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ONDA 424
Napęd do bram przesuwnych 24 VDC

Instrukcja producenta jest integralną częścią produktu.
Zawarte informacje przeznaczone są dla instalatorów przeprowadzających instalację i późniejszą konserwację. 
Muszą oni posiadać specjalne kwalifikacje i doświadczenie, aby móc przeprowadzić prawidłową instalację 
z zachowaniem maksymalnych standardów bezpieczeństwa. Ścisłe przestrzeganie instrukcji zapewni 
bezpieczne, optymalne i długotrwałe działanie produktu. Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub stworzenia 
niebezpieczeństwa, niezbędne jest uważne przeczytanie i postępowanie zgodne z informacjami podanymi w 
instrukcji. Instalator, po ukończeniu montażu, musi zweryfikować poprawność działania produktu. Następnie 
konieczne jest poinstruowanie użytkownika o prawidłowym użytkowaniu produktu i dostarczenie wszystkich 
dokumentów przedstawionych przez producenta.
Instrukcje, rysunki, zdjęcia zawarte w instrukcji są wyłączną własnością APRIMATIC i nie mogą być używane w 
żadnym innym celu. Logo “APRIMATIC“ jest zarejestrowanym znakiem firmowym APRIMATIC.  

Instrukcja instalacji, użytkowania 
i konserwacji
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Stop
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Złącze Aprimatic RX 
Radioodbiornik

(OPCJA)


  ...str.13  Konserwacja, rozwiązywanie problemów.

 ... 


...str.10-12

 ... str.5-6

Rys.27

2

3

1

Uwagi dla konserwatorów


  ...str.13

Rys.28

wewnątrz

3 F x Ø 1,5 + 3 F x Ø 1

Ø 1,5
2 F x Ø 1,5

6 A
Ic = 30 mA

Ø 1,5

2/3 F x Ø 1,5
3 F x Ø 1

3 F x Ø 1

2F x Ø 1

2F x Ø 1

1 4

2

1 Napęd ONDA 424
2 Jednostka kontrolna   
(umieszczona wewnątrz napędu)
3 Fotokomórki
4 Wyłącznik kluczykowy
 Czytnik zbliżeniowy*
 Czytnik kart*
 Klawiatura numeryczna*

3 3

8
56

9

5 Lampa ostrzegawcza
6 Antena 433,92 MHz
7 Pilot
8 Zderzak
9 Wyłącznik główny + wyłącznik różnicowo-prądowy

* opcjonalnie

Urządzenia sterowania i kontroli oraz przycisk bezpieczeństwa powinny być 
umieszczone w zasięgu wzroku, z dala od ruchomych części, na wysokości 
przynajmniej 1,5 metra.
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1.1 nazeWnIctWo I SKróty
•  oBSzar InStaLacJI obszar, w którym przeprowadzana jest instalacja, bezpieczeństwo i zdrowie każdej przebywającej 

w nim osoby jest narażone na niebezpieczeństwo (Załącznik I,1.1.1-Dyrektywa 89/392/EEC);
• oSoBa naraŻona każda osoba przebywająca całkowicie lub częściowo na niebezpiecznym obszarze (Załącznik 

I,1.1.1 -Dyrektywa 89/392/EEC);
•  InStaLator osoba odpowiedzialna za instalację, obsługę, dostosowanie, konserwację, czyszczenie, naprawę i 

transport urządzenia (Załącznik I,1.1.1 -Dyrektywa 89/392/EEC);
• WLIczone ryzyKo ryzyko, które nie może być całkowicie wyeliminowane podczas konstrukcji urządzenia.
Użyte skróty: •  rozdz. = Rozdział •  rys. = Rysunek
 •  Par. = Paragraf •  Min. = Minimum
 •  Str. = Strona  •  Max. = Maximum
 •  tab. = Tabela
1.2 SyMBoLe

Ostrzeżenie!
Ostrzeżenia poprzedzone tym symbolem zawierają informacje, normy lub procedury, których niewłaściwe 
przestrzeganie może spowodować uraz, śmierć lub inne zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.

Uwaga
Ostrzeżenia poprzedzone tym symbolem zawierają procedury lub praktyczne wskazówki, których niewłaściwe 
przestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Informacja
Ostrzeżenia poprzedzone tym symbolem zawierają ważne informacje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 
spowodować utratę gwarancji producenta.

2.1 odzIeŻ ochronna
Prace montażowe muszą być przeprowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

Wstęp / Zasady bezpieczeństwa

Rys.2

Rys.1

• instalator musi nosić odzież ochronną (odpowiednio 
wzmocnione buty, okulary ochronne, rękawice, 
kask);

• instalator nie może nosić biżuteri lub luźnej odzieży 
(krawaty, bransoletki, naszyjniki...).

Ostrzeżenie!

Obszar instalacji musi być odpowiednio zabezpieczony 
przed dostępem osób niepowołanych (Rys.2).

2.2  WLIczone ryzyKo

Ostrzeżenie!
Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania 
bramy, istnieje ryzyko uszkodzenia rąk lub innej części 
ciała przez przekładnię napędu.

