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Siłownik ARM ustawiony jest fabrycznie na 50% otwarcia (pozycja „5” skali na pokrętle). 
Aby siłownik prawidłowo zamontować na zaworze, należy zawór mieszający ustawić również 
na 50% otwarcia. W tym celu, po zamontowaniu na trzpieniu zaworu elementu montażowe-
go i wkręceniu śruby blokującej, zwieradło zaworu należy ustawić dokładnie w połowie, 
pomiędzy dopływem wody gorącej i zimnej w zaworze 3-drogowym lub dokładnie w osi 
wyjścia na instalacje oraz powrotu do kotła w zaworze 4-drogowym. Po takim ustawieniu 
zaworu mieszającego, zawór i siłownik są przygotowane do montażu.

2. Ustawić zawór mieszający na „50% 
    otwarcia”, to jest tak, by środek jego 
    zwieradła znajdował się dokładnie 
    w połowie, pomiędzy wlotem wody 
    gorącej i wlotem wody zimnej 
    w zaworze 3-drogowym (rys. 2.1) lub 
    dokładnie w osi wyjścia na instalacje oraz 
    powrotu do kotła w zaworze 4-drogowym     
    (rys. 2.2).

1. Założyć element montażowy „b” na 
    trzpień zaworu i wkręcić do zaworu śrubę 
    blokującą „c” (rys. 1).

3. Zdjąć pokrywkę ze skalą z pokrętła i nasunąć 
    siłownik na zawór tak, by śruba blokująca 
    znalazła się wewnątrz jednego z kilku
    rowków na tylnej ścianie siłownika.
4. Wkręcić śrubę „h” mocującą siłownik
    na zaworze (rys. 1).

5. Wybrać jedną z dołączonych pokrywek 
    ze skalą, odpowiednią do kierunku zamyka-
    nia i otwierania zaworu i umieścić 
    ją na pokrętle siłownika.

6. Dokonać połączeń elektrycznych zgodnie 
    z odpowiednim schematem montażowym 
   (rys. 4).

2. 3-drogowy zawór mieszający:
    Ustalić zakres pracy zwieradła i kierunek   
    zamykania zaworu mieszającego, a nastę-
    pnie ustawić zwieradło na 50% otwarcia 
    zaworu (rys. 2.1). Najpierw należy ustalić   
    wlot wody gorącej oraz wlot wody zimnej 
    zamontowanego w konkretnej instalacji 
    grzewczej zaworu. Zwieradło zaworu 
    powinno się poruszać w zakresie 90° 
    pomiędzy wlotem wody gorącej, a wlotem 
    wody zimnej. Następnie ustawić zwieradło 
    dokładnie pośrodku, pomiędzy wlotem 
    wody gorącej i wlotem wody zimnej 
    (rys. 2.1). Warto też na tym etapie określić 
    kierunek zamykania zaworu (zamykanie 
    dopływu wody gorącej) i otwierania zaworu 
    (otwieranie dopływu wody gorącej).
    4-drogowy zawór mieszający:
    Ustalić zakres pracy zwieradła zaworu 
    mieszającego. Najpierw należy 
    ustalić wlot wody zasilającej z kotła, wyjście 
    wody na instalację, powrót wody z instalacji 
    oraz powrót wody do kotła. Następnie 
    ustawić zwieradło dokładnie w osi wyjścia 
    na instalację oraz powrotu do kotła 
    (rys. 2.2). Odpowiada to otwarciu zaworu 
    „na 50%”. Zwieradło powinno pracować 
    w zakresie +/- 45° od tego położenia.

1. Na trzpień zaworu mieszającego założyć 
    element montażowy „b” i wkręcić do   
    zaworu śrubę blokującą „c” (rys. 1). 
    W wypadku zaworów ARV AFRISO, (a także 
    większości innych zaworów mieszających) 
    znacznik „a” elementu montażowego 
    pokrywa się ze spłaszczeniem na trzpieniu 
    zaworu i jednocześnie wskazuje środek 
    zwieradła wewnątrz zaworu (rys. 2.1). 
    Aby wkręcić śrubę blokującą do zaworów 
    ARV o rozmiarach DN40 i DN50, należy 
    najpierw wykręcić jedną ze śrub mocujących 
    korpus (rys. 1.1).

4. Wybrać odpowiednią skalę. Do zestawu siłownika 
    dołączono dwie skale: „od 0 do10” oraz 
    „od 10 do 0”. Należy je „przyłożyć” do zaworu 
    i wybrać tę skalę, w której „0” będzie się pokrywa-
    ło z wlotem wody zimnej, a jednocześnie „10” 
    będzie się pokrywało z wlotem wody gorącej tak, 
    jak to pokazano na rys. 2.1. Do wyboru skali, 
    można się też posłużyć inną, prostą regułą: 
       Jeżeli zamykanie zaworu będzie się 
       odbywało w prawo (zgodnie z ruchem 
       wskazówek zegara), wybieramy skalę  
       „od 0 do 10”.
        Jeżeli zamykanie zaworu będzie się odbywało 
        w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek   
        zegara), wybieramy skalę „od 10 do 0”.   
   

