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1. Informacje ogólne 

1.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Przeczytaj uważnie i stosuj się do niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku i 

obsługi. Zwróć uwagę na dane techniczne zawarte w specyfikacji technicznej i instrukcję instalacji. 

Niewłaściwy użytek lub niepoprawne postępowanie, niedopasowanie lub montaż może spowodować 

uszkodzenie systemu oraz spowodować urazy ciała lub uszkodzenie mienia. 

 Niniejsza instrukcja instalacji została napisana wyłącznie dla kompetentnego, profesjonalnego 

instalatora. 

 Instalacja, połączenia elektryczne i regulacje muszą być wykonane zgodnie z dobrą praktyką i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowa instalacja może spowodować potencjalne 

zagrożenie. 

 Materiały do pakowania (plastik, polistyren itp.) nie mogą zanieczyszczać środowiska, ale muszą 

być utylizowane w odpowiedni sposób i nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci, ponieważ 

mogą powodować potencjalne zagrożenia. 

 Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 

 Przed zainstalowaniem mechanizmu napędowego należy wprowadzić wszystkie modyfikacje 

konstrukcyjne dotyczące środków bezpieczeństwa oraz ochrony wszystkich stref, w których 

występują zagrożenia związane z miażdżeniem, ścinaniem, uwięzieniem i ogólnym zagrożeniem. 

 Sprawdź, czy cała istniejąca konstrukcja ma niezbędne wymagania dotyczące wytrzymałości i 

stabilności. Producent mechanizmu napędowego nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie 

się do dobrych praktyk w konstrukcji bram, jak również za wszelkie zniekształcenia, które mogą 

wystąpić podczas użytkowania. 

 Upewnij się, że zasilanie elektryczne nie jest tymczasowe, ale ma wymagane skrzynki elektryczne, a 

w przypadku wątpliwości lub braku (określonych) informacji zainstaluj również: 

- odpowiednie transformatory izolujące, 

- termo-magnetyczne wyłączniki odpowiednie do wymagań napięcia, 

- zabezpieczenie przepięciowe. 

 Przed podłączeniem zasilania elektrycznego należy się upewnić, że moc elektryczna znamionowa 

urządzenia odpowiada mocy elektrycznej zasilania. Zamontować na sieci zasilającej przełącznik ze 

szczeliną stykową co najmniej 3 mm. Sprawdzić, czy po stronie zasilania znajduje się odpowiedni 

wyłącznik różnicowoprądowy i ochrona przed przeciążeniem. 

 Jeśli jest to wymagane, podłączyć do sprawnego systemu uziemienia zamontowanego zgodnie z 

przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym jest instalowany siłownik. Przed 

wykonaniem jakiejkolwiek czynności (instalacja, konserwacja lub naprawa) należy odłączyć 

zasilanie elektryczne przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu. Aby zapewnić całkowitą izolację od 

prądu zasilania, zaleca się instalację przełącznika dwubiegunowego zatwierdzonego typu. 

1.2 Informacje dotyczące użytkowania 

 Zabronione jest dokonywanie wszelkich modyfikacji żadnej części produktu poza 

wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji. Nieautoryzowane modyfikacje mogą spowodować 

pojawienia się uszkodzeń lub ryzyka. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe w wyniku dokonania takich modyfikacji. 

 Żadna z części siłownika nie może być zanurzona w wodzie lub innych płynach. Upewnij się, że 

żadne płyny nie wnikną do sterownika lub innych urządzeń z otwartą obudową. 

 Jeśli jakiś płyn wniknął do sterownika lub innych urządzań, natychmiast odłącz zasilanie elektryczne 

i skontaktuj się z dystrybutorem. Używanie urządzenia w takim stanie może spowodować ryzyko. 

mailto:miwi@miwiurmet.pl


Instrukcja siłownik RAM 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A   Tel. 042 616 21 00, fax 042 616 21 13 

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

 Trzymaj wszystkie części systemu RAM z dala od źródeł ciepła i otwartych płomieni; praca systemu 

wystawiona na działanie ciepła i płomieni może spowodować uszkodzenie urządzenia, błędy w 

działaniu, pożar lub inne zagrożenia. 

 Jeżeli sprzęt pozostaje nieużywany przez dłuższy czas, usuń baterię jeśli jest i złóż w suchym 

miejscu, chroniąc przed przeniknięciem szkodliwych substancji. 

 Podłącz sterownik systemu do zasilania, które posiada sprawne uziemienie. 