Ostrzeżenie!
Napęd nie może być rozpatrywany jako urządzenie 
zwiększające bezpieczństwo bramy; brama musi 
samodzielnie zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo 
użytkowania.
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3.1 PrzeznaczenIe I zaKreS zaStoSoWań
Napęd ONDA424 jest zaprojektowany do otwierania bram przesuwnych o ciężarze do 400 Kg - przeznaczony do użytku 
przydomowego.
Każde inne wykorzystywanie napędu nie jest autoryzowane przez aprimatic.

Uwaga
•  Wykorzystywanie urządzenia w sposób niewłaściwy lub w innym celu niż przewidziany jest zabronione.
•  Modyfikowanie urządzenia jest zabronione.
•  Urządzenie musi być instalowane wyłącznie przy użyciu materiałów Aprimatic.

3.2 ParaMetry technIczne

Właściwości techniczne

Ostrzeżenie!
• Maksymalny ciężar bramy jest tylko przybliżonym 

parametrem określającym zdolność obsługii bramy 
przez napęd, należy brać również pod uwagę stawiany 
przez bramę opór.

3.3 WyMIary (rys.3)

Ostrzeżenie!
Instalator, przed przystąpieniem do montażu, musi 
upewnić się, czy wokół bramy jest wystarczająco dużo 
miejsca, zgodnie z wymiarami podanymi na Rys.3.

4.1 SPraWdzenIe zaWartoścI 
Należy upewnić się, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie 
części, wymienione na rys.4. Przed przystąpieniem 
do instalacji należy sprawdzić, czy akronim modelu 
na opakowaniu odpowiada akronimowi na przekładni 
napędu.

230V 50Hz ± 6%

400 Kg

80W

IP 44

24 V DC

-30 / +70 °C

500 N

10 m/min

Temperatura pracy

Moc
Zasilanie
Parametry techniczne

Stopień wodoszczelności

Zasilanie silnika

Prędkość przesuwu
Silnik z kołem zębatym Z 12

Siła ciągu
Silnik z kołem zębatym Z 12

Max. waga bramy
Silnik z kołem zębatym Z 12

100 MAX Dzienna liczba cykli

4,2 AMax. pobór prądu

Rys.3

208
170

70

22
7

230
73

Rys.4

Aprimatic
S.p.A. MADE IN ITALY

TYPE : ONDA 424 
C.I. F

xx V xx W xx A
m/min

xxx N / IPxx
00P  A00000000xxxxxx !

Rys.5
1

4 5 6

2 3

1

1

4

2

8+4

2+4

Poz.

1

2

3

4

5

Liczba

Napęd

Opis

Płyta montażowa

Sworzeń

Klucz zwalniający

Nakrętki i podkładki

Płyty wyłącznika krańcowego ze śrubami6
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Przygotowanie do instalacji

4.2 WStęPne SPraWdzenIe: struktura bramy; prowadnice; szyny i rolki 
W celu efektywnej instalacji niezbędne jest sprawdzenie niżej wymienionych elementów i, jeśli zajdzie potrzeba, podjęcie 
odpowiednich działań. 

Rys.8

170 min
170 min170 min

Rys.6

STOP

Rys.7

Sprawdzenie konstrukcji bramy
Konstrukcja bramy musi być:
• sztywna, prosta i w dobrym stanie technicznym
•  pozbawiona zamków.

Sprawdzenie szyny dolnej
Dolna szyna musi być:
• prosta, pozioma (użyć poziomnicy) i w dobrym stanie 

technicznym
• wyposażona w OGRANICZNIK OTWARCIA (Rys.6) 

zapobiegający wypadnięciu bramy z mocowań i w efekcie 
GROŹNEGO WYPADKU.

Sprawdzenie rolek
Rolki muszą:
• mieć odpowiedni profil: okrągły lub trójkątny  (Rys.7)
• mieć przynajmniej 120mm średnicy 
• być w dobrym stanie technicznym, przystosowane do 

wagi bramy
• maksymalnie dwie rolki, umieszczone na końcach 

bramy 
Jeśli rolki nie spełniają choć jednego z wyżej wymienionych 
punktów, muszą zostać wymienione. 

Sprawdzenie górnych prowadnic
Górne prowadnice:
• przynajmniej 2 sztuki, zrównane z powierzchnią bramy
• muszą zapobiegać drżeniu bramy podczas otwierania
• nie mogą wprowadzać dodatkowego tarcia podczas 

ruchu.

Przykładowe sposoby instalacji ograniczników Rys.8.

Ostrzeżenie!
• Konstrukcja bramy musi być zgodna z obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa, szczególnie w miejscach, 
gdzie istnieje ryzyko zmiażdżenia lub przycięcia.
• Brama powinna być łatwo przesuwana ręcznie, na 
wypadek potrzeby zwolnienia napędu.
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Rys.9
otwieranie

otwierania

brama

brama

brama

50

90° napęd

napęd

napęd

Rys.10

300

A

250

20

otwieranie

A mm
180 max
70 min

230

17
0

brama

50

90°
płyta

Rys.11

B

B mm
26 min

136 max
osłona kabli
Ø 35 mm

Sprawdź poziome 
ułożenie płyty !

