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Инсталация на мотора (фиг. 1a-b) 
 

Моторът може да бъде монтиран по два различни начини: 
Монтиране с хоризонтален отвор (Фиг. 1.а) 
За да се монтира моторът на съществуваща ролетка, пробийте оста хоризонтално 

1) Прикрепете мотора на оста 2, като използвате скоба 1 (ако рамото е 48 мм или 42 
мм, използвайте подходящите елементи за регулиране). 

2) Закрепете мотора на оста, като използвате винтове 3, контра шайба 4 и гайка 5; 
3) Закрепете двете коронни зъбчати колела 6 към мотора, като използвате винтове 7 

и самозатягащи се гайки 8; 
4) Направете подходящи отвори на оста, подходящи за прокарването на жилото 9 и 

изолиран електрически кабел 10, така, че да сте сигурни, че улесняват 
прокарването на споменатите кабели; 

Монтиране с вертикален отвор (Фиг. 1b) 
По време на монтажа на нова ролетка моторът може да бъде приплъзнат по оста, без 
демонтиране на предавката. 

1) За да се пробие вертикално тръбата и да се използва скоба 1, за да се спре мотора 
на стълба използвайки болт 13 и страничният болт 12. 

2) На фланецът ще намерите места за закрепване на блок 14. 
БЕЛЕЖКА: В двата случая, скоба 1 трябва да бъде затегната здраво. 
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Настройване на крайни изключватели (Фиг. 2) 
Те се настройват автоматично, както следва: 
 

1) Отстранете капакът на крайните изключватели 
2) При затворена ролетка,  
3) Поставете превключвател НАСТРОЙКА (поз.2) в ON – т.е. крайните 

изключватели са изключени. 
4) Подайте напрежение и отворете ролетката напълно 
5) Подайте напрежение и затворете ролетката напълно 
6) Поставете превключвател НАСТРОЙКА (поз.2) в OFF – т.е. крайните 

изключватели са включени. 
7) Необходимо е малко ръчно донастройване чрез колела 1 и 3. 

След настройката, поставете обратно капака и закрепете с винт. 
 

Фиг. 1.б 

 

Краен изключвател отваряне (автоматична настройка) 

Краен изключвател затваряне (автоматична.настройка)

Капак 

 
Затворено 
 
 
Отворено 
 
 
Общ 
 
Електрическа 
спирачка 
 
 
 
 
Земя 
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Монтаж на електрическата спирачка (Фиг. 3) 
 

1) Монтирайте съединителният диск върху горният капак на електрическият мотор. 
2) Използвайте болтовете 1, за да притегнете спирачката (плочата, намотката и 

металната стойка) към горният капак. 
3) Махнете капака на кутията за крайният изключвател 2. 
4) Съединете двата праведника от електрическата спирачка към клемите ”EF” на 

платката в кутията за крайни изключватели. 
5) Поставете капака на кутията за крайни изключватели и притегнете с подходящия 

винт. 
 

 

Електрическа 
спирачка 

Съединител 

Горен капак 
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Технически данни:  PS1.60FA  PS1.FA S 
 
Захранване   230 V   230 V 
Мощност на мотора  395 W   420 W    
Ток на мотора  2.15 А   2.5 А 
Тегло на ролетката  130 кг   130 кг 
Предавателно число  0.007   0.007 
Клас на изолация  F   F 
Скорост на отваряне  10об./мин  10об./мин 
Смазване   Грес   Грес 
Вдига балансирана врата  20 м ²   20 м ² 
Диаметър на оста  60 мм   60 мм 
    48-42 мм  48-42 мм 
Диаметър на фланеца 200 мм  200 мм 
    220 мм  220 мм 
Тегло на мотора  6.8 кг   6.8 кг 
 

   

Редуктор от 60 на 48 
мм 

 

PS_160_Fa_s_bul.do
Редуктор от 60 на 42 мм
 
Увеличение на фланеца от 200 на 220 мм 
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Инсталиране 
 
 

 
 
 
 
ЛЕГЕНДА: 
A  Централа 
B  Мотор 
C  Кутия за пружини 
D  Освобождаване на електрическата спирачка 
E  Антена 
F  Лампа  проблясваща светлина 
G  Селекторен ключ или цифрова клавиатура 
H  Бутон отворено/затворено 
I  Предпазна гума 
L  Фотоклетки 
M  Фотоклетки на колонки 
N  Колонка 
O  Предавател 
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Бележки и гаранция 

 
1) Тази инструкция е предназначена само за квалифицирани специалисти. 
2) Използвайте ниско напрежение за да задвижите нагоре и надолу ролетката. 
3) Препоръчваме Ви да използвате само оригиналните аксесоари. на САВ. 
4) Използвайте кабели с минимално сечение 1.5 мм ² . 
5) Кабелите не трябва да бъдат в допир с метални части, за да се предотврати 

евентуално късо съединение. 
6) Всички продукти, произведени от AUTOMATISMI САВ S.r.l. са гарантирани. 
Гаранцията се разпростира изключително за безплатна поправка или подмяна на 
върху части, които са дефектирали, поради лошо качество на материала или 
производството им.  
При никакви обстоятелства, никакви оплаквания не дават на Купувачът правото да 
откаже или да промени поръчката, нито задължава  AUTOMATISMI САВ S.r.l. да 
заплаща компенсация за какъвто и да е вид щети. 
Гаранцията е невалидна, ако стоките, върнати като повредени, са били пипани от 
неоторизирани лица, поправките или дефектите са причинени от въздействие на 
външни фактори, некоректна поддръжка, претоварване, нормално износване, неточен 
избор  на модел, неправилно монтиране или какъвто и да е фактор, който не може да 
бъде обяснен от AUTOMATISMI САВ S.r.l. 
AUTOMATISMI САВ S.r.l. е отговорен за щети, причинени от инцидентни резултати 
от дефектни материали, съгласно Италианското законодателство. 
Гаранцията изисква системата е в съответствие с действащите разпоредби и 
използваните аксесоари са оригинално произведени от AUTOMATISMI САВ S.r.l. В 
случай на дефектни аксесоари, отбележете серийният номер на мотора. 
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А Статор В Пиньон и ротор 
код PS1.60 FA PS1.60 FA S 
А C5828080 5828070 
В C4630500 4630501 
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