3. Nałożyć siłownik na zawór. Budowa siłownika 
    umożliwia jego montaż na zaworze 
    w dowolnej pozycji (rys. 3). Element 
    wskazujący niebieskiego pierścienia „g” 
    (rys. 1) powinien być ustawiony w górę. 
    Jeżeli po założeniu siłownika na zawór 
    element ten znajduje się w innej pozycji, 
    należy wyciągnąć pokrętło, zdemontować   
    niebieski pierścień i założyć go ponownie, 
    elementem wskazującym do góry. 
    
   

5. Wybraną w p. 4 skalę nałożyć na pokrętło.  
    Niebieski wskaźnik powinien pokazywać 
    pozycję „5” na skali. Jeżeli wskaźnik pokazuje 
    inną pozycję, oznacza to, że nieprawidłowo 
    została założona pokrywka ze skalą. 
    Należy w takim wypadku wrócić do p. 4.
6. Dokonać połączeń elektrycznych zgodnie 
    ze schematami na rys. 4.
A. Sterowanie 3-punktowe: 
    Po dokonaniu połączeń sprawdzić, czy siłownik 
    obraca się w pożądanym kierunku. W razie 
    potrzeby zamienić miejscami przewody 2 i 3. 
B. Sterowanie 2-punktowe: 
    Zmiana kierunku zamykania możliwa poprzez 
    zmianę położenia zworki, dostępnej po zdjęciu 
    obudowy siłownika. 
C. Wersja z wyłącznikiem pomocniczym: 
    Przewód czerwony powinien zostać połączony 
    z przewodem fazowym sterowanego urządze-
    nia. W przeciwnym wypadku czerwona dioda 
    sygnalizacyjna nie będzie działała prawidłowo. 
D. Sterowanie proporcjonalne: 
    Po dokonaniu połączeń elektrycznych, należy 
    dokonać ustawień:
       Czasu obrotu o 90° (60/90/120 s) 
       Rodzaju sygnału sterującego (U / I) 
       Zakresu sygnału sterującego 
       (0..10 V / 2..10 V lub 0..20 mA / 4..20 mA), 
       przy pomocy mikroprzełącznika dostępnego 
       po zdjęciu obudowy.
   

    Następnie założyć pokrętło (dwa wcięcia 
    na obwodzie pokrętła powinny się znajdować 
    w poziomie) i wkręcić śrubę mocującą „h” (rys. 1).

rys. 1.1

rys. 2.1

pokrywka ze skalą
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Pełną listę elementów montażowych do zaworów innych 
producentów można znaleźć w rozszerzonej instrukcji montażu 
i użytkowania lub katalogu AFRISO dostępnym na www.afriso.pl
   

Rozszerzona instrukcja montażu i użytkowania dostępna jest na stronie internetowej 
www.afriso.pl w zakładkach „Katalog produktów” oraz „Pomoc techniczna”.
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rys. 5

Dane techniczne

Gwarancja Satysfakcja klienta

Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie

Ustawianie wyłącznika pomocniczego (wybrane wersje)

Konserwacja

Użytkowanie siłownika

W celu ustawienia wyłącznika pomocnicze-

go należy:

1. Odkręcić dwie śruby mocujące „i”, a na-

stępnie zdjąć obudowę siłownika (rys. 1).

2. Ostrożnie wyjąć pierścień przełączający 

(rys.5). W czasie pracy siłownika, prze-

suwanie się pod wyłącznikiem grub-

szej części pierścienia powoduje nacisk 

na dźwigienkę i rozwarcie styków 4-5 

wyłącznika pomocniczego. Zadziała-

nie wyłącznika pomocniczego (zwarcie 

styków 4-5) następuje w chwili, gdy na 

wprost wyłącznika pojawi się cieńsza 

część pierścienia, powodując zwolnienie 

dźwigienki. Jednocześnie zapala się lamp-

ka sygnalizacyjna.

3. Pamiętając, że siłownik ustawiony jest 

w pozycji „5” skali na pokrętle (połowa 

otwarcia), a także wiedząc, w jakim kie-

runku nastąpi otwieranie zaworu, ustalić 

kąt obrotu siłownika (w zakresie 0 - 90°) 

przy którym powinno nastąpić zadziała-

nie wyłącznika pomocniczego

4. Ostrożnie wsunąć pierścień tak, by 

zakończenie jego grubszej części obwodu 

pokrywało się z ustalonym kątem zadzia-

łania wyłącznika.