N (4)

5.1 MontaŻ naPędU
Istnieją dwie metody przymocowania napędu do podłoża:
A- montaż do betonowej płyty z zakotwiczonymi w betonowym fundamencie 4 sworzniami;
lub:
B- bezpośrednie przymocowanie do podłoża za pomocą śrub lub kleju. Metoda ta może być użyta tylko, jeśli podłoże 

jest wystarczająco twarde i płaskie.

Ostrzeżenie!
Inne metody montażu, w których silnik napędu nie jest ustawiony poziomo, jest zabroniony przez producenta.
Napęd musi być ustawiany w odniesieniu do pozycji zamkniętej bramy (rys.9).

5.1-a Montaż do fundamentu
Montaż do betonowej płyty wymaga zrobienia odpowiedniego 
fundamentu. Rys.10 przedstawia wymaganą lokalizację 
fundamentu.

Ostrzeżenie!
Zachowaj odpowiedni dystans między brzegiem 
fundamentu a powierzchnią bramy (Rys.10).

Ostrzeżenie!
Fundament powinien wystawać ponad poziom podłoża, 
jeśli konieczne podnieś poziom kilka centymetrów.
Na obszarach z dużymi opadami śniegu zaleca się, 
aby napęd był montowany 10-12 cm powyżej poziomu 
gruntu.

• Wykop otwór według wymiarów podanych na rys.10.
• Przed wylaniem betonu, wyreguluj pozycję nakrętek n  w 

celu uzyskania wymaganej wysokości montażu napędu 
względem poziomu podłoża (ref.B-rys.11).

• Wypełnij otwór dobrej jakości betonem (rys.11).

Uwaga
Sprawdź poziomnicą położenie płyty montażowej.

Instalacja
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Rys.16

Rys.14 A

A

Rys.12

1

2

3

Rys.17

A

1

2

B

Rys.15

50 mm

1

3

2

Rys.13

• Przekręć klucz zwalniający (rys.12).
• Poluzuj śrubę mocującą obudowę, zdejmij obudowę   

(rys.13).
• Umieść napęd na fundamencie, zamocuj napęd za pomocą  

nakrętek i podkładek (rys.14-ref.a).
• Wyreguluj wyskość.
• Dokręć nakrętki za pomocą klucza.

5.1-B Przykręcenie do podłoża

Ostrzeżenie!
Ta metoda montażu jest możliwa tylko, jeśli podłoże jest 
poziome oraz wykonane z twardego betonu.

Uwaga
• Napęd musi być odpowiednio ustawiony względem 

bramy, z zachowaniem odpowiedniego dystansu do  
bramy (Rys.14).

• Wykorzystaj wszystkie punkty montażowe (4 otwory)  
aby zapewnić stabilne i pewne przytwierdzenie do 
podłoża.

• Użyj ŚRUB FUNDAMENTOWYCH (S 10 RS 100 lub 
równoważne).

• Używając płyty montażowej jako wzorca, zaznacz  
rozmieszczenie otworów (rys.15).

• Wywierć otwory pod śruby, do 120 mm głębokości 
(rys.16) (przenieść napęd w osłonięte miejsce, z dala 
od kurzu).

• Umieść napęd nad otworami, wsadź śruby (rys.17-ref.a) 
mocno dokręć.

UWAGA: W celu przykręcenia 4 śrub, może być konieczne 
usunięcię na czas montażu trasnforamatora zasilającego 
(Rys.17-Ref.B) .
• Przed końcowym dokręceniem śrub, sprawdź dystans 

między napędem a bramą (rys.15).

Instalacja
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Instalacja

1,5 ± 1,9
1,9 ± 2,7

2,7 ± 3,4
3,4 ± 4,8

4,8 ± 5

Ø 5,2
Ø 5,3

Ø 5,8
Ø 6

Ø 6

Ø 5,1
Ø 5,2

Ø 5,3
Ø 5,4

Ø 5,6

Grubość
mm Stal/Mosiądz Aluminium

Materiał

5.2 MontaŻ Szyny zęBateJ
Szyna zębata dla napędu ONDA 424 jest wykonana z 
termoplastyznego materiału, dostarczana przez Aprimatic: 
sprawdź cennik/katalog. Szyna posiada stalową osłonę, 
może być stosowana przy bramach do 500 kg. Jest łatwa 
w montażu, nie wymaga spawania.

Uwaga
Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z kryteriami, 
zapewni to płynne działanie i długotrwałą eksploatację:
• Wszystkie elementy szyny muszą być do siebie dobrze 
dopasowane.
• Na łączeniach elementów szyny kształt zębatki musi 
być zachowany.
• Elementy szyny muszą być zamontowane na 
jednakowej wysokości (Fig.18) tak dobranej, aby brama 
w żadnym miejscu nie obciążała napędu.
• NIGDY nie smaruj szyny.

