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Siłownik do okien uchylnych
otwieranych do wewnątrz,
na zewnątrz oraz okien
połaciowych i świetlików

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja producenta jest integralną częścią produktu. 
Zawarte w niej 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 zagrożenia, 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.



Przeznaczenie i ograniczenia 
w zastosowaniu.

Siłownik przeznaczony jest do otwierania
automatycznego okien uchylnych
otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz,
okien połaciowych i świetlików. Sterowanie
siłownikiem może odbywać się przyciskiem
roletowym lub specjalnym sterownikiem 
z odbiornikiem radiowym.
Minimalna wysokość okna - 500 mm,
przy montażu statycznym siłownika.
Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia samego urządzenia jak i 
elementów z którymi współpracował w przypadku użytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem.

Obliczanie siły potrzebnej do uchylenia okna:
1. podstawić dane odpowiadające wartościom H, P i C;
2. obliczyć siłę potrzebną do otwarcia okna formułą zgodną z typem okna.
Uwaga! Konieczne może być zmniejszenie wysuwu łańcucha w przypadku gdy obliczona siła
może przekroczyć wartość nominalną podaną w specyfikacji technicznej siłownika.

Specyfikacja techniczna.

Elektryczny siłownik łańcuchowy z wewnętrznym magazynkiem na łańcuch. Maksymalny wysuw
wynosi 380 mm. Poprzez DIP-SWITCH można ustawić predefiniowane wartości wysuwu. Można 
również ustawić indywidualny wysuw w zakresie pracy siłownika, maksymalnie 380 mm.

Wersja siłownika      O2M 230 VAC       O2M 24 VDC
Parametry napięcia zasilającego (± 6%)   230 VAC 50/60 Hz          24 VDC
Maksymalny pobór prądu             0,2 A              2 A
Moc maksymalna            50 W
Siła nacisku           350 N
Siła ciągu           350 N
Predefiniowane ustawienia wysuwu (+ użytkownika)        150/250/380 mm (+ 0 ÷ 380 mm)
Prędkość liniowa wysuwu       24 mm/sek.
Częstotliwość pracy nieintensywna (praca ciągła maks. 4 min.)
Temperatura pracy     - 5°C ÷ + 55°C
Klasa ochrony             IP 54
Łączenie równoległe             TAK

W opakowaniu:
Kompletny siłownik wraz z przewodem zasilającym - 1 szt.
Uchwyt mocujący siłownik - 1 szt.
Uchwyt do okien otwieranych do wewnątrz - 1 szt.
Instrukcja montażu i użytkowania - 1 szt.
Komplet akcesorii montażowych (łącznik - do okien otwieranych na zewnątrz, 2 wkręty, zawleczka, 
6 wkrętów, 4 śruby do przykręcenia siłownika do uchwytu mocującego) - 1 kpl.

Uwaga: upewnij się, że wewnątrz opakowania są wszystkie wyszczególnione elementy
oraz czy siłownik i akcesoria nie są uszkodzone.





Utylizacja opakowania i zużytych części.

Baterie i elementy elektroniczne nie mogą zostać wprowadzone do środowiska. Demontaż
i utylizacja całości urządzenia, jego komponentów jak i opakowania powinny być zgodne 
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w kraju miejsca instalacji.
Dyrektywa CEE RAEE 2002/96/CE.

Informacje wstępne.

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
Nieprawidłowo wykonany montaż może grozić uszkodzeniem urządzenia lub zagrażać
życiu lub zdrowiu użytkownika.
Sprawdź czy okno, do którego będzie zamontowany siłownik jest odpowiednie do rodzaju siłownika.
Sprawdź czy środowisko, w którym będzie pracował siłownik nie spowoduje jego nieprawidłowej
pracy lub uszkodzenia (temperatura, wilgotność, kurz, itp.).
Obliczona siła potrzebna do otwarcia okna nie może przekraczać siły podanej w specyfikacji.
Należy wziąć pod uwagę, oprócz wagi samego skrzydła, takie czynniki jak wiatr, śnieg, itp.).
Montaż powinien być przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z wiedzą
techniczną i zaleceniami producenta.
Podczas pracy siłownika występują duże siły, które mogą spowodować obrażenia.
Siłownik nie jest elementem konstrukcyjnym okna. Okno musi posiadać własny system pozwalający 
na zamykanie i otwieranie (okucia, zawiasy, itp.).
Sprawdź czy uchył okna pozwala na wykorzystanie pełnego wysuwu łańcucha. Zbyt mały uchył
doprowadzi do nadmiernych przeciążeń konstrukcji okna i jego uszkodzenie. Punkty mocujące
muszą wytrzymać siły działające podczas pracy siłownika ze skrzydłem okna.
Zautomatyzowane okna muszą być zgodne z dyrektywami: maszynową i budowlaną.
Przycisk otwarcia i zamknięcia powinien znajdować się około 1,5 nad ziemią, z dala od ruchomych
elementów, a samo okno powinno być widoczne z miejsca obsługi. Szczególnie dotyczy to okien
otwieranych i zamykanych przy pomocy pilota.
Jeśli okno jest poza zasięgiem wzroku, należy zastosować dodatkowe elementy bezpieczeństwa.
Jeżeli okno nie spełnia wymagań prawidłowego działania i powstają wątpliwości przy możliwości
zautomatyzowania okna, należy skontaktować się z działem technicznym producenta.