 Wszystkie prace wymagające otwarcia obudowy należy wykonać po odłączeniu zasilania; jeśli nie 

widzisz wyłącznika, oznacz wyłącznik napisem „Uwaga – trwają prace konserwacyjne”. 

 W przypadku zadziałania zabezpieczenia lub spalenia bezpiecznika, należy znaleźć i usunąć problem 

zanim włączymy zabezpieczenie lub wymienimy bezpiecznik. 

 Jeśli problemu nie da się wyeliminować na podstawie informacji umieszczonych w niniejszej 

instrukcji, skonsultuj się z działem technicznym dystrybutora. 

2. Opis produktu i zamierzone użycie 

2.1 Opis produktu 

Elektromechaniczny wrzecionowy siłownik dla bram rezydencyjnych. Odlew aluminiowy o chropowatej 

strukturze mieści silniki szczotkowe lub jednofazowe, zatem siłowniki są dostępne w wersji 24V DC i 230V 

AC. Aluminiowa obudowa pokryta proszkową powłoką odporną na warunki atmosferyczne. 

2.2 Typowa instalacja 

 

A) Siłownik 

B) Fotokomórki na otwieraniu 

C) Fotokomórki na zamykaniu 

D) Lampa ostrzegawcza 

E) Przełącznik kluczykowy 

F) Stopki na otwieraniu i na zamykaniu 

G) Skrzynka sterownika 
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3. Specyfikacja techniczna produktu 
 RAM 220 RAM 300 RAM 500 

Zasilanie 24V DC 24V DC 230V AC 24V DC 230V AC 

Pobór mocy 70W 110W 280W 110W 280W 

Prąd 

znamionowy 
3A 5A 1,2A 5A 1,2A 

Nacisk max 1500N 2000N 1800N 1800N 2000N 

Nacisk 

znamionowy 
500N 600N 700N 600N 700N 

Intensywność 

użytkowania 
30% Intensywne 40% Intensywne 40% 

Klasa ochrony IP 24D 

Klasa izolacji II II 1-uziemienie II 1-uziemienie 

Temperatura 

pracy 
-20°C÷+50°C 

Max masa 

skrzydła 
(patrz wykresy poniżej) 

Prędkość 15 mm/s 22 mm/s 15 mm/s 22 mm/s 15 mm/s 

Masa 7kg 7,8kg 8,3kg 8,8kg 9,3kg 
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4. Instalacja 

4.1 Do sprawdzenia przed rozpoczęciem instalacji 

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź stan produktu i akcesoriów oraz czy został on odpowiednio dobrany 

do bramy i warunków w miejscu zamierzonego montażu: 

 Upewnij się, że wszystkie użyte materiały są w doskonałym stanie i umieszczone w zestawie celowo. 

 Upewnij się, że struktura mechaniczna bramy jest odpowiednia do zamontowania systemu. Nie 

zaleca się montażu na bramie, która jest w złej kondycji. Montaż napędu nie zastąpi 

nieprawidłowego działania bramy lub braków w konserwacji. 

 Upewnij się, że warunki, w których ma działać system odpowiadają pokazanym ograniczeniom w 

działaniu. 

 Upewnij się, poprzez manualne poruszanie skrzydłami bramy w obydwu kierunkach, że siła 

potrzebna do poruszania skrzydłem jest stała/podobna w pełnym zakresie ruchu. 

 Upewnij się, że brama jest dobrze wypoziomowana, poprzez poruszanie skrzydła i puszczeniem 

skrzydła w kilku punktach w ramach zakresu ruchu skrzydła i sprawdzenie czy skrzydło pozostaje w 

tej pozycji. 

 Upewnij się, że miejsce montażu siłownika jest odpowiednie i siłownik ma miejsce na pracę w 

pełnym zakresie otwarcia bramy. 

 Upewnij się, że przy siłowniku jest miejsce na odblokowanie manualne siłownika w razie potrzeby. 

 Upewnij się, że miejsce mocowania i powierzchnia jest stabilna i zapewnia pewny montaż. 

 Upewnij się, że siłowniki i osprzęt są zamocowane w bezpiecznym miejscu, aby zminimalizować 

ryzyko przypadkowego zderzenia. 