W przypadku, gdy dolna część bramy jest umieszczona 
za nisko, aby móc przymocować do niej szynę, należy 
zamontować dodatkowy element do którego zamocowana 
zostanie szyna na odpowiedniej wysokości. Taką sytuację 
przedstawia rys.19.
Szyna jest mocowana przy użyciu dostarczanych śrub (4 
śruby na każdy metr długości).
Zalecane średnice otworów w funkcji grubości i rodzaju 
materiału przedstawia tabela:

Montaż:
• Ustaw początkową część szyny na kole zębatym 

przekładni, za pomocą poziomnicy znajdź poziome 
położenie szyny, zaznacz ołówkiem miejsca na otwory   
(rys.20).

• Wywierć otwory- średnice dobrane zgodnie z tabelą (rys. 
21).

• Przyłóż szynę i przykręć ją specjalnymi, dostarczonymi 
śrubami (rys.22-ref.A) uważając, aby nie dokręcić ich 
całkowicie oraz aby wkręcać śruby prostopadle.

• Kontynuuj montaż pozostałych elementów szyny tak jak 
pokazano na rys.23.

Ostrzeżenie!
Za pomocą wzorca zawsze sprawdzaj, czy na łączeniach 
elementów szyny jest zachowany kształt i odległość między 
zębami (Rys.24 A).

Rys.19

Rys.20

Rys.21

Rys.22

Rys.18

A

45
 ÷

 5
0 

m
m
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Installation

Jeśli zęby sąsiednich elementów nie zachowują 
wymaganego kształtu, należe je dopasować.
• kontynuuj zgodnie z poprzednim punktem.

Ostrzeżenie!
Aby zapobiec obciążaniu przez bramę koła zębatego 
przekładni, cała szyna musi być podniesiona o  
1.5 mm. Otrzymuje się to za pomocą uniesienia szyny na 
podłużnych otworach w szynie, a następnie całkowitym 
dokręceniu.

5.3    MontaŻ Płyt WyłącznIKa KrańcoWeGo
Napęd posiada elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. 
Wyłącznik krańcowy jest wyzwalany przez dwie metalowe 
płyty, są one umieszczone na szynie w taki sposób, 
aby wyzwolić ogranicznik kiedy brama jest prawie całkowicie 
otwarta lub zamknięta.

Ostrzeżenie!
Ze względów bezpieczeństwa, zawsze zostawiaj dystans 
między  wyłącznikiem krańcowym a mechanicznym 
ogranicznikiem pełnego otwracia i zamknięcia bramy  
(Rys.25).
• Odblokuj napęd (patrz Par. 8.1).
• Przesuń bramę do pozycji ZAMKNIĘTA (1 lub 2 cm od 

mechaniczmego ogranicznika). Przyłóż pierwszą płytę  w 
taki sposób, aby wyzwalała wyłącznik krańcowy (rys.26), 
przymocuj płytę do szyny odpowiednimi śrubami (rys.27) 
(dalsze informacje w Par.7.5).

• Przesuń bramę do pozycji OTWARTA (zostawiając 
margines bezpieczeństwa od mechanicznego 
ogranicznika). Przyłóż drugą płytę w taki sposób, aby 
wyzwalała wyłącznik krańcowy, przymocuj płytę do szyny 
odpowiednimi śrubami.

Rys.23

Rys.24

A

Rys.25

A

~50 mm

STOP

Rys.26

18
 ÷

 2
2 

m
m

click!

Rys.27

2

3

1
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Instalacja elektryczna

6.1 PołączenIa eLeKtryczne (rys.28 i 30)
Po zakończeniu montażu elementów mechanicznych, można rozpocząć instalację połączeń elektryczych.

Ostrzeżenie!
 Przed przystąpieniem do instalacji połączeń elektrycznych, należy przeczytać poniższy 

rozdział poświęcony elektronicznym urządzeniom kontroli i postępować zgodnie ze wskazówkami.
Połączenia elektryczne z urządzeniami dodatkowymi (fotokomórka, lampa ostrzegawcza, itp.) muszą być zgodne z  
rys.28, jak również uwzględniać specyfikacje i instrukcje poszczególnych urządzeń.
zaleca się stosowanie kabli o odpowiednich przekrojach (patrz rys.28).
WSZYSTkIE METAlOWE ElEMENTY kONSTRUkCjI (NP. BRAMA, WSPORNIk) MUSZą BYć UZIEMIONE.

Ostrzeżenie!
• Przed przystąpieniem do instalacji połączeń elektrycznych, upewnij się że odłączone jest główne 

zasilanie. Zastosuj 6A wyłącznik różnicowo-prądowy   (Rys.28-Ref.9) z prądem wyzwolenia 30 mA.
• Połączenia muszą być  przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

WAŻNE:
• SILNIK ELEKTRYCZNY I ENCODER: są połączone przez 5 pinowy konektor.
• LAMPA OSTRZEGAWCZA: Zastosuj lampę ostrzegawczą ET2N Aprimatic  (styki 1-2).

Nie stosuj innych modeli.

