
                    Cod produs: 646406 

SET MOTOR TUBULAR PENTRU ROLETE PRIMUS CLASSIC-ECO 
 

Manual de utilizare 
 
 
 

Conexiunea electrică 
După montarea axului roletelor instalaţi cablul de conexiune în comutatorul prevăzut în acest 
sens sau doza de ramificaţie. Instalaţi şi fixaţi cablul în aşa fel încât acesta să nu sufere daune din 
cauza roletelor care urcă şi coboară. Fixaţi bine toate cablurile. Respectaţi întocmai 
instrucţiunile de siguranţă din acest manual. Motorul este prevăzut pentru conexiunea la 
rețeaua de 230 V. El nu poate funcţiona împreună cu întrerupătoare de reţea, căci motorul se 
poate defecta. Motoarele tubulare nu pot fi conectate în paralel, căci astfel ele se pot defecta. 
Dacă există un comutator care controlează simultan mai multe motoare trebuie folosite 
suplimentar aparate de comandă (de ex. cod 330000). În funcţie de puterea de comutare a 
comutatorului sau dispozitivului de comandă conectat aceste motoare pot fi legate în paralel. 
Motoarele sunt livrate împreună cu cabluri de conexiune din cauciuc care corespund normelor 
VDE. Cablurile de conexiune trebuie instalate în spaţii uscate. Dacă motoarele nu vor fi instalate 
în spaţii uscate, de ex. în spaţii exterioare sau umede, ori în locuri în care nu poate fi garantată 
protecţia cutiei rolelor la umezeală, atunci trebuie să folosiţi cabluri adecvate sau să instalaţi 
aceste cabluri în tuburi de protecţie. Acest lucru oferă şi protecţie la radiaţiile solare. 
 
 
 
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Folosiţi motorul tubular numai pentru deschiderea şi închiderea roletelor şi marchizelor. Diametrul arborelui trebuie să fie de 
min. 60 mm. Verificaţi dacă aţi ales un motor tubular adecvat ca şi putere pentru roletele dvs. Capacul cutiei roletelor trebuie să 
fie demontabil şi uşor de accesat (DIN 18073). Conexiunea electrică la reţea trebuie să fie realizată numai de către un electrician 
specializat. Respectaţi normele VDE, mai ales la utilizarea în spaţii umede. Cablul de alimentare trebuie protejat de umezeală sau 
stres mecanic printr-un tub gol. Nu îndoiţi exagerat de mult cablul de alimentare. Securizaţi întreruperile de cablu, clemele de 
conexiune etc. cu doze pentru spaţii umede (IP54), ce corespund normelor VDE. Normele VDE includ reguli de protecţie 
obligatorii. Dacă acestea nu sunt respectate există pericol de moarte! Operaţiile de montare şi conectare trebuie efectuate în 
lipsa tensiunii electrice; în acest sens separaţi cablurile de la reţea şi asiguraţi-vă că nu pot fi reconectate. Separarea de la reţea 
trebuie realizată cu întrerupătoare care au o distanţă a contactului de comutare de min. 3 mm. Deschiderea motorului tubular 
duce la anularea dreptului la garanţie. Respectaţi instrucţiunile de la punctul „Conexiunea electrică”. Nu conectaţi niciodată 
motoarele tubulare în paralel.  
 
 

Listă de verificare pentru montare 
Vă recomandăm să verificaţi montarea folosind lista de mai jos. Lista include erori de montare care apar în mod frecvent.  
 

1. Controlaţi poziţia fixă a rulmentului cu bile în contra-lagăr.  
2. Controlaţi poziţia fixă a arborelui pătrat al motorului în lagărul motorului. 
3. Controlaţi poziţia arborelui roletelor. 
4. Controlaţi dacă arborele roletelor se opreşte la inelul adaptor în poziţia de stop, iar inelul adaptor se opreşte la inelul 

rotorului. În poziţia corectă arborele roletelor nu atinge capul motorului datorită grosimii materialelor pentru cele două 
poziţii de stop.  

5. Verificaţi dacă capsula arborelui a fost asigurată contra deplasării laterale.  
6. Verificaţi ca niciun şurub să nu iasă în afară pe arbor în regiunea motorului, căci acest lucru va determina în timp 

defectarea motorului.  
7. Verificaţi dacă punctul de stop superior este setat cu un joc suficient de mare de 3 cm.  
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Date tehnice 
Cuplu nominal/turaţie nominală motoare 
 

  6 Nm  la 2,5 qm  roletă PVC SW60  16 rpm 
10 Nm  la 3,5 qm  roletă PVC  SW60  16 rpm 
20 Nm  la 5,0 qm  roletă PVC  SW60  16 rpm 
30 Nm  la 7,0 qm  roletă PVC  SW60  12 rpm 
50 Nm  la 8,0 qm  roletă PVC  SW60  12 rpm 
10 Nm  la 2,5 qm  roletă PVC  SW40  16 rpm 
 
Alte date tehnice 
Tensiune reţea  230V/50Hz 
Durată de comutare 4 minute 
Fire cablu/secţiune 4 x 0,75mm

2
 

Diametrul exterior 45 mm (35 mm pentru SW 40) 
Lungime cablu  2,0 m 
Unghi de fugă  3 grade 
Grad de protecţie  IP44* 
 

*Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă, precum şi instrucţiunile de la punctul „Conexiunea electrică”, în special cele 
referitoare la protecţia cablului de conexiune, care se poate defecta uşor din cauza roletelor mobile, şi la instalarea acestuia în 
spaţii care nu sunt uscate.  
 

