
          
 

 

                                  ДВИГАТЕЛ ЗА РОЛЕТКА  WINNER PRO 

                              

                                РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 

 

 

 



   

 
 



 
 

 

 



 

 
ВНИМАНИЕ! Важни инструкции за сигурност. Четете и следвайте внимателно 

всички предупреждения и инструкции, които придружават този продукт, тъй като 

погрешен монтаж или погрешно използване на продукта може да доведе до щети за 

хора, животни или неща. 

Предупрежденията и инструкциите носят важна информация относно сигурността, 

монтажа, използването и поддръжката. 

Запазете тези инструкции за да ги приложите към техническото досие на продукта, 

както и за необходими бъдещи справки. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

 

Този продукт е проектиран и произведен  само за посочените в тази документация 

цели. Всяка друга употреба, не посочена в документацията, би могла повреди 

цялостта на продукта и/или да бъде източник на опасност. 

1. Конструктивните елементи на машината и монтажа и трябва да са в съответствие  със  

следните Европейски директиви: 2006/42/СЕ, 2014/35/СЕ, 2014/30/СЕ и техните 

последващи модификации. За страните извън Европейския съюз, освен съответните 

национални стандарти, за да се постигне адекватно ниво на сигурност трябва да се 

спазват и горепосочените Стандарти.  

2. Фирмата Производител на този продукт(накратко „Производителя“)  не носи  никаква 

отговорност, произтичаща от неправилното използване или използване за различни 

цели от тази , за която е предназначен описания в тази документация продукт, както и   

за дефекти от неспазването на правилата за конструиране на ролетната врата , която 

ще се моторизира, а също така и за деформациите на ролетката, които биха 

възникнали в процеса на използването и. 

3. Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран персонал(професионален 

монтажник , съгласно европейския стандарт EN 12635), спазвайки техническите 

правила и съществуващите норми. 

4. Преди започването на монтажа на продукта, трябва да бъдат извършени всички 

конструктивни промени, свързани с осигуряването на безопасни разстояния за защита 

или отделянето на всички зони на смачкване, срязване, заплитане и опасности като 

цяло, съгласно предвиденото в европейските норми EN 12604 и 12453 и местните 

норми за монтаж. Уверете се, че съществуващата конструкция е с необходимата 

здравина и стабилност. 

5. Преди да започнете монтажа, проверете цялостта на продукта. 

6. Производителят не носи отговорност за неспазването на правилата за конструиране и 

поддръжка на вратите, които ще се автоматизират, както и за деформациите, които 

могат да възникнат по време на използването. 

7. Уверете се, че температурните разлики, за които е пригоден продукта, отговарят на 

тези, на мястото, на което ще се монтира продукта. 

8. Да не се монтира в избухлива среда: наличието на газ или запалими газове създава 

голяма опасност. 

9. Преди да извършите каквато и да е манипулация с вратата, изключете електрическата 

мрежа. Изключете също и буферните батерии, ако има такива. 

10. Преди да включите електричеството, убедете се, че данните от табелата на продукта, 

съответстват на тези от електрическата мрежа и нагоре по веригата на електрическата 

система има адекватни диференциален превключвател и защита от свръхток. На 

захранващата мрежа на двигателя да се предвиди  предпазител или многополюсен 

магнитотермичен превключвател с разстояние между контактите в съответствие с 

действащите разпоредби. 

11. Уверете се, че дефектно-токовата защита на корпуса е с праг на включване 0.03А и 

както е предвидено в действащите норми. 

12. Уверете се , че заземяването е направено по всички правила: заземете всички метални 

части на вратата и всички части на двигателя, оборудвани със заземителна клема. 



13. Монтажът трябва да бъде извършен, като се използват уреди за сигурност и 

контролери, отговарящи на EN 12978 и EN 12453. 

14. Силите на удар могат да бъдат намалени чрез използването на деформируеми ръбове 

15. В случай че силите на удара надвишават стойностите предвидени в стандартите, може 

да се използват електрочувствителни или чувствителни на натиск устройства. 

16. Да се използват всички уреди за сигурност(фотоклетки, чувствителни прагове и т.н.), 

необходими  за защита на т.нар. опасни зони от удар, смачкване, повличане, срязване. 

