna 

Siła nacisku 2500N 

Skok 400mm 

Zasilanie  24V DC 

Prąd maksymalny 4,2A 

Moc 100,8W 

Maksymalna masa skrzydła 250kg 

Maksymalna długość skrzydła 2,5m 

Intensywność pracy 20% 

Temperatura pracy -20°C÷+50°C 

Wymiary 820x68x67,6mm 

Masa  3,6kg 
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2. Konserwacja 

Konserwację należy przeprowadzić przynajmniej co 6 miesięcy. Jeśli napęd pracuje intensywnie, zaleca się 

skrócenie odstępu pomiędzy konserwacjami. 

1.1 Konserwacja mechaniczna 

• Odłącz zasilanie. 

• Oczyść i nasmaruj śruby, piny/sworznie i zawiasy. 

• Sprawdź czy miejsca mocowania napędu są bez luzów lub uszkodzeń. 

• Sprawdź stan zewnętrznej powłoki kabli, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych lub oznak 

zestarzenia. 

1.2 Konserwacja elektryczna 

• Sprawdź ustawienia siły. 

• Sprawdź działanie pilotów i jeśli to konieczne – wymień baterie. 

• Sprawdź działanie fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: MF 22.05.2019 