Rys.29

Nadajnik Odbiornik

Podłączenie fotokomórki Aprimatic mod. ER2N - ER4N

13
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• FOTOKOMÓRKI: patrz schemat połączeniowy  (rys.29) 
lub instrukcja montażu produktu.
W przypadku braku fotokomórki zewrzyj styki 5-9.

• WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY: połącz normalnie otwarte styki 
między zaciskami 5-11.

• PRZYCISK STOP: połącz normalnie zamknięte styki 
między stykami 5-8.
W przypadku braku przycisku STOP zewrzyj styki 5-8.

• WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY: wyłącznik krańcowy jest 
fabrycznie podłączony, sprawdź czy się aktywuje i jeśli 
potrzeba, zamień miejscami styki 6-7 w zależności od 
kierunku otwierania.

Rys.28

wewnątrz

3 F x Ø 1,5 + 3 F x Ø 1

Ø 1,5
2 F x Ø 1,5

6 A
Ic = 30 mA

Ø 1,5

2/3 F x Ø 1,5
3 F x Ø 1

3 F x Ø 1

2F x Ø 1

2F x Ø 1

1 4

2

1 Napęd ONDA 424
2 Jednostka kontrolna   
(umieszczona wewnątrz napędu)
3 Fotokomórki
4 Wyłącznik kluczykowy
 Czytnik zbliżeniowy*
 Czytnik kart*
 Klawiatura numeryczna*

3 3

8
56

9

5 Lampa ostrzegawcza
6 Antena 433,92 MHz
7 Pilot
8 Zderzak
9 Wyłącznik główny + wyłącznik różnicowo-prądowy

* opcjonalnie

Urządzenia sterowania i kontroli oraz przycisk bezpieczeństwa powinny być 
umieszczone w zasięgu wzroku, z dala od ruchomych części, na wysokości 
przynajmniej 1,5 metra.

7
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Antenna braid : 3-pinowe złącze używane  do podłączenia 
odbiornika radiowego Aprimatic.
Motor connector: 5-pinowe złącze - silnik i encoder.
reversing motor: ustawienie polaryzacji silnika. 
Battery charger connector: złącze ładowarki akumulatora 
(opcjonalne).
Batt.1-Batt.2: zapasowe akumulatory 12V 1,3Ah 
(opcjonalne).
tr 1: potencjometr ustawienia czasu pauzy przed 
automatycznym zamknięciem (patrz par. 7.6).
tr 2: potencjometr regulacji  momentu obrotowego (patrz 
par. 7.4).

Instalacja elektryczna

TR1 TR2

Ustawianie progu momentu obrotowego

Automat. zamykanie

Manual

S1

Automatic

MEMORY MODULE
POWER LED

BAT.1 12V 1,3Ah

BLINK-LIGHT LED

Przełącznik tryb ręczny/automatyczny

ANTENA

Antenna braid

1 2 3

YELLOW BLUE RED

Moduł radia

LAMPA OSTRZEGAWCZA

ENCODER
+5VdcMASA

SYGNAŁ
   SILNIK

24Vdc 100mA Max

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2

24 Vac
ZASILANIE

230V  50Hz SIEĆ
F N

F1

TRA

Battery Charger
Connector

Motor Connector

BAT.2 12V 1,3Ah

Reversing Motor

Zmiana polaryzacji silnika
Aby zmienić polaryzację
zamień położenie 
2 jumperów.

= zamykanie 
w prawo *

= zamykanie 
w lewo *

ładowarka baterii (OPCJA)

* patrząc na bramę od środka

+ 
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Rys.30

START (krok-po-kroku)

Styk fotokomórki

Stop

Wyłącznik krańcowy otwierania

Wyłącznik krańcowy zamykania

START otwieranie dla pieszego

Złącze Aprimatic RX 
Radioodbiornik

(OPCJA)

1: Żółty - przycisk trybu ręcznego.
2: niebieski - przycisk trybu ręcznego, używany również do przeprowadzenia programowania.
3: czerwony - przycisk trybu ręcznego.
S1:przełącznik trybu ręczny/automatyczny.

5 6 7 8 9

JednoStKa SterUJąca

Ostrzeżenie!
 Przed instalacją jednostki  

sterującej przeczytaj instrukcję!!!
Zwróć szczególną uwagę na zgodność polaryzacji 
baterii.

Ostrzeżenie!
Wszystkie styki normalnie zamknięte (NC) muszą 
być zwarte, jeśli nie są używane.
Przykład:

tra: Transformator 230V -24V.
F1: bezpiecznik 3,15A.
Power Led: dioda wskazująca włączone zasilanie.
BLInK-LIGht Led: migająca dioda LED (wraz z lampą 
sygnalizacyjną ) używana również do auto-programowania pilota .
11-pin + 2-pin złącza terminala:

1 - 2

3
4
5 masa odbiornika RX

i urządzeń bezpieczeństwa

6* wyłącznik krańcowy zamykania

7* wyłącznik krańcowy otwierania

8 wejście STOP 

9
10

11

12 - 13

wejście fotokomórki

START otwarcie dla pieszego

24 VDC

+24 VDC
GND (tylko TX)

GND

Normalnie Zamknięty 

Normalnie Otwarty

Normalnie Zamknięty

Normalnie Zamknięty

Normalnie Otwarte

Normalnie Otwarte

* odwrotnie w przypadku otwierania w lewą stronę.