Спазвайте всички действащи стандарти и директиви. Имайте предвид  критериите на 

Техниката, използването, средата, в която се инсталира, логиката на функциониране 

на системата и възможностите , развити от автоматизацията. 

17. Използвайте сигналите, предвидени от действащите стандарти, за да се отделят 

опасните зони. Всяка инсталация трябва да бъде забелязвана по видим начин, 

съгласно предписанията на EN 13241-1.  

18. При завършване на монтажа, сложете идентификационна табелка на вратата. 

19. Този двигател не може да бъде монтиран на врати, които включват врати, освен ако 

двигателят не може да работи само при затворена врата. 

20. Ако двигателя е монтиран на височина по-малка от 2,5м или ако е достъпен, е 

необходимо да се осигури адекватно ниво на защита на електрическите и 

механичните части. 

Само за двигателите за ролетка: 

1) Движещите се части на двигателя трябва да бъдат монтирани на височина  по-

голяма от 2,5м от пода или от друго ниво, от което може да има достъп. 

2) Двигателят трябва да бъде монтиран на място отделено и осигурено, така че да е 

достъпен само с помощта на инструменти. 

21. Всеки фиксиран селектор или контролер трябва да бъде монтиран така, че да не 

създава опасности и да бъде далече от движещите се части. Уредите като напр. 

фотоклетки трябва да се поставят от видимата страна на управляваната врата, освен 

ако не са управлявани с ключ, и трябва да са на височина минимум 1,5м и по начин да 

не са публично достъпни. 

22. Необходимо е всеки двигател да бъде снабден с поне един уред за светлинно 

предупреждение(лампа),който да се вижда добре, както и с табелка ВНИМАНИЕ , 

монтирана на подходящо място върху ролетката. 

23. Монтирайте за постоянно табелка, относно ръчното разблокиране на двигателя, близо 

до селектора. 

24. Уверете се, че по време на движението няма опасност от механични рискове като 

удар, смачкване, повличане, срязване между управляваната врата и околните части. 

25. След извършването на монтажа, уверете се, че настройката на двигателя е направена 

коректно и че системите за защита работят правилно. 

26. За поддръжката и ремонта на двигателя използвайте само оригинални части. 

Производителят не носи никаква отговорност за сигурността и правилното 

функциониране на ролетката, в случай че за монтажа на двигателя са използвани 

компоненти, които на са оригинално фабрично производство. 

27. Не правете никакви промени по компонентите на двигателя, които не са специално 

разрешени от Производителя. 

28. Фирмата, която е монтирала двигателя трябва да предостави цялата необходима 

информация за ръчно задвижване на двигателя при спешен случай и да даде на 

ползвателя на двигателя „Наръчник на потребителя“, приложен към ролетката. 

29. Изхвърлете опаковъчните материали(пластмаса, картон, полистирол и т.н.) но 

определените от закона места. Пликовете от найлон и полистирол  не трябва да бъдат 

достъпни за деца, защото могат да бъдат потенциален източник на опасност. 

 

СВЪРЗВАНЕ 

 ВНИМАНИЕ! За свързване към електрическата мрежа използвайте: многополюсен 

кабел с минимално сечение 5х1,5мм2 или 4х1,5мм2 за трифазно захранване или 3х1,5мм2 за 

монофазно захранване. За свързването на спомагателните устройства използвайте 

проводници с минимално сечение 0.5мм2. 



 Използвайте само бутони с капацитет не по-малък от 10А-250V. 

 Проводниците трябва да бъдат допълнително фиксирани в близост до 

клемите(например посредством кабелни връзки), за да държат на разстояние частите 

под напрежение от частите с много ниско напрежение. 

 По време на монтажа, захранващия кабел трябва да бъде с махната обвивка, така че да 

позволява свързването на заземителния проводник към подходящата клема, като 

оставят активните проводници възможно най-къси. Заземителният проводник трябва 

да се затегне последен в случай на разхлабване на закопчалката на кабела. 

ВНИМАНИЕ! Предпазните проводници с много ниско напрежение трябва да бъдат 

физически отделени от проводниците с ниско напрежение. Достъпа до частите под 

напрежение трябва да бъде възможен изключително и само за квалифициран 

персонал(професионален монтажник). 