Montaż siłownika.

Montaż wykonywany jest na zamkniętym oknie.
Dotyczy okien otwieranych na zewnątrz (zawias u góry) oraz okien otwieranych do wewnątrz
(zawias na dole).

1. Zaznacz na oknie ołówkiem linię środkową.
2. Dopasuj uchwyt mocujący siłownik i łącznik (uchwyt do skrzydła) do linii środkowej okna,  
zaznacz miejsca wykonania otworów montażowych.
3. Wiertarką z odpowiednim wiertłem wykonaj otwory pod wkręty.
4.1. Okno otwierane na zewnątrz - przykręć uchwyt siłownika i łącznik dostarczonymi wkrętami 
samogwintującymi.
4.2. Okno otwierane do wewnątrz - przykręć uchwyt siłownika i uchwyt do skrzydła okna
dostarczonymi wkrętami samogwintującymi.
5. Przymocuj siłownik do uchwytu dedykowanymi śrubami.
6. Wyreguluj końcówkę łańcucha z oczkiem i połącz przy pomocy zawleczki z łącznikiem.

Siłownik może zostać zamontowany na stałe lub ruchomo (np. dla okien poniżej 500 mm wys.)
Użyte do przykręcania wkręty powinny być odpowiednie do materiału, z którego jest wykonane okno.

Sprawdź poprawność montażu zwracając szczególną uwagę, aby oczko łańcucha pokrywało się 
z linią środkową okna.







Połączenia elektryczne.

Przed dokonaniem połączeń upewnij się, że nie jest włączone zasilanie. Wykonaj połączenia 
zgodnie z rysunkami poniżej.
Zasilanie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA. 
Upewnij się, że instalacja elektryczna jest wykonana prawidłowo.
Przewody zasilające powinny mieć przekrój odpowiedni do mocy siłowników.
Do zamykania i otwierania okna zaleca się używania przycisku roletowego normalnie otwartego
(bez podtrzymania, siłownik pracuje, gdy trzymamy klawisz).

Umieszczenie dwóch siłowników na jednym oknie.
Zaleca się montować jeden siłownik na jednym oknie do szerokości 1600 mm
szerokości, w zależności od konstrukcji okna i użytego materiału.
Niedozwolony jest montaż 2 siłowników na 1 oknie!

Regulacja wysuwu łańcucha.

Przed rozpoczęciem ustawienia żądanego wysuwu łańcucha siłownik należy odłączyć od zasilania.
Fabrycznie wysuw jest ustawiony na maksymalną wartość 380 mm (DIP-SWITCH w pozycji ON/ON).

Dip-Switch znajdują się wewnątrz siłownika. Aby zmienić nimi ustawienia wysuwu należy zdjąć
gumową zatyczkę z obudowy siłownika. Po dokonanej regulacji załóż ją z powrotem.

Na odłączonym od zasilania siłowniku zmień ustawienia długości wysuwu i podłącz zasilanie.



Ustawienia użytkownika.

