
 

 

 

 

 

 

 

 

      Instrukcja montażu i obsługi                     

        

                               



 

           

 

 



 

          

 

 



 

            

 

 



 

            

 



 

Specyfikacja techniczna napędu:                                                     

Zasilanie 230 VAC 230 VAC 

Zasilanie silnika 24 VDC 24 VDC 

Max. siła nacisku 650 N 1200 N 

Max. pobór prądu 0,8 A 1,3 A 

Zakres temp. pracy -20÷55oC -20÷55oC 

Max. pow. bramy segmentowej 10 m2 17 m2 

Max. pow. bramy uchylnej 10 m2 14 m2 

Przeniesienie napędu M8, Z18 M8, Z18 

Prędkość liniowa 9÷16 cm/sek. 9÷16 cm/sek. 

Częstotliwość pracy 60% 60% 

Wymiary napędu 414x264x110 mm 414x264x110 mm 

Grubość szyny prowadzącej 37 mm 37 mm 

Wyłączniki krańcowe Encoder z mech. stop Encoder z mech. stop 

 

 

Specyfikacja techniczna sterownika:                                                                       

Transformator 230 VAC 

Zasilanie sterownika 230 VAC 

Wyjście silnika 24 VDC 

Max. pobór prądu przez silnik 8 A 

Zasilanie akcesoriów zewnętrznych 24 VDC (max. 400 mA) 

Zakres temp. pracy -20÷55oC 

Oświetlenie napędu 230 VAC (max. 40 W) 

Załączenie oświetlenia Aktywacja po komendzie start 

Wbudowany odbiornik 433,92 MHz, kod zmienny, pamięć 180 pilotów 

Lampa sygnalizacyjna 24 VDC (max. 15 W) 

 

 



Przykładowa instalacja: 

            

1. Napęd z szyną prowadzącą 
2. Para fotokomórek 
3. Lampa sygnalizacyjna 
4. Włącznik kluczykowy 

 

Montaż napędu: 

Złożenie paska zębatego (rys. 1 do 4) – wsuń jeden koniec paska przez koło pasowe (A), a drugi przełóż przez koło (B) 
silnika napędu, zgodnie z kierunkami pokazanymi na rysunkach. Połącz obydwa końce za pomocą łącznika (C). 
Zamontuj wózek jezdny (D) i sprawdź ułożenie zębów paska względem zębów kół prowadzących. 

Złożenie szyny prowadzącej (rys. 4 do 8) – szyna 3 m (2 x 1,5 m) lub szyna 4 m (3 m + 1 m). Sprawdź poprawność 
złożenia paska zębatego. Wsuń złożony pasek zębaty w środek szyny prowadzącej od śruby (E) do podstawy głowicy 
napędu, aż poczujesz opór. Połącz obydwa profile (F) szyny łącznikiem (G) za pomocą dostarczonych śrub (H). 
Wsunąć śrubę M8x70 (E) do uchwytu (I). Nałożyć sprężynę, podkładkę i dokręcić nakrętką samozaciskową M8.  
Wstępnie napiąć pasek tak, aby pomiędzy podstawą koła (A) a uchwytem (I) była zachowana odległość 10÷12 mm. W 
przypadku dostarczenia szyny w całości, wymagane tylko jest wstępne napięcie paska. 

Zamocowanie szyny do głowicy napędu (rys. 9 i 10) -  załóż podstawę z szyną na głowicę napędu. Skręć obydwa 
elementy za pomocą wkrętów 6.3x50 (M) i śrub M6x50 (N). 

Montaż szyny napędu do nadproża (rys. 11 i 12) – skręcić uchwyt mocujący (O) z szyną. Przykręcić do nadproża. 
Punkt mocowania powinien być w połowie pomiędzy krawędziami otworu wjazdowego. W przypadku gdy na 
nadprożu jest niedostateczna ilość miejsca, uchwyt mocujący można obrócić i przykręcić do stropu. 

Montaż głowicy napędu do stropu (rys. 13 do 16) -  aby ułatwić zamontowanie napędu w poziomie pod stropem, 
elementy mocujące mają nawiercony szereg otworów montażowych. Należy zmierzyć odległość górnej krawędzi 
szyny do stropu w miejscu mocowania jej do nadproża i skorzystać z poniższej tabelki. Przykręcić odpowiednio 
przycięte podwieszenie do szyny za pomocą śrub M6 i przymocować do stropu, pamiętając aby szyna była 
umieszczona prostopadle do płaszczyzny nadproża i w poziomie do płaszczyzny stropu. 

