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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ LRX 2102 NEW 

( 2289 )  
Ηιεθηξνληθό κνλνθαζηθό θέληξν, γηα ηνλ απηνκαηηζκό 
ζπξόκελσλ ζπξώλ κε ελζσκαησκέλν ξαδηνδέθηε. 
 
- Μνλη.   LG 2102 NEW  : Υσξίο Ραδηνδέθηε 
- Μνλη.   LRS 2102 NEW  : 433,92 MHz 
- Μνλη.   LRS 2102 NEW     : 433,92 MHz  “narrow band” 
- Μνλη.   LRH 2102 NEW  : 868,3 MHz  “narrow band” 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΌ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΉΣΗ 
 
-  Η ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 
ειηθίαο άλσ ησλ 8 εηώλ ή από άηνκα κε κεησκέλεο 
ζσκαηηθέο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο ή κε θάπνηα γλώζε 
θαη εκπεηξία κόλν εάλ επηβιέπνληαη ή έρνπλ ιάβεη νδεγίεο 
ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε έηζη ώζηε 
λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ.  
- νη νδεγίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα  
www.seav.com  

- Μελ επηηξέπεηε ζηα παηδηά λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή 
θαη θξαηήζεηε ηα ηειερεηξηζηήξηα καθξηά από απηά. 
- Eμεηάζηε ζπρλά ην ζύζηεκα γηα ηελ αλίρλεπζε ζεκείσλ 
θζνξάο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ζύζηεκα αλ είλαη 
αλαγθαία κηα επέκβαζε επηδηόξζσζεο.  
-Μελ μερλάηε πνηέ ηελ απνζύλδεζε ηεο παξνρήο 
ξεύκαηνο πξηλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαζαξηζκνύ ή 
ζπληήξεζεο. 
- Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε δελ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα παηδηά ρσξίο ηελ επίβιεςε 
ελήιηθνπ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Κξαηήζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ θαη 
ηεξήζηε ηηο ζρεηηθέο ζεκαληηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο 
πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ. Η κε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο θαη ζνβαξά αηπρήκαηα.   

 

ΗΜΑΝΣΙΚΌ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΔΥΝΙΚΌ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ 
 

1) Πξηλ από ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο θαγθειόπνξηαο 
είλαη απαξαίηεην λα βεβαησζείηε όηη βξίζθεηαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία κεραλεκάησλ θαη κε 
ηελ EN 12604. 
2) Βεβαησζείηε όηη ε ηνπνζεζία όπνπ βξίζθεηαη ε 
εγθαηάζηαζε επηηξέπεη ηε ζπκκόξθσζε κε ηα όξηα 
ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπζθεπή. 
3)  Η αζθάιεηα ηεο ηειηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο 
ζπκκόξθσζεο κε όιεο ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο (EN 
12453 - EN 12445) ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη από 
όπνηνλ ζπλαξκνινγεί ηα δηάθνξα κέξε νύησο ώζηε λα 
θαηαζθεπαζηεί έλα πιήξεο θιείζηκν.   
4) Χξεζηκνπνηήζηε ζπζθεπέο αζθαιείαο πνπ κπνξνύλ 
λα παξαθνινπζνύλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζύλδεζήο ηνπο κε 
ην ειεθηξνληθό θέληξν – πιαθέηα. 
5) Πξνηείλεηαη κεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο, ε 
εθηέιεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ (θαηάιιεινο 
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ζσζηή 
εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ αζθάιεηαο) γηα λα 
βεβαησζείηε όηη έρεηε εθηειέζεη κηα ζπκβαηή εγθαηάζηαζε. 
6) ηεξεώζηε ηνλ πίλαθα ζε έλαλ ηνίρν, κε ηε ρξήζε, γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε, ε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ έρεη 
ηνπνζεηεζεί ζην πεξίβιεκα, κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 
αθήλεη ηέηνηνπ είδνπο ζηήξημε πξνο ηα θάησ θαη 
ηνπνζεηήζηε ηηο βίδεο ζηεξέσζεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. 

 
7) Η θεληξηθή κνλάδα δελ παξνπζηάδεη θαλέλα ηύπν 
δηάηαμεο απνζύλδεζεο ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο 230 Vac, 
θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ν ηερληθόο 
εγθαηάζηαζεο γηα κηα δηάηαμε απνζύλδεζεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο. Δίλαη  απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζεηε έλαλ πνιηθό 
δηαθόπηε κε ππέξηαζε θαηεγνξίαο III. Απηόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε 
ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη από ηα ηπραία θιεηζίκαηα 
ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην ηκήκα 5.2.9 ηεο EN 12453.  
8)Σα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο θαη ζύλδεζεο ηνπ 
κεραληζκνύ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εηζαγσγή ζηνπο 
ζθηγθηήξεο θαισδίσλ PG9 πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν 4,5 κε 7 mm. Σα αγσγά εζσηεξηθά ζύξκαηα 
πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή δηαηνκή ίζε κε 0,75mm

2
.  

Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη έλα θαλάιη θαισδίσλ, ζπληζηάηαη 
λα ρξεζηκνπνηείηε θαιώδηα πιηθνύ H05RR-F. Γώζηε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή επηπιένλ θαηά ηε θάζε ηεο δηάηξεζεο ηνπ εμσηεξηθνύ 
πεξηβιήκαηνο γηα ην πέξαζκα ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο θαη ηηο 
ζπλδέζεηο θαη εγθαηαζηήζηε ηα πάληα ώζηε λα δηαηεξεζνύλ θαηά ην 
δπλαηόλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζκνύ IP ηνπ θνπηηνύ. 
9) Ο θηλεηήξαο κε κεησηήξα ζηξνθώλ πνπ θηλεί ηελ ζύξα 
πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε όζα αλαγξάθνληαη ζην 
ζεκείν 5.2.7 ηνπ θαλνληζκνύ ΔΝ 12453. 
10) ύκθσλα κε ην ζεκείν 5.4.2 ηνπ θαλνληζκνύ ΔΝ 
12453 ζπληζηάηαη ε ρξήζε κεησηήξσλ θίλεζεο πνπ 
δηαζέηνπλ κηα ζπζθεπή ειεθηξνκεραληθήο απεκπινθήο, ε 
νπνία επηηξέπεη, εθόζνλ ρξεηαζηεί, ηε κεηαθίλεζε ηεο 
πόξηαο κε ην ρέξη.   
11) ύκθσλα κε ην ζεκείν 5.4.3 ηνπ θαλνληζκνύ ΔΝ 
12453 ρξεζηκνπνηείηε όκνηα ζπζηήκαηα ή δηαηάμεηο  
ειεθηξνκεραληθνύ κεραληζκνύ απειεπζέξσζεο πνπ 
επηηξέπνπλ ζηελ πόξηα λα παξακέλεη ζε αζθαιήο ζέζε 
ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. 
12)Η θαισδίσζε ησλ ειεθηξηθώλ εμαξηεκάησλ εθηόο ηεο κνλάδαο 
πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ EN 60204-1 
θαη ηξνπνπνηήζεσλ απηήο ηεο παξαγξάθνπ 5.2.7 ηεο EN 12453.  
13) Η ελδερόκελε ζύλδεζε ελόο πίλαθα θνπκπηώλ γηα ην ρεηξνθίλεην 
έιεγρν πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πίλαθα θνπκπηώλ έηζη 
ώζηε ν ρξήζηεο λα κελ βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλε ζέζε.  
14) Η ιεηηνπξγία αζθαιείαο πνπ εμαζθαιίδεηαη από ηελ θεληξηθή κνλάδα 
ελεξγνπνηείηαη κόλν θαηά ην θιείζηκν. Δπηπιένλ ε πξνζηαζία θαηά ην 
άλνηγκα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε 
κέηξα (ζπζηήκαηα πξνθύιαμεο ή απνζηάζεηο αζθαιείαο) αλεμάξηεηα 
από ην θύθισκα ειέγρνπ.  
15) Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ξάδην  δέθηε, ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο 
δύν ή πεξηζζόηεξσλ θεληξηθώλ κνλάδσλ, ζαο ζπληζηνύκε λα ηηο 
εγθαηαζηήζεηε ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ κεηαμύ ηνπο. 

 
 

 
 

Η Κεληξηθή Ηιεθηξνληθή Μνλάδα: 

LG 2102 NEW - LRS 2102 NEW - LRS 2102 NEW SET - 

LRH 2102 NEW 

είλαη ζπκβαηέο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Οδεγηώλ  

R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 
2006/95/EC. 

 
 

GR 

http://www.seav.com/
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ΣΔΥΝΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ: 

 

- Σξνθνδνζία                    :230 Vac  50/60Hz  900W (4A) max. 
- Έμνδνο δηαθνπηόκελνπ θσηηζκνύ               :230 Vac 50/60Hz  
                                                      :100W Μεγ. Ωκηθνύ Φνξηίνπ  
                                           :50W Μεγ. Δπαγσγηθνύ     Φνξηίνπ 
- Έμνδνο θηλεηήξα                     :230 Vac 50/60Hz  750 W max. 
-  Έμνδνο ηξνθνδνζίαο ππεξεζηώλ              : 24 Vac  3 W max. 
- Αζθάιεηεο θαη εληνιέο ζε BT                                      : 24 Vcc 

- Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο                                  : -10  55 °C 
- Ραδηνδέθηεο                                  : βιέπε κνληέιν 
- Σειερεηξηζηήξηα                                 : 12-18 Bit o Rolling Code 
- Κσδηθνί TX max. ζηελ κλήκε        : 120 (CODE o CODE PED) 
- Γηαζηάζεηο θνπηηνύ                                      : 110x121x47 mm. 
- Θήθε                                : ABS V-0  (IP54). 
 