Setarea poziţiei de stop 
Montaţi motorul în aşa fel încât şuruburile de reglare să fie uşor accesibile. Poziţia de stop superioară şi inferioară se setează cu 
2 şuruburi de reglare. Folosiţi o cheie imbus de 4 mm pentru a roti şuruburile. Nu acţionaţi şuruburile folosind o şurubelniţă 
electrică.  
 

 12 rotiri ale şuruburilor de reglare determină o rotire a motorului 

 Pentru montarea motorului în stânga sau dreapta: şurubul de jos reglează poziţia de stop superioară, iar şurubul de sus 
poziţia de stop inferioară 

 Rotirea de la – (minus) la + (plus) determină creşterea cursei, iar rotirea în sens invers micşorarea cursei 

 Punctul de stop superior se setează cu un „spaţiu” de 3 cm  
 
Recomandăm următoarea succesiune în montare: 
1. Montaţi în mod corect motorul şi arborele.  

2. Conectaţi electric motorul. 

3. Conectaţi motorul în direcţia de mers în jos, până ce motorul ajunge în punctul de stop inferior.  

4. Cuplaţi carcasa. 

5. Lăsaţi motorul să meargă până ce ajunge în punctul de stop superior (dacă ferestrele sunt mici opriţi-l eventual folosind 
întrerupătorul). Setaţi poziţia de stop superioară cu un „spaţiu” de 3 cm.  

6. Verificaţi cursa motorului şi efectuaţi reajustări dacă este nevoie.  
 
Motor montat în stânga  Motor montat în dreapta  

 
 
 

Operaţiile de montare 
Motorul este conceput pentru montarea în arborele roletelor, 8 margini, deschiderea cheilor fixe 60 mm. Împingeţi adaptorul pe 
motor şi apoi fixaţi suportul pe arborele pătrat al motorului. Împingeţi motorul în arbore până ce se opreşte la inelul adaptor. 
Poziţionaţi adaptorul şi suportul în aşa fel încât canelura din interiorul arborelui roletelor să intre în deschizătura 
corespunzătoare de pe adaptor şi suport. Atenţie: evitaţi alunecarea arborelui de pe adaptor sau alunecarea adaptorului de pe  
inelul rotorului, căci altfel decuplarea nu va avea loc în mod corect. Arborele motorului se înşurubează pe capul motorului.  
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Capsula arborelui se împinge pe cealaltă parte în arbore. 
Lagărul motorului şi contra-lagărul se înşurubează în cutia roletelor, respectiv marchizei în aşa fel încât arborele roletelor să fie 
în poziţie orizontală.  
Împingeţi rulmentul cu bile pe ştiftul capsulei arborelui. 
Montaţi arborele roletei, cu motorul împins. Instalaţi rulmentul cu bile al capsulei arborelui în contra-lagăr şi apoi motorul în 
lagărul motorului. Apăsaţi rulmentul cu bile în contra-lagăr. Pentru ca arborele motorului să nu „iasă” din lagăr trebuie să 
scoateţi în afară capsula arborelui până când motorul şi arborele roletei cu capsula să atârne „libere” în lagăr. Asiguraţi capsula 
arborelui contra împingerii în lateral. Fixaţi 2 şuruburi sus şi jos în arborele roletei înşurubând astfel şi capsula arborelui, în aşa 
fel încât aceasta să nu se poată deplasa. Închideţi cutia roletelor în aşa fel încât să poată fi redeschisă fără probleme.  
 

 
 

 Durata de funcţionare a motorului este de cca. 4 min. După aceea termosiguranţa integrată se activează şi opreşte motorul 
pentru cca. 30 min. După această fază de răcire motorul reîncepe să funcţioneze. Dacă la setarea punctului de stop trebuie 
să lăsaţi motorul să funcţioneze de mai multe ori se poate întâmpla ca termosiguranţa să se activeze, iar motorul să se 
oprească temporar.  

 Poate apărea modificarea minoră a poziţiilor de stop din cauza efectelor diferenţelor de temperatură (vară-iarnă) asupra 
carcasei roletelor. De aceea poziţia de stop superioară (direcţia de mers în sus) trebuie să aibă un „joc” de 3 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Kaiser Nienhaus Komfort & Technik 
GmbH (Münsterstr. 30b, 46397 Bocholt, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este  interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
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