4.2 Ograniczenia działania 

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że siłownik jest odpowiednio dobrany do wymiarów i masy 

skrzydła oraz do ograniczeń wskazanych na wykresach w p.3. 
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4.3 Przygotowanie do instalacji 

Biorąc pod uwagę poniższe rysunki, wybierz przybliżoną pozycję w której każdy powinien znajdować się 

każdy z elementów systemu.  
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Lista potrzebnych komponentów: 

 Siłowniki, 

 Para fotokomórek, 

 Para stopek na otwieraniu i zamykaniu, 

 Słupki dla fotokomórek (opcjonalnie), 

 Lampa ostrzegawcza, 

 Przełącznik kluczykowy lub klawiatura cyfrowa (opcjonalnie), 

 Zamek elektryczny dla skrzydeł powyżej 3m długości, 

 Skrzynka ze sterownikiem. 

4.4 Instalacja siłownika 

4.4.1 Instalacja 

 Rozblokuj siłownik jak pokazano na poniższych rysunkach 
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 Wybierz pozycję siłownika znajdując na bramie wytrzymały element poprzeczny na bramie.  

 Zamontuj prowizorycznie uchwyt Z1 do słupka bramy, który musi mieć przynajmniej 100mm 

szerokości, umieszczając go względem słupka bramy jak na poniższym rysunku 
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 Przy całkowicie zamkniętej bramie zamontuj prowizorycznie płytkę Z2 do skrzydła bramy. 

Przyspawaj nawierconą płytkę według poniższego rysunku biorąc pod uwagę wymiary pokazane na 

rysunkach w p.4.3 

 

 Połącz siłownik z tylnym uchwytem (przy słupku) używając dołączonych do zestawu śruby i 

nakrętki, podobnie zrób przednim uchwycie (na skrzydle). Siłownik nie może być zainstalowany z 

pokrywą silnika od góry. 
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4.4.2 Instalacja stopek i ograniczników 

Siłownik nie posiada elektronicznych wyłączników krańcowych, dlatego system należy wyposażyć w 

mechaniczne stopki na otwieraniu i zamykaniu.  

4.4.3 Ręczne odblokowanie siłownika 

Wykonaj procedurę manualnego odblokowania jeśli bram ma być otwarta ręcznie. Aktywacja systemu 

odblokowania może skutkować niekontrolowanymi ruchami bramy jeśli brama jest niewypoziomowana lub 

są jakieś mechaniczne wady. 

Postępuj następująco: 

 Otwórz plastikową pokrywę i włóż specjalny klucz 

 

 Obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
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 Powyższe działanie wysprzęgli przekładnię pozwalając na manualne otwarcie bramy 

 

 Przywrócenie automatycznego otwierania bramy nastąpi po przekręceniu klucza do jego poprzedniej 

pozycji 
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 Wyjmij klucz i umieść go w bezpiecznym miejscu, znanym tylko osobom upoważnionym do obsługi 

bramy. 

 

5. Przygotowanie do wykonania połączeń elektrycznych 
Uwaga: do podłączeń elektrycznych użyj przewodu wielożyłowego odpowiedniego dla tego typu instalacji. 

 Wykonaj procedurę odblokowania napędu jak opisano w p.4.4.3 

 Usuń plastikową pokrywę siłownika 
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 Poluzuj dławnicę kabla „G” zlokalizowaną na dolnej ściance siłownika 

 Przeprowadź kabel zasilania jak pokazano na poniższym rysunku 

 

 Podłącz przewody do listwy zaciskowej i przewód uziemiający do zacisku uziemienia, połączenia 

pokazane na sąsiadującej etykiecie. 

 Zabezpiecz kabel dokręcając nakrętkę dławnicy. 
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6. Testowanie 
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, żeby testować system RAM: 

 Sprawdź czy wszystkie punkty niniejszej instrukcji zostały zastosowane. 

 Używając dołączonych urządzeń uruchamiających system wykonaj kilka cykli uruchamiania by 

sprawdzić czy brama reaguje na komendy z różnych urządzeń. 

 Sprawdź działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa (fotokomórki, bariery bezpieczeństwa, 

wyłącznik bezpieczeństwa, itd.) jedno po drugim. 

7. Konserwacja  
Konserwację należy przeprowadzać regularnie pół roku lub co 10000 cykli przez przeszkolonych 

instalatorów. 

Procedura ogólna: 

 Odłącz siłownik od zasilania. 

 Sprawdź wszystkie ruchome części i wymień zużyte części. 

 Sprawdź wszystkie części systemu szukając oznak zniszczenia. 

W razie potrzeby nasmaruj wrzeciono. 

8. Części zapasowe 
Części zapasowe można nabyć kontaktując się z dystrybutorem. 

9. Utylizacja  
Z końcem swojej żywotności system powinien być rozmontowany i zutylizowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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