START krok-po-kroku

FUNKCJA ZACISKI USTAWIENIE

masa nadajnika TX

wyjście lampy ostrzegawczej

plus zasilania nadajnika TX i odbiornika RX 

wejście anteny
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Kontrola i regulacja

7.1 SPraWdzenIe SILnIKa I KIerUnKU dzIałanIa BraMy
• Zwolnij napęd za pomocą klucza, przesuń bramę do pozycji półotwartej, zablokuj napęd kluczem, powoli przesuń 

bramę, aż usłyszysz dźwięk zazębienia się części mechanicznych.
• Włącz napęd.
• Przekręć do końca (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) potencjometr tr2. UWaGa! Przy tak ustawionym 

potencjometrze  tr2, miej pewność, że nikt nie pojawi się w zasięgu pracy bramy. Po przeprowadzeniu 
procedury auto-programowania (Par.7.3), ustaw tr2 zgodnie z punktem Par.7.4.

• Ustaw przełącznik S1 na tryb RĘCZNY.
• Użyj ŻółteGo przycisku aby zamknąć bramę.
• Jeśli brama po wciśnięciu ŻółteGo przycisku otworzy się zamiast zamknąć, należy odwrócić polaryzację silnika:
- wyłącz zasilanie - (odłącz również akumulator)
- zamień położenie jumperów (“Reversing Motor“  patrz Schemat jednostki sterującej)
- zamień styki 6-7 - (podłącz z powrotem akumulator).
 UWAGA: pamiętaj po skończonej procedurze ustawić przełącznik S1 w tryb automatyczny.

7.2 aUto-ProGraMoWanIe PILota
Przed przeprowadzeniem procedury auto-programowania przesuwu i siły ciągu, należy zaprogramować przynajmniej 

jeden pilot.
• Upewnij się, że brama jest zamknięta.
• Ustaw przełącznik S1 w tryb automatyczny, naciśnij i puść czerWony przycisk.  mrugająca dioda zacznie świecić na stałe.
• Naciśnij dowolny przycisk na pilocie (przycisk ten będzie zapamiętany jako polecenie Start).  Dioda błyśnie dwa razy 

potwierdzając zapisanie zmian.  Pojedyncze błyśnięcie oznacza, że pilot był juz zaprogramowany.
• Wciśnij kolejny przycisk, aby zaprogramować polecenie START/otwieranie dla pieszego (patrz Par. 7.3.1).

7.3 aUto-ProGraMoWanIe PrzeSUWU BraMy I SIły cIąGU
 UWAGA! Aby uniknąc ryzyka zgniecenia, nie używaj mechanicznych ograniczników jako ograniczników przesuwu bramy, 

stosuj elektromechaniczne wyłączniki krańcowe i płyty wyłączników krańcowych opisane w punkcie Par.5.3.
1 Ustaw przełącznik S1 w tryb RĘCZNY.
2 Przesuń bramę do pozycji ZAMKNIĘTE* tak, aby wyzwolić wyłącznik krańcowy.
UWAGA: Aby wskazać, że płyta ZAMKNIĘCIA jest  zamocowana w prawidłowym miejscu, wyłącznik krańcowy w momencie 
wyzwolenia wyda słyszalny dźwięk “klik“ oraz dioda LED błyśnie raz**.
3 Przesuń bramę do pozycji OTWARTE* tak, aby wyzwolić wyłącznik krańcowy.
UWAGA: Aby wskazać, że płyta OTWARCIA jest  zamocowana w prawidłowym miejscu, wyłącznik krańcowy w momencie 
wyzwolenia wyda słyszalny dźwięk “klik“ oraz dioda LED błyśnie dwa razy**.
4 Przesuń bramę do pozycji POŚREDNIEJ, załącz napęd. Powoli przesuń bramę, aż usłyszysz dźwięk zazębienia się 

części mechanicznych.
5 Ustaw przełącznik S1 w tryb AUTOMATYCZNY.
6 Naciśnij i puść nIeBIeSKI przycisk.  Napęd wykona następnie:
 - Lampa ostrzegawcza i dioda LED zaczną świecić na stałe;
 - Brama ZAMKNIE SIĘ aż do wyzwolenia wyłącznika krańcowego, a następnie OTWORZY SIĘ aż do wyzwolenia 

drugiego wyłącznika krańcowego (zakres przesuwu bramy zostanie zapisany w pamięci napędu);
 - Brama ponownie ZAMKNIE SIĘ a następnie OTWORZY (siła ciągu bramy zostanie zapisana w pamięci napędu).

UWAGA! Podczas procedury auto-programowania nie blokuj ruchu bramy. UWAGA: Podczas procedury auto-
programowania zabezpiecz bramę przed dostępem osób postronnych.

