
 

 

 

 

Dane techniczne  APRI 230V APRI 24V 

Typ: zębatkowy zębatkowy 

Zasilanie:                 230 V 24 V 

Maksymalne, rekomendowane obciążenie siła pchania i ciągu:  650 N 650 N 

Długośd wysuwu : 170, 230, 350, 550, 750, 1000,1350 mm   TAK TAK 

Szybkośd wysuwu:  8mm/sek 8mm/sek 

Pobór mocy 20 W 20 W 

Pobór prądu   0,09A 0,8 A 

Stopieo ochrony (dla urządzeo elektrycznych) IP 65 IP 65 

Wyłączniki kraocowe: elektroniczne  TAK TAK 

Kolor: srebrny lub czarny  TAK TAK 

Wersja: pojedyncza, podwójna, potrójna TAK TAK 

 

Aprilineare: siłownik zębatkowy w anodyzowanej aluminiowej obudowie z elektronicznie sterowanymi 
wyłącznikami kraocowymi oraz zębatką wykonaną z galwanizowanej stali, obudowa silnika 
wykonana jest z ABS tworzywa wstrząsoodpornego 



 

Wyposażenie: 1 – siłownik (1 szt), 2- szpilka ( 2szt), 3- uchwyt mocujący ( 1 szt), 4- nakrętka ( 1szt), 
5 – śruba ( 1 szt), 6- nakrętka samo kontrująca ( 1szt) , 7 -sworzeo ( 1 szt), 8-  mocowanie ( 1 szt)   
 



 
Instalacji oraz uruchomienia powinien dokonywad wyspecjalizowany personel mający kwalifikacje w 
instalacji systemów automatyki okien i świetlików oraz przestrzegad standardów bezpieczeostwa. 
WAŻNE: 
Sprawdzid aby żadna częśd okna /świetlika nie blokowała ruchu siłownika oraz czy wszystkie elementy 
mocujące są kompletne. 
Okno / świetlik powinno byd wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający np. przed porywami 
wiatru. Siłownik nie może spełniad roli systemu zabezpieczającego. 
Obciążenie siłownika nie powinno przekraczad jego znamionowej wartości podanej na plakietce.  
(należy pamiętad o dodatkowych siłach wiatru, śniegu, lub lodu) 
Przynajmniej raz w roku należy dokonad przeglądu ,poprawności funkcjonowania, sprawdzenia 
mocowao. 
 
INSTALACJA: instalacja musi zostad dokonana na zamkniętym oknie / świetliku. Przymocowad 
elementy mocujące siłownika tak jak pokazano na rysunku 5. Należy tak dopasowad moment 
zamknięcia okna poprzez regulację sworznia 7 na rys 1 aby zamknięcie okna /świetlika pokrywało się 
z całkowitym zamknięciem siłownika. 
Siłownik potrzebuje wolnej przestrzeni do zmiany kąta nachylenia podczas otwierania i zamykania.  
 
Połączenie elektryczne: 
Siłownik zasilany jest napięciem ~230 V + - 5%. Podłączenie elektryczne należy wykonad tak jak 
pokazano na rys 6 . 

a) Arprilineare 230 V 
 

1. Niebieski – zero 
2. Brązowy – zamknięcie 
3. Czarny – otwarcie 
4. Żółto zielony - uziemienie  

 
b) Aprilineare 24 V 

 
1. Niebieski ( + otwarcie, - zamknięcie)  
2. Brązowy ( - otwarcie, + zamknięcie) 

 
Siłownik wyposażony jest wyłączniki kraocowe – elektroniczne. 
 
OSTRZEŻENIE: 
Nie wolno dotykad urządzenia, kiedy jest w ruchu. 
Nie wolno dotykad ani znajdowad się w zasięgu okna, kiedy jest w ruchu. 
Okno musi zostad dostarczone z okuciami odpowiednimi do jego wagi. 
Podczas instalacji i serwisu należy odłączyd napięcie zasilające. 
SERWIS 
Okresowo (raz na rok) należy upewnid się, że zawiasy oraz pozostałe elementy okna oraz 
mocowania są w dobrym stanie. 
 

 

 

 



 