 

 ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМАТИКАТА 
Преди да пуснете автоматиката в експлоатация и по време на работи по поддръжката 

и, внимавайте много за: 

 Уверете се, че всички компоненти са здраво свързани 

 Уверете се, че автоматиката работи правилно при ръчен режим на отваряне и 

затваряне. 

 Проверете нормалната или персонализирана логика на работа 

 Проверете дали работят нормално всички уреди за сигурност(фотоклетки, 

чувствителни прагове и т.н.) и на правилната настройка на уредите против смачкване 

и се уверете, че стойността на измерената сила на натиск в точките , предвидени от 

EN 12445, е по-ниска от посочената в EWN 12453. 

 Силите на натиск могат да бъдат намалени посредством използването  на 

деформируеми ръбове. 

 Уверете се, че аварийната маневра(където има) работи. 

 Уверете се, че устройствата за управление отварят и затварят вратата правилно. 

 Уверете се в целостта на електрическите връзки и кабели и по специално на 

изолационните обвивки и кабелните щуцери. 

 По време на поддръжката почиствайте оптиката на фотоклетките. 

 Когато автоматиката не се използва, активирайте аварийното разблокиране, така че 

вратата да остане свободна и да може да се отваря и затваря ръчно. 

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или 

от неговия технически персонал , или от подобно техническо лице, за да се избегнат 

всички рискове.  

 ВНИМАНИЕ! 
Помнете, че автоматиката има  за цел по-лесното използване на вратата и не решава 

проблеми на дефектен монтаж или липса на поддръжка. 

РАЗРУШАВАНЕ 

Унищожаването на материали се извършва съгласно действащите закони. В случай на 

разрушаване на автоматиката, няма опасни части или риск от самата автоматика. 

            ДЕМОНТАЖ 

В случай на демонтаж на двигателя и последващото му монтиране на друга врата е 

необходимо: 

 Да се изключи тока и да се отдели от електрическата мрежа цялата 

електрическа част 

 Двигателя да се демонтира от  носещата част 

 Да се демонтират всички компоненти на двигателя от вратата 

 В случай че някои компоненти не могат да се демонтират или са повредени, те 

да бъдат подменени 

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА 

ОТ САЙТА www.automatismospujol.com 

 

http://www.automatismospujol.com/


Всичко, което не е предвидено специално в тези инструкции не е позволено. Добрата 

работа на двигателя е гарантирана само ако се спазват всички указания на 

производителя. Производителят не носи отговорност за щети, които произлизат от 

неспазването на указанията в това ръководство. 

Производителят си запазва правото да извършва модификации на продукта с цел 

неговото подобряване, без да се ангажира да актуализира настоящото ръководство. 

 
технически характеристики ед.мярка WProV17 400/200EF WProV17 600/200EF 

тегло на двигателя kg 7 7.8 

захранващо напрежение V 220-240 220-240 

честота Hz 50/60 50/60 

мощност на двигателя W 400 600 

сила на тока A 2.15 2.7 

максимален въртящ момент Nm 105 168 

сила на вдигане kg 100 160 

цикли на ден брой 20 20 

скорост на въртене на короната RPM об/мин 10 10 

степен на защита IP 20 20 

температура на функциониране °C -20/+50 -20/+50 

кондензатор µF 14 18 

краен изключв.,макс обороти на барабана брой 7.7 7.7 

ниво на шума dB ≤70 ≤70 

максимална височина на ролетката m 6 6 

 

УСТРОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ 
 

 
 



 

1. Двуполюсен прекъсвач 

2. Сигнална лампа 

3. Контролен блок с вграден приемник 

4. Ръчно разблокиране 

5. Селекторен ключ с разблокиране 

6. Фотоклетки 

7. Защитна лента 

8. Дистанционно управление(предавател) 

 

 

                       ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 

 
Пробийте два отвора в оста на ролетката, както е показано на Фиг.4, един отвор 10мм за 

противоротационния винт и един 12мм за електрическия кабел. Поставете двигателя в 

централна позиция, с кутията на крайния изключвател, поставена в удобна позиция за 

извършване и настройване на движението. Ако двигателя има електрическа спирачка, 

пробийте още един отвор 10мм за кабела на ръчното разблокиране.  