COLLEGAMENTI DELLE MORSETTIERE: 

 

ΤΝΓΔΔΙ ΣΩΝ ΑΚΡΟΓΔΚΣΩΝ: 

 
CN1: 
1  : Δίζνδνο γξακκήο 230 Vac (Φάζε). 
2  : Δίζνδνο γξακκήο 230 Vac (Οπδέηεξν). 
3  : Έμνδνο Φιαο 230 Vac (Οπδέηεξν). 
4  : Έμνδνο Φιαο 230 Vac (θάζε). 
5  : Έμνδνο αλνίγκαηνο θηλεηήξα. AP 
6  : Έμνδνο θηλεηήξα Κνηλή.  COM 
7  : Έμνδνο θηλεηήξα θιεηζίκαηνο. CH  
 
CN2: 
1  : Έμνδνο ηξνθνδνζίαο ππεξεζηώλ 24 Vac 6 W. 
2  : Έμνδνο ηξνθνδνζίαο ππεξεζηώλ GND 
3  : Δίζνδνο θνπκπί αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο(NA). PUL 

4  : Δίζνδνο GND θνηλή. 
5  : Δίζνδνο δηάηαμεο αζθαιείαο – θσηνθύηηαξνπ (NC). 
6  : Δίζνδνο ηέινπο δηαδξνκήο αλνίγκαηνο (NC). 
7  : Δίζνδνο GND θνηλή. 
8  : Δίζνδνο ηέινπο δηαδξνκήο θιεηζίκαηνο (NC). 
9  : Δίζνδνο γείσζεο θεξαίαο. 
10: Δίζνδνο ζεξκνύ πόινπ θεξαίαο. 
 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ : 

   
Λεηηνπξγία Βεκαηηθή ( ΒΗΜΑ / ΒΗΜΑ )  : 

Υξεζηκνπνηώληαο είηε ην ηειερεηξηζηήξην ( led CODE 
ελεξγνπνηεκέλν) θαη ηα πιήθηξα ρακειήο ηάζεο γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηεο ζύξαο, ζα έρεηε ηελ παξαθάησ ιεηηνπξγία : 
ν πξώηνο παικόο ειέγρεη ην άλνηγκα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
θηλεηήξα ή ηελ αλάθηεζε ηνπ ηέινπο δηαδξνκήο αλνίγκαηνο, ν 
δεύηεξνο παικόο ειέγρεη ην θιείζηκν ηεο ζύξαο. Αλ απνζηαιεί 
έλαο παικόο πξηλ από ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ θηλεηήξα ή ηεο 
αλάθηεζεο ελόο εθ ησλ δπν ηέινπο δηαδξνκήο, ε θεληξηθή 
κνλάδα πξαγκαηνπνηεί ηελ ζηάζε ηνπ θηλεηήξα είηε ζε θάζε 
αλνίγκαηνο είηε ζε θάζε θιεηζίκαηνο. Έλαο επηπιένλ εληνιέαο 
θαζνξίδεη ηελ επαλαθνξά ηεο θίλεζεο ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε. 
 
Απηόκαην θιείζηκν: 
Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ην θιείζηκν ηεο ζύξαο απηόκαηα 
ρσξίο ηελ απνζηνιή επηπξόζζεησλ εληνιώλ. 
Η επηινγή απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηελ ιεηηνπξγία 
πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Υξόλνπ Παύζεο – Υξόλνο Aπηόκαηνπ 
Kιεηζίκαηνο.  
 
Πέξαζκα / Γηάβαζε Πεδώλ : 

Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη, ρξεζηκνπνηώληαο ην 
ηειερεηξηζηήξην ( led CODE PED ελεξγνπνηεκέλν), ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ Κηλεηήξα γηα έλα πξνγξακκαηηδόκελν ρξόλν, 
γηα ην κεξηθό άλνηγκα ηηο ζύξαο. 
 
Φωηνθύηηαξα: 

Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ ζύλδεζε 
δηαηάμεσλ αζθάιεηαο όπσο Φσηνθπηηάξσλ, Πξεζνζηάηεο θηι  
ζε ζπκθσλία κε ηελ νδεγία EN 12453.   
   - Είσοδος DS (NC) 
Η παξέκβαζε ησλ θσηνθπηηάξσλ ζηελ θάζε αλνίγκαηνο δελ 
ιακβάλεηαη ππόςε, θαηά ηελ θάζε θιεηζίκαηνο πξνθαιεί ηελ 
αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ε είζνδνο απηή  πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε ζα 
πξέπεη λα γεθπξώλεηαη ( γεθύξωκα ζέζε 4 - 5 CN2 ).   

