
Instrukcja obsługi 
siłowników

Super Power Jack

Specyfikacja techniczna.
• Napięcie zasilania: seria 12xx+ 12VDC

seria 24xx+ 24VDC
seria 36xx+ 36VDC

• Prąd zasilania: 4AMAX

• Siła: 1500N, 3000N, 4500N
• Prędkość: 7 mm/s max
• Wysuw znamionowy: 150, 200, 250, 300, 460, 610, 910 mm
• Rozdzielczość impulsatora: 48 imp/cal

Bezpieczeństwo użytkowania.
Upewnij  się,  że  dobrałeś  odpowiedni  aktuator.  Przy  doborze  siły  i  długości 
siłownika wpływ mają siły tarcia  i  oporów ruchu,  waga poruszanego elementu, 
wymagany  zakres  ruchu.  Nie  zachowanie  odpowiedniego  marginesu  dla 
powyższych czynników może  doprowadzić  do  uszkodzenia  siłownika,  zerwania 
mocowań, uszkodzenia ciała osób obsługujących urządzenie. Siłownik musi być 
zamontowany  w  taki  sposób,  aby  otwory  drenażowe  były   u  dołu  w  celu 
odprowadzania wody z przekładni.

Montaż mechaniczny.
Zamocowanie  siłownika  polega  na  pewnym  przykręceniu  za  pomocą  śruby 
mocowania  na  obejmie  oraz  mocowania  na  wysuwnym  trzpieniu.  Punkty 
zaczepienia (mocowania) należy przykręcić do elementów, które mają się poruszać 
względem siebie. Należy zadbać o to, aby w żadnym położeniu siłownika, żadna z 
ruchomych części układu nie mogła uszkodzić siłownika lub kabla zasilającego.

Ustawianie zakresu pracy.
Zakres  racy  można  ustawić  za  pomocą  styków  krańcowych  znajdujących  się 
wewnątrz  siłownika,  pod  pokrywką  zabezpieczającą,  mocowaną  za  pomocą 
czterech śrubek.

1.Cofnąć  siłownik  tak,  aby  był  wciśnięty  dolny  styk  krańcowy.  Trzymać 
wysuwny trzpień, aby się nie obracał.

2.Gdy  dolny  styk  krańcowy  jest  wciśnięty,  wykręcić  wysuwny  trzpień  do 
miejsca, z którego ma startować siłownik.

3.Po  wyregulowaniu  punktu  startu  siłownika,  wysunąć  go  elektrycznie  do 
miejsca, w którym siłownik ma się zatrzymywać. Trzymać wysuwny trzpień, 
aby się nie obracał.

4.Gdy siłownik znajduje się  w punkcie stopu, należy poluzować śrubę górnej 
krzywki i obracać ją do momentu wciśnięcia drugiego styku krańcowego.

5.Krzywkę przytrzymać w tym punkcie i dokręcić śrubę mocującą.

UWAGA! Na czynności opisane powyżej należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ 
błędne  ustawienie  styków  krańcowych  może  spowodować  uszkodzenie  konstrukcji 
poruszanej  przez  siłownik  oraz  spalenie  silnika  w  siłowniku  bądź  też  uszkodzenie 
przekładni siłownika. Należy unikać obracania się wysuwnego trzpienia po podłączeniu 
zasilania,  ponieważ rozregulowuje to stawione punkty startu i  stopu siłownika.  Gdy 
trzpień się obracał, trzeba powtórnie wyregulować styki krańcowe według procedury 
opisanej powyżej.