5. Założyć górną część obudowy siłownika 

i wkręcić śruby mocujące „i”.

Siłownik elektryczny ARM AFRISO nie wymaga czynności konserwacyjnych.

Producent udziela na urządzenie 36 mie-

sięcznej gwarancji, począwszy od daty 

zakupu. Gwarancja traci ważność w wyniku 

dokonania samowolnych przeróbek lub 

instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją.

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta 

jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji 

lub problemów z produktem, prosimy o kon-

takt: zok@afriso.pl.

1. Odłączyć zasilanie urządzenia.

2. Zdemontować urządzenie.

3. W trosce o ochronę środowiska 

naturalnego nie wolno wyrzucać 

wyłączonego z eksploatacji urządze-

nia razem z nie posegregowanymi 

odpadami gospodarczymi. Urządzenie 

należy dostarczyć do odpowiedniego 

punktu złomowania.

Siłownik elektryczny ARM zbudowany 

jest z materiałów, które można poddać 

recyklingowi. 

1. Tryb pracy siłownika 
Ustawia się za pomocą przełącznika pracy 

ręcznej „j” (rys. 1).

Automatyczny tryb pracy
Jeżeli przełącznik „j” znajduje się 

w pozycji siłownik pracuje w trybie 

automatycznym.

Ręczny tryb pracy
Jeżeli przełącznik „j” znajduje się 

w pozycji  siłownik pracuje w trybie 

ręcznym.

2. Sygnalizacja przy pomocy diod 
sygnalizacyjnych (LED)
Siłownik posiada na obudowie 3 diody  

sygnalizacyjne (LED). Skrajne diody 

wskazują kierunek obracania się 

siłownika. Środkowa dioda pokazuje 

stan pracy wyłącznika pomocniczego 

(w zależności od modelu siłownika). 

3. Położenie pokrętła ze skalą
Po zamontowaniu siłownika na zaworze 

mieszającym i prawidłowym wyborze 

skali, pozycja „0” będzie oznaczała 

całkowite zamknięcie zaworu (zamknięcie 

dopływu wody gorącej), a pozycja „10” 

będzie oznaczała całkowite otwarcie 

zaworu (otwarcie dopływu wody gorącej). 

Każda inna pozycja na skali będzie 

oznaczała procentowy stopień otwarcia 

zaworu (np. pozycja „4” będzie oznaczała 

otwarcie zaworu w 40%).

pomarańczowa 

(kierunek obrotu w lewo) 

pomarańczowa
(kierunek obrotu w prawo) 

czerwona
(wyłącznik pomocniczy jest aktywny)

Parametr Wartość

Moment obrotowy W zależności od wersji: 6 Nm, 10 Nm, 15 Nm

Kąt obrotu 90°

Czas obrotu o 90° W zależności od wersji:  

15 s, 30 s, 60 s, 120 s, 240 s, 480 s

Zasilanie / sygnał sterujący 2-punktowy  - 24 V AC / 230 V AC

3-punktowy  - 24 V AC / 230 V AC

proporcjonalny - 24 V AC/DC

(0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA)

Wyłącznik pomocniczy ustawiany w zakresie 0 ÷ 90° (250 V AC, 3 A)

Zakres temperatury pracy 0 ÷ 50°C

Pobór mocy 2,5 ÷ 4 VA

Klasa bezpieczeństwa II

Stopień ochronności obudowy IP42

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 84 × 102 × 90 mm

Waga Wersja 6 Nm: 390 g ÷ 630 g 

Wersje 10 Nm oraz 15 Nm: 600 g ÷ 860 g

Materiał obudowy PC

Siłownik elektryczny ARM zgodny jest z dyrektywami unijnymi dotyczącymi:
- Sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/EWG), 
- Kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2004/108/EWG), 
- Ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych RoHS (2002/95/EWG) 

Siłownik elektryczny ARM zgodny jest także z normami: 
EN 60730-1, EN 60730-2-14.

.

3 – punktowy
(230 V AC, 24 V AC)

3 – punktowy + wyłącznik pomocniczy
(230 V AC, 24 V AC)

proporcjonalny
(24 V AC, 24 V DC)

Podłączenie zasilania regulatora 3-punktowego wykonać zgodnie z instrukcją lub wytycznymi producenta. 
Przewód neutralny N  siłownika podłączyć bezpośrednio do sieci elektrycznej lub do sterownika, 
jeżeli ten posiada taką możliwość.

2 – punktowy
(230 V AC, 24 V AC)

2 – punktowy + wyłącznik pomocniczy
(230 V AC, 24 V AC)