• Pomyślnie zakończona procedura jest sygnalizowana dwoma długimi błyśnięciami, błędnie zakończona procedura 
trzema krótkimi.

W PRZYPADKU BŁĘDNIE PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY NALEŻY JĄ POWTÓRZYĆ OD POCZĄTKU 
 (kroki 1-6).

*Uwaga: w trybie ręcznym można używać przycisków:
ŻÓŁTY do zamykania; NIEBIESKI do otwierania;

Możesz również zwolnić napęd i przesuwać bramę ręcznie, następnie, po ustawieniu bramy w żądanej pozycji załączyć napęd 
ponownie  (Par.8.1).

** 1 błysk = wyzwolenie  wyłącznika krańcowego ZAMKNIĘTE ; 2 błyski = wyzwolenie wyłącznika krańcowegoOTWARTE.
UWAGA: Jeśli błyśnięcia nie odpowiadają położeniu bramy zamień styki wyłączników krańcowych.

Po przeprowadzeniu procedury auto-programowania należy ustawić maksymalny próg momentu obrotowego  (Par. 7.4).

7.3.1 ProGraMoWanIe PrzeSUWU otWarcIa dLa PIeSzeGo 
Uwaga: Rozpoczynając programowanie tego parametru, brama musi być zamknięta, a auto-programowanie 
przesuwu bramy ukończone  (Par.7.3).
• Ustaw przełącznik S1 w tryb automatyczny, naciśnij przycisk Start pilota (lub użyj polecenia START krok-po-kroku). 
Brama zacznie się otwierać.

• W momencie gdy brama otworzy się do żądanej pozycji, naciśnij Żółty przycisk.  Brama zatrzyma się. Programowanie 
przesuwu dla otwierania dla pieszego jest zakończone.
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7.4 UStaWIenIe MaKSyMaLneGo MoMentU oBrotoWeGo

Kontrola i regulacja

Potencjometr tr2  jest używany do ustawiania momentu 
obrotowego. Ustaw potencjometr tak, aby silnik dysponował 
wystarczającą mocą do normalnego przesuwania bramy 
oraz aby był wystarczająco czuły, aby wykryć jakąkolwiek 
przeszkodę.
Wraz z zużywaniem się rolek i prowadnic bramy, można 
zwiększać próg momentu obrotowego (przekręcić 
potencjometr TR2 zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara).

Ostrzeżenie!
 jeśli potencjometr TR2 jest przekręcony 

do oporu, próg momentu obrotowego nie działa oraz silnik 
pracuje pełną mocą- w takim przypadku lampa ostrzegawcza 
oraz dioda lED palą się światłem ciągłym. 
W takiej  sytuacji  należy użyć dodatkowych 
czujników oraz przeprowadzić kompleksową analizę 
bezpieczeństwa.

7.5 SPraWdzenIe dzIałanIa WyłącznIKa 
KrańcoWeGo
Aby wskazać, że płyty wyłącznika krańcowego są w prawidłowej pozycji (Par.5.3) wyłącznik krańcowy wydaje dźwięk “klik“, dioda 
LED błyska (1 błysk dla pozycji ZAMKNIĘTE; 2 błyski dla pozycji OTWARTE).
W celu sprawdzenia działania wyłącznika krańcowego:
• Nadaj polecenie: krok-po-kroku START: brama zacznie się otwierać.
• Podczas otwierania, ręcznie przesuń sprężynę microwyłączników w kierunku zgodnym z ruchem bramy. Brama powinna się 

zatrzymać.
 Jeśli brama nie zatrzyma się, przesuń sprężynę microwyłączników przeciwnie do ruchu bramy, w tym momencie brama 

zatrzyma się. Koniecznie popraw połączenia wyłącznika krańcowego.

7.6 tryB/czaS PonoWneGo zaMKnIęcIa (rys.32)
• Potencjometrem tr1 określamy czas automatycznego 

zamknięcia  (od 3 sekund do 3 minut) (zakres 2).
• Całkowite przekręcenie potencjometru w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara powoduje wyłączenie 
automatycznego zamykania (Zakres 3).

• Całkowite przekręcenie potencjometru w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje 
automatyczne zamykanie bramy na skutek przecięcia linii 
fotokomórek   (Zakres 1).

7.7 SPraWdzenIe fotoKoMórKI
• Przecięcie linii fotokomórek podczas fazy ZAMYKANIA 

powinno spowodować zatrzymanie się bramy i ponowne, 
całkowite OTWARCIE.

7.8 Inne WłaścIWoścI
• Jednostka sterująca posiada funkcję auto-kalibracji przeprowadzaną przy każdym poprawnym otwarciu bramy, tzn. 

bez żadnych alarmowych interwencji. W ten sposób, każde powolne, ale postępujące zmiany w działaniu bramy są 
kompensowane.

• W trakcie instalacji bądź ostrożny przeprowadzając pierwszy, pełny cykl przesuwu bramy. W celu zapamiętania 
prawidłowych ustawień, napęd przeprowadza ten krok przy maksymalnie ustawionym progu momentu obrotowego.  