A. Podaj impuls w kierunku zamknięcia, aż do całkowitego zamknięcia okna.
B. Zwolnij klawisz przycisku i poczekaj 5 sek.
C. Podaj dwa razy impuls zamykania przytrzymując przycisk przez 3 sek. (*podczas drugiego
impulsu siłownik może na chwilę próbować ruszyć do zamykania, zapamiętuje w tym czasie
początkową pozycję łańcucha).
D. Zwolnij przycisk i poczekaj 8 sek.
E.1. Podanie impulsu do otwarcia spowoduje wysunięcie łańcucha zgodnie z ustawieniami
predefiniowanymi na DIP-SWITCH.
E.2. Ustawienia własne (DIP-SIWTCH w pozycji OFF/OFF) - naciśnij przycisk podając impuls
do otwarcia. Po uzyskaniu żądanego wysuwu w ciągu 5 sek. podaj impuls do zamknięcia. Po
całkowitym zamknięciu okna, wysuw zostanie zapamiętany.

Sprawdź kilkukrotnie poprawność ustawień wysuwu. Upewnij się, że ewentualne różnice 
w długości wysuwu nie różnią się o wartość ± 5 mm. Jeżeli wymagany wysuw jest niezadowalający,
powtórz procedurę programowania.

Sprawdzenie zamknięcia okna.

Prawidłowo zamocowany i wyregulowany siłownik gwarantuje
poprawne zamknięcie okna, bez używania dodatkowych
zamknięć.
Po zamknięciu okna sprawdź, czy skrzydło okna dociska
do ramy na całym obwodzie.
Jeżeli nie, należy wyregulować końcówkę łańcucha,
wkręcając oczko. Można również dokonać regulacji
na uchwycie mocującym siłownik (3 różne pozycje
przykręcenia siłownika).
Po zmianie położenia mocowania siłownika konieczne
będzie ponowne ustawienie wysuwu łańcucha.



Zakończenie instalacji.

Umieść informację przy oknie o jego zautomatyzowaniu.
Sprawdź poprawność przeprowadzenia instalacji.
Należy poinformować użytkownika o ryzyku i skutkach jakie mogą się pojawić w wyniku 
zakłócenia pracy siłownika oraz części ruchomych okna w wyniku działań osób trzecich.
Instalator powinien poinformować użytkownika z zasad działania systemu otwierania okna.

Ostrzeżenia dla Użytkownika.

Z instrukcją powinni zapoznać się wszyscy użytkownicy, a sama instrukcja powinna być 
przechowywana do zapoznania się przez przyszłych użytkowników.
Używaj siłownika zgodnie z jego przeznaczeniem. Użycie go w innych celach jest niewłaściwe
i niebezpieczne, skutkuje to również utratą gwarancji.
Nie dotykaj łańcucha podczas pracy siłownika.
Nie przebywaj w strefie ruchu okna podczas otwierania i zamykania.
Przycisk otwierania okna (lub pilot) powinien znjadować się w miejscu bezpiecznym i niedostępnym
dla dzieci i innych nieupoważnionych osób.
Prace konserwacyjne, czyszczenie i ewentualne naprawy mogą być przeprowadzone tylko przez
przeszkolone do tego osoby.
Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzić szczególnie działanie zastosowanych elementów
bezpieczeństwa.

Obsługa ręczna.

W razie awarii nie podejmować działań naprawczych we własnym zakresie. Należy wezwać
wyspecjalizowany serwis.
W razie awarii zasilania, zablokowanego lub uszkodzonego siłownika, aby otworzyć okno ręcznie,
postępuj zgodnie z poniższą wskazówką:
Siłownik należy odłączyć od zasilania i wyjąć zawleczkę łączącą oczko łańcucha z łącznikiem.

Konserwacja.

Prace konserwacyjne winne być przeprowadzone przez wyspecjalizowany i odpowiednio
przeszkolony personel.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłącz zasilanie od siłownika.
1. Co 6 miesięcy należy dokonać przeglądu stanu technicznego siłownika i okna.
2. Co 12 miesięcy sprawdzić ogólny stan okna, zawiasy, okucia, itp. Łańcuch siłownika
zaleca się smarować smarem na bazie silikonu.
3. Zużyte części wymieniać na nowe oryginalne, zalecane przez producenta.
4. Sprawdzić stan przewodu zasilającego siłownik.
UWAGA! Uszkodzone przewody zasilające należy bezwzględnie wymienić na nowe.
W przypadku konieczności wymiany siłownika, należy odłączyć przewód zasilający, wyjąć
zawleczkę łączącą oczko łańcucha z łącznikiem i odkręcić siłownik od uchwytu mocującego.
UWAGA! Nie przeprowadzać napraw siłownika, nie otwierać, nie demontować elementów 
składowych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się 
z serwisem technicznym.
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