Разделете на две короната  на двигателя, като развиете винтовете М8х25 , посредством 

шестоъгълен ключ 6мм. 

Извадете внимателно от корпуса пластмасовата лента с ролки(ролков лагер), избягвайки 

силно огъване, за да не изпаднат ролките, и сложете лентата на чисто място. 

Демонтирайте корпуса на двигателя развивайки четирите винта посредством шестоъгълен 

ключ 6мм(Фиг.5). Монтирайте отново корпуса на двигателя, върху оста на ролетката, 

завивайки 4-те винта. Ако оста на ролетката не е 60мм, монтирайте редуциращи маншони за 

48 или 42мм(Фиг.6). Завийте изцяло винта М10х40(Фиг.8А) така че да може да влезе в 

направения преди това 10 mm отвор. Поставете ролковия лагер на мястото му. 

Поставете отново двете части на корпуса, завинтвайки добре винтовете. 

Завийте винта М10х40(Фиг.8В), при двумоторния двигател-Фиг.10В, докато притисне оста и 

се навие гайката, така че да се блокира. 

Така двигателят ще е перфектно фиксиран и короната ще може свободно да се върти, ето 

защо при моделите снабдени с електрическа спирачка, тя трябва да се разблокира 

предварително. 

Пробийте отвор с диаметър 12мм на последната ламела на ролетката, така че да 

кореспондира с вече съществуващия отвор М10 на короната на двигателя(Фиг.11). Ако 

ролетката е съставена от елементи , различни от ламела, е необходимо монтажа на короната 

да се направи с метално плоско парче с дължина около 1м. 

Вмъкнете електрическия кабел в тръбата(оста) на ролетката през предварително направения 

отвор 12мм и продължете с електрическите връзки(Фиг.14) 

Ако двигателя има електрическа спирачка, вмъкнете кабела на ръчното разблокиране в 

отвора 12мм, избягвайки прегъване на кабела. 

 

   ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ(ФИГ.14) 
Много е важно да спазвате връзката на общата част на двигателя (N) и заземителния кабел. 

При моделите двигатели, които имат електроспирачка, тази връзка е фабрично направена. 

Ако двигателят няма електроспирачка, премостете контактите(А,В Фиг.14). При наличие на 

електроспирачка, елиминирайте моста и върху същите контакти свържете кабелите на 

бобината на електроспирачката. СТАНДАРТ ЗА СИГУРНОСТ: Захранващите кабели трябва 

да идват от диференциален ключ. 

 

   ПРОВЕРКА НА ПОСОКАТА НА РАБОТА(ФИГ.16) 
Завъртете гайката(С), намираща се върху плъзгача на крайния изключвател, докато чуете 

щракване на отварящия микропревключвател(Фиг.16). Подайте напрежение и ако мотора не 

тръгва, свързването е правилно. В противен случай изключете захранването и сменете 



местата на кабелите на фазата или на двата кабела на мотора, които отиват към контролния 

блок или задействайте ръчно посредством селекторен ключ. Продължете, внимавайки за 

общата част(N). 

 

 

 

РЕГУЛИРАНЕ НА КРАЙНИЯ ИЗКЛЮЧВАТЕЛ ПРИ ОТВАРЯНЕ(Фиг.12) 

 
Фиксирайте вратата към барабана, чрез намиращите се в окомплектовката на двигателя 

пръстен за фиксиране на барабана, гайка и винт М10х25. Ако барабана на ролетката и 

короната на двигателя са с различни размери, използвайте адаптер за 220мм. Завъртете ръчно 

гайката на крайния изключвател, за регулиране на отварянето, докато стигне до положение 

отворено на вратата(Фиг.16).Проверете движението на вратата и ако е необходимо, 

регулирайте отново. 