 



Wysokość do stropu H Nr otworu Wysokość do stropu H Nr otworu 
0 mm 01 240 mm 07 
40 mm 02 280 mm 08 
80 mm 03 320 mm 09 
120 mm 04 360 mm 10 
160 mm 05 400 mm 11 
200 mm 06   
 

Połączenie wózka jezdnego z bramą (rys. 17 i 20) – odblokuj wózek jezdny od zaczepu na pasku, przesuń w kierunku 
zamkniętej bramy i przymocuj do górnej części bramy. Po zamocowaniu brama powinna ręcznie otwierać i zamykać 
się bez żadnych oporów. 

Regulacja mechaniczna położeń krańcowych bramy (rys. 18 i 19) – całkowicie zamknij bramę. Ogranicznik (R) 
przymocuj przed wózkiem jezdnym i mocno dokręć. Analogiczną czynność wykonaj dla całkowicie otwartej bramy, 
umieszczając ogranicznik (R) za wózkiem jezdnym. 

 

Ręczna obsługa bramy (tryb awaryjny). 

Ręczna obsługa bramy wymagana jest wtedy, gdy np. zostanie wyłączone zasilanie. Operację odblokowania 
wykonujemy wewnątrz garażu. W przypadku gdy konstrukcja garażu uniemożliwia dostęp do linki odblokowania, to 
jest możliwość za pomocą opcjonalnej linki (SBL-APRIBOX) podpiętej do zamka bramy, odblokować bramę z 
zewnątrz. Możemy wyszczególnić dwa tryby ręcznej obsługi bramy. 

 

 

 

 



Podłączenia elektryczne. 

                                              

Aby wykonać podłączenia należy odkręcić śrubę (A) i zdjąć pokrywę sterownika. Przewody przełożyć przez otwór (B). 

Schemat połączeń: 

     



Programowanie pilotów do odbiornika. 

 

Programowanie kanału do otwierania bramy.  

Sprawdź, czy DIP-SWITCH 2 i 3 nie są w pozycji OFF (tryb pracy DEAD-MAN). 

 

 

Programowanie kanału do załączania oświetlenia napędu. 

Procedura ta umożliwia włączenie oświetlenia napędu pilotem w dowolnym momencie. Oświetlenie napędu załącza 
się zawsze w przypadku podania komendy START. 

 

 

Kasowanie wszystkich kodów z pamięci odbiornika. 

Użycie tej procedury spowoduje usunięcie wszystkich pilotów z pamięci odbiornika. 

 

 

 



Programowanie trybów pracy i położeń krańcowych. 

W celu poprawnego zaprogramowania położeń krańcowych bramy, należy potencjometr FOR ustawić na wartość 
maksymalną. W obrębie ruchu bramy nie mogą pojawić się żadne przeszkody, brama musi pracować płynnie. 

 

Procedura programowania położeń krańcowych bramy. 

 

 

Ustawienia trybów pracy napędu. 

           



Regulacja parametrów pracy. 

          

Zmiana siły/prędkości przesuwu wymaga ponownego przeprowadzenia procedury programowania. Spowolnienia są 
automatycznie definiowane w trakcie ustalania położeń krańcowych jako 10% długości czasu pracy. 

 

Tryby pracy. 

Tryb automatycznego zamykania po ustalonym czasie.  

DIP2 w pozycji OFF, a DIP3 w pozycji ON. 

W trybie tym, jeżeli podamy sygnał do otwarcia z pilota lub przycisku start to napęd wykona następujące czynności: 
- najpierw zapali się na 1 sekundę przed startem oświetlenie napędu; 
- napęd ruszy z pełną prędkością ustawioną na potencjometrze POW; 
- osiągnie pozycję otwartą zgodnie z ustawieniem podczas programowania. W trakcie ruchu komendy start z  
  przycisku i z pilota będą ignorowane; 
- czas automatycznego zamknięcia liczy się od zera do wartości ustawionej na potencjometrze PAUSE, komendy start  
  z przycisku i pilota są ignorowane; 
- po upływie czasu automatycznego zamknięcia zapala się na 1 sekundę przed startem oświetlenie, po czym przez 1 
sekundę napęd rusza ze zredukowaną prędkością, po czym prędkość zwiększa się do ustalonej wartości; 
- napęd osiągnie pozycję krańcową zamkniętą. Jeżeli w trakcie zamykania podamy komendę start z pilota lub 
przycisku, brama napotka przeszkodę, to napęd się zatrzyma i cofnie do pozycji otwartej. 

