
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Bezszczotkowy energooszczędny silnik DC do przemysłowych maszyn szwalniczych

Model: AU-100

Dane techniczne:
Zasilanie 1-fazowe
Napięcie: 220V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Maksymalna moc wyjściowa: 400 W

Cechy produktu:
1) w porównaniu do konkurencyjnych silników sprzęgłowych oszczędność energii przy tym modelu 

to 60-75%, wysoka wydajność i energooszczędność, brak marnowania energii przy biegu 
jałowym. Oszczędności po 8-10 miesiącach użytkowania zwracają koszt urządzenia. 

2) Elektroniczna kontrola pracy bezszczotkowego napędu silnika, dobre, stałe osiągi czasowe, 
wygoda i czułość, łatwe operacje, bezpieczeństwo i wszechstronność. 

3) Urządzenie bez potrzeby konserwacji, o długiej żywotności. Projekt bez szczotek, bez 
zużywających się komponentów wewnętrznych, których nie trzeba wymieniać po długim 
użytkowaniu.

4) W porównaniu z konkurencyjnymi silnikami przewagą jest niska prędkość przy wysokim 
momencie obrotowym

5) Niski poziom hałasu, niewielki wzrost temperatury
6) Regulacja prędkości w zakresie 1600-3800 obr/min, skokowo co 200 obrotów
7) Prosta konstrukcja, niewielki rozmiar i waga – około 1/3 wagi konkurencyjnych silników 

sprzęgłowych. 

Przeznaczenie:
Urządzenie SCM9140A może być stosowane tam, gdzie maksymalna moc wyjściowa silnika 
sprzęgłowego to 400 W. Do produkcji odzieży, obuwia, skóry, zabawek, toreb, itp. 

Uwagi:
1) w czasie nawlekania należy wyłączyć zasilanie – przypadkowe naciśnięcie pedału może 

spowodować uruchomienie silnika i uraz mechaniczny
2) Po odłączeniu zasilania NIE WOLNO naciskać pedału aż do momentu póki lampka kontrolna nie 

zgaśnie. Zabronione jest odłączenie pracującego silnika od źródła zasilania – może to uszkodzić 
system kontroli numerycznej.

3) Akceptuje się bezpieczniki 10 A

Postanowienia gwarancyjne:
1) Silnik objęty jest 12-miesięczną gwarancją od daty zakupu. W ramach gwarancji producent jest 

zobowiązany do bezpłatnej naprawy silnika jeśli wystąpi problem jakościowy. Użytkownik musi 
posiadać dowód zakupu. Opłaty frachtowe ponosi użytkownik. 

2) Jeśli użytkownik zauważy problem powinien skontaktować się z autoryzowanym 
przedstawicielem producenta lub bezpośrednio z producentem

3) W ramach gwarancji nie zostaną wykonane naprawy:
 - niezbędne na skutek uszkodzeń przez użytkownika oraz nieprawidłowego użytkowania
 - niezbędne na skutek prób demontażu, montażu i wszelkich napraw przeprowadzonych przez 
nieautoryzowany personel. 



Opis panelu użytkownika 

1. Panel LED       
2. Ustawienie prędkości obrotowej 
3. ustawienie trybu racy  
4. ustawienie kierunku obrotów

Przycisk prędkości obrotowej
Służy zmienianiu prędkości obrotowej silnika. Zakres prędkości: 1600 – 3 800 obr/min. Regulacji 
dokonuje się naciskając jednocześnie przycisk prędkości i trybu pracy przez około 5 sekund, do momentu 
gdy panel LCD wyświetli symbol prędkości. Każde naciśnięcie wtedy przycisku prędkości zmienia 
prędkość o kolejnych 200 obrotów. Po ustawieniu panel wyświetla dwie pierwsze cyfry określonej 
prędkości, np. dla 2000 obr/min – wyświetli cyfry 20.

Przycisk trybu pracy
Służy do wyboru trybu operacyjnego silnika. Są dwa tryby: P1 i P2. P1 przeznaczony jest do produkcji 
odzieży, P2 – do produkcji obuwia, toreb, itp. W czasie ustawiania panel wyświetli aktualny tryb przez 
około 5 sekund. 

Przycisk kierunku obrotów
Przyciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez czas dłuższy niż 5 sekund spowoduje zmianę kierunku 
obrotów silnika. Po ustawieniu – na wyświetlaczu zostanie pokazany kierunek zgodny lub przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara. 

Kody błędów

W przypadku błędu w pracy system wyświetli kod błędu:

E1 – przepięcie elektryczne – włączyła się ochrona przeciw przepięciowa. Po zatrzymaniu operacji, 
system automatycznie przywróci normalny tryb operacyjny

E2 – błąd pedału – błąd na czujniku czasu pedału. Sprawdź obwód na płycie odpowiedzialny za pedał oraz 
podłączenie sygnału

E3 – błąd komunikacji – 1) poluzowane połączenie między panelem i płytą główną, sprawdź przewody 
łączące. 2) uszkodzenie płyty kontroli numerycznej, należy wymienić płytę. 
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