 

ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ 

 
За правилна подмяна на захранващия кабел действайте по следния начин : 

1. Изключете от електрическата мрежа 

2. Махнете капака на крайния изключвател, отвивайки  двата прикрепящи го винта 

3. Освободете 3-те кабела и заземяването. Разхлабете всички точки на закрепване на 

кабела по цялата му дължина, чак до контролния блок(селекторния ключ или друг 

ключ). Извадете кабела от контролния блок. Заменете кабела с друг, стандартен (4х1 

НО5 VVF) или в случай на двумоторен двигател(4х1,5 НО5 VVF). Свържете новия 

кабел, следвайки горните стъпки но в обратен ред. Проверете чрез контролния блок, 

дали ролетката се движи, спазвайки посоките. В противен случай сменете местата на 

свързване на черния и кафявия кабел, обръщайки специално внимание на позицията 

на комона на двигателя(N) (Фиг.14)  

 

 

ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД 

 
Производителят поема гаранция срещу всички производствени дефекти, за период от 2 

години от датата на закупуване на продукта. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Производителят се задължава да ремонтира всички апарати в гаранция, след оглед и решение 

на Техническия отдел. 

Всички двигатели или части, които поради спешност са доставени преди да бъде взето 

решение дали даден двигател е в гаранция, засега се считат за нормална поръчка с плащане. 

Дефектните двигатели(или части) подменени съгласно гаранцията остават собственост на 

Производителя. Подмяната на тези двигатели е за сметка на монтажната фирма. 

 

        ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ 

 
Гаранцията не се признава в следните случаи: 

- Неправилен избор на двигател, спрямо техническите характеристики на вратата. 

- Не са спазени Инструкциите за монтаж и свързване 

- Не е платен двигателя 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 
Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Моля прочетете внимателно  това Ръководство 

за монтаж и употреба, което придружава този продукт, защото то съдържа важна 

информация за сигурността, монтажа, поддръжката и употребата на продукта. Този продукт 

отговаря на всички стандарти за употреба и безопасност. Потвърждаваме, че отговаря на 

следните Европейски директиви: 2006/42/СЕ , 2014/35/СЕ, 2014/30/СЕ и последвалите им 

модификации.  

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
Централен двигател за ролетни врати. Разполага с електрически крайни 

изключватели, регулируеми при отваряне и затваряне. Наличен в обръщаема и 

необръщаема версия, има електроспирачка. При необръщаемата версия, аварийното 

разблокиране се извършва посредством бутон с кабел.  

 

2. АВАРИЙНО РАЗБЛОКИРАНЕ 
Аварийното разблокиране позволява ролетката да се управлява ръчно.  

При моделите със спирачка, развийте двете части на бутона (1b), дръпнете лоста(2b) 

или завъртете ключа (3b), така че да освободите спирачката на мотора и да позволите 

ръчното отваряне на ролетката. За да върнете обратно функцията на автоматична 

работа на двигателя завийте двете части на бутона (1с), върнете лоста (2с) или 

завъртете ключа (3с). 

 

 
 

3. УПОТРЕБА НА АВТОМАТИКАТА 
Понеже двигателя може да се командва от разстояние и следователно може да няма 

видимост, е изключително важно да се проверява често работата на аксесоарите за 

сигурност.  

ВНИМАНИЕ! В случай на каквато и да е аномалия при работата на двигателя и 

аксесоарите за сигурност, моля незабавно да се обърнете към специализирания за това 

персонал. Препоръчва се децата да се държат на безопасно разстояние от полето на 

работа на автоматиката. Не оставяйте на достъпно за деца място, дистанционни 

управления или други аксесоари, тъй като децата може да задействат двигателя 

неволно! 

Следете внимателно работата на ролетката за знаци на разбалансиране или повреди по 

кабелите и пружините. Не използвайте автоматиката в случай , че се налага 

регулирането или ремонта и.  

 

4. УНИЩОЖАВАНЕ 

Изхвърлянето на материали се извършва съгласно действащите закони. В случай на 

разрушаване на автоматиката, тя не съдържа опасни части. В случай на изхвърляне, 



материалите трябва да се изхвърлят разделно-електрически части, мед, алуминий, 

пластмаса и т.н. 

 

Описанията и илюстрациите в настоящото ръководство не са задължаващи. 

Оставяйки непроменени основните характеристики на продукта, Производителят си 

запазва правото да променя продукта във всеки един момент, така че той да бъде 

подобрен технически, конструктивно или в търговско отношение, без да се ангажира 

да актуализира това Ръководство. 

        

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА 

ОТ САЙТА www.automatismospujol.com в раздел Продукти 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
     

 

http://www.automatismospujol.com/