 Na tym etapie unikaj przeprowadzania modyfikacji lub testowaniu instalacji, może to przeszkodzić w zaprogramowaniu 
prawidłowych ustawień .

• Po każdym zaniku zasilania, pierwsze polecenie przesuwu bramy będzie realizowane w wolniejszym tempie, aby 
przywrócić wcześniejsze ustawienia.

Rys.32

1

2

3

TR1

3 sec 3 min

fotokomórka Brak 
samozamkniecia 

samozamknięcie

rys.31 TR2

1

2
MIN MAX
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8.1 UWaGI dLa UŻytKoWnIKóW
W przypadku zaniku zasilania, zwolnij napęd, poprzez 
przekręcenie kluczyka zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, pociągnij dźwignię i ręcznie otwórz bramę.
Aby  ponownie  załączyć napęd , przesuń powoli 
b ramę  w  dowo lnym k i e runku ,  aż  us ł yszysz 
dźwięk zazębienia s ię części  mechanicznych.

Uwaga  Aby załączyć napęd po okresie 
obsługi ręcznej, konieczne jest przesunięcie bramy do 
pozycji zamkniętej. W innym przypadku, napęd może 
nie działać prawidłowo. 
W regularnych odstępach czasu (przynajmniej co 12 
miesięcy), zaleca się przeprowadzenie ręcznej obsługi 
bramy w celu sprawdzenia, czy brama otwiera się 
płynnie.

Uwagi dla użytkowników i konserwatorów

Miejsce na notatki.
Proszą przekazać kopię tej strony 
użytkownikowi.

8.2 UWaGI dLa KonSerWatoróW

Ostrzeżenie!
 konserwacja urządzenia musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel. Wyłącz zasilanie 

za pomocą wyłącznika różnicowo-prądowego.
Rutynowe kontrole powinny obejmować niżej wymienione elementy:
• Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego prowadnic górnych.
• Sprawdzenie stanu technicznego rolek, szyny, połączeń elementów szyny zębatej,wyłączników krańcowych.
• Sprawdzenie urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórka, lampa ostrzegawcza).
• Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego.
• Sprawdzenie, czy przycisk STOP jest połączony ze stykiem NC, oraz czy działa prawidłowo.

Rys.33

1

2

3

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Brak zasilania.

Błędna instalacja elektryczna.

Brak połączenia radiowego.

Urządzenie nie działa.

Wyłącznik krańcowy jest nie podłączony lub
uszkodzony.

Napęd jest odłączony, tryb ręczny.

Za duża czułość progu momentu obrotowego.

Moc napędu jest niewystarczająca dla 
danej bramy.
Uszkodzona fotokomórka.
Zła polaryzacja silnika.

Napęd jest w trybie auto-programowania.

Sprawdź baterie w pilocie.
Sprawdź, czy działa odbiornik.

Sprawdź bezpiecznik F1.
Sprawdź poprawność połączeń.
Sprawdź, czy wyłącznik krańcowy jest podłączony oraz czy działa.
Sprawdź, czy przycisk STOP jest połączony ze stykiem NC.

Podłącz napęd.

Podłącz prawidłowo silnik i wyłącznik krańcowy.

Zwiększ próg momentu obrotowego.

Zastosuj mocniejszy napęd.

Sprawdź fotokomórkę i odpowiednie połączenia.
Zmień położenie jumperów (Reversing Motor).

Sprawdź położenie płyt wyłącznika krańcowego.

Sprawdź działanie ograniczników.

Doprowadź zasilanie.

Napęd działa wolniej.

Brama nie otwiera się, napęd nie 
reaguje na polecenia.

Napęd zaczyna pracować, 
ale nie porusza bramą.

Brama nie zamyka się mimo 
wydanego polecenia.

Odwrotne połączenie silnika z wyłącznikiem krańcowym; 
silnik przesuwa bramę w przeciwnym kierunku.

Szyna zębata obciąża przekładnie, lub szyna 
zębata nie jest pozioma na całej długości.

Nierówna dolna szyna, stawia opór.

Sprawdź i napraw położenie szyny zębatej.

Sprawdź i napraw szynę dolną oraz rolki.

Otwierana brama trzęsie lub 
zatrzymuje się w połowie.

Sprawdź poprawność połączeń,  nie używane styki NC muszą być 
zwarte.

Brama zatrzymuje się przed ogranicznikiem 
zanim zostanie automatycznie zatrzymana na 
skutek blokady napędu.

Klucz zwalniający stawia duży opór lub 
jest zablokowany. Polecenie otwarcia 
włącza napęd, ale brama nie porusza 
się.

Jeśli po wyjściu z programowania prędkość nie zwiększa się, 
wymień płytkę elektroniki.
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Informacje o firmie

 MIWI-URMET Sp. z o.o.

ul. Pojezierska 90A
90-341 Łódź

tel:  042 616 21 00
fax:  042 616 21 13

http://www.miwiurmet.com.pl
e-mail: miwi@miwiurmet.com.pl