Tryb krok-po-kroku bez automatycznego zamykania.    

DIP2 w pozycji ON i DIP3 w pozycji OFF.  

W trybie tym podając komendę start z pilota lub przycisku napęd działa zgodnie z sekwencją otwórz-stop-zamknij-
stop. Pozostałe funkcje podobnie j.w. 



Tryb krok-po-kroku z automatycznym zamykaniem.  

DIP2 w pozycji ON i DIP3 w pozycji ON.  

Po podaniu komendy start z przycisku lub pilota, to napęd pracuje w następującej sekwencji:  
- najpierw zapala się oświetlenie napędu; 
- napęd przez 1,5 sek. rusza ze zwolnioną prędkością, potem z ustawieniem na potencjometrze POW; 
- po dojściu do otwarcia rozpoczyna się naliczanie czasu do automatycznego zamknięcia; 
- po upływie tego czasu zapala się oświetlenie napędu; 
- napęd rusza przez 1,5 sek. ze zredukowaną prędkością, potem z prędkością ustawioną na potencjometrze POW; 
- po dojściu do dolnego położenia krańcowego, brama zatrzymuje się. 

Tryb DEAD-MAN.  

DIP2 w pozycji OFF i DIP3 w pozycji OFF. 

Sterownik napędu nie reaguje na pilota, nie można zaprogramować kodu pilota do radia. 
- brama otworzy się do pozycji otwartej tylko w przypadku naciśnięcia i trzymania przycisku start; 
- brama zamknie się tylko  w przypadku naciśnięcia i trzymania przycisku start. 

Regulacja potencjometrami. 

Potencjometr POW. 

Potencjometrem tym regulujemy napięcie podawane na silnik. Prędkość liniowa zmienia się w zakresie od 50% do 
100% pełnej prędkości. Zmiana prędkości wymaga ponownego programowania położeń krańcowych. 

Potencjometr PAU. 

Działanie tej funkcji jest uzależnione od położenia DIP3. Regulacja czasu automatycznego zamknięcia: czas minimalny 
3 sek., maksymalny 60 sek., czas pośredni wynosi 28 sek. 

Potencjometr OBS. 

Potencjometrem tym ustawiamy czułość układu przeciążeniowego. W przypadku napotkania przeszkody czas reakcji 
układu, w zależności od ustawienia potencjometru, mieści się w granicach od 0,1 sek. do 3 sek. 

Sygnalizacja diodami LED. 

Dioda żółta SET (L1) – miga przez 5 sek. od włączenia zasilania, informując o gotowości do programowania; świeci 
światłem ciągłym podczas programowania; jest wyłączona podczas normalnej pracy napędu. 

Dioda zielona RAD (L2) – krótko miga, kiedy odbierany jest sygnał z pilota; świeci się światłem ciągłym, kiedy 
zapamiętywany jest kod pilota; miga szybko sygnalizując uszkodzenie pamięci; miga szybko podczas kasowania 
kodów z pamięci; miga szybko, gdy próbujemy wczytać nowego pilota do zapełnionej pamięci; jest wyłączona 
podczas normalnej pracy napędu i odbiornika. 

Dioda czerwona ST (L3) – włączona gdy brama jest zamknięta; miga szybko w przypadku napotkania przeszkody lub 
układ nie przeszedł testu bezpieczeństwa; miga gdy brama jest otwierana, otwarta lub zamykana. 

 



Informacje ogólne. 

System nie wymaga specjalnych czynności konserwacyjnych. Okresowo należy sprawdzać stan elementów 
ruchomych, kół zębatych, napięcia paska. W przypadku częstych braków w zasilaniu, można zastosować opcjonalnie 
2 akumulatory 12 V połączone szeregowo (Apribox battery kit). Montaż pokazano na rys. 22 do 24. 
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MIWI-URMET Sp. z o.o. 

ul. Pojezierska 90A 

91-341 Łódź 

 

Tel.: 042 616 21 00 

Fax: 042 616 21 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miwiurmet.com.pl 

e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl 

 