 
Σέινο Γηαδξνκήο Αλνίγκαηνο θαη Κιεηζίκαηνο :  
Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε ηεξκαηνδηαθνπηώλ 
ζην Σέινπο Γηαδξνκήο Αλνίγκαηνο θαη Κιεηζίκαηνο (NC).          
Η παξέκβαζε ζηηο αληίζηνηρεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο πξνθαιεί ηελ 
άκεζε ζηάζε ηεο θίλεζεο.  
Η είζνδνο απηή αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα 
γεθπξώλεηαη ( γεθύξωκα ζέζε 6-7-8 ζηελ CN2 ).  

 
Ρύζκηζε Ιζρύνο θαη Σαρύηεηαο ηωλ Κηλεηήξωλ : 
Η θεληξηθή κνλάδα δηαζέηεη έλα trimmer VR1 γηα ηελ ξύζκηζε 
ηεο Γύλακεο θαη ηεο Σαρύηεηαο ησλ θηλεηήξσλ, πιήξσο 
δηαρεηξίζηκε από ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή. Η ξύζκηζε κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα πεδίν από 50% ζην 100% ηεο 
κέγηζηεο Γύλακεο. 
Γηα θάζε θίλεζε πξνβιέπεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κηα αξρηθή 
ηαρύηεηα, ηξνθνδνηώληαο ηνλ θηλεηήξα ζηελ κέγηζηε ηζρύ 
αθόκα θαη αλ έρεη εηζαρζεί ε ξύζκηζε ηεο δύλακεο ρσξίο 
θηλεηήξα. 
Προσοχή : Μηα κεηαβνιή ηνπ trimmer VR1 αηηεί ηελ 
επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, γηαηί κπνξεί λα 
κεηαβιεζνύλ νη ρξόλνη ειηγκνύ θαη επηβξάδπλζεο.  
Δπηβξάδπλζε : 

Η ιεηηνπξγία ηεο Δπηβξάδπλζεο  ησλ θηλεηήξσλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζύξεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θιεηζίκαηνο κε 
κεγάιε ηαρύηεηα θαηά ηελ θάζε ηνπ αλνίγκαηνο θαη 
θιεηζίκαηνο.  
Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 
Υξόλνπ Κηλεηήξα (δείηε θύξην Μελνύ) θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό 
ηεο επηβξάδπλζεο ησλ πην επηζπκεηώλ ζεκείσλ (πξηλ από ην 
πιήξεο άλνηγκα θαη θιείζηκν).  
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία “Απηόκαηνπ 
Πξνγξακκαηηζκνύ” (δείηε κελνύ 2) είλαη πηζαλό ζε θάζε 
πεξίπησζε λα εηζάγεηε κηα θάζε επηβξάδπλζεο (δείηε Κύξην 
κελνύ). 
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Λεηηνπξγία κε TIMER : 

Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε αληί ηνπ πιήθηξνπ 
αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο ελόο timer .  
Παξάδεηγκα: ώξα 08.00 ν timer θιείλεη ηελ επαθή θαη ε θεληξηθή 
κνλάδα ειέγρεη ην άλνηγκα, ώξα 18.00 ν timer αλνίγεη ηελ 
επαθή θαη ε θεληξηθή κνλάδα ειέγρεη ην θιείζηκν. Καηά ην 
δηάζηεκα 08.00 – 18.00 ζην ηέινο ηεο θάζεο αλνίγκαηνο ε 
θεληξηθή κνλάδα απελεξγνπνηεί ην δηαθνπηόκελν θσηηζκό, ην 
απηόκαην θιείζηκν θαη ηα ξαδηνηειερεηξηζηήξηα. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : 

 
Πιήθηξν SEL : επηιέμηε ηνλ ηύπν ιεηηνπξγίαο πξνο 

απνζήθεπζε, ε επηινγή ελδείθλπηαη από ην LED πνπ 
αλαβνζβήλεη. 
Παηώληαο πεξηζζόηεξεο θνξέο ην πιήθηξν, κπνξείηε λα 
ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία πνπ ζέιεηε.  Η επηινγή παξακέλεη 
ελεξγή γηα 10 δεπηεξόιεπηα, εκθαληδόκελε κε ην LED πνπ 
αλαβνζβήλεη, ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ απηνύ ε θεληξηθή κνλάδα 
επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.   
Σν πιήθηξν SET : πξαγκαηνπνηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο 

πιεξνθνξίαο ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ 
επηιέγεηαη από πξηλ κε ην πιήθηξν SEL . εκαληηθό: Η 

ιεηηνπξγία ηνπ πιήθηξνπ SET κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ην 
ηειερεηξηζηήξην αλ έρεη πξνεγνπκέλσο πξνγξακκαηηζηεί ( led 
CODE ελεξγνπνηεκέλν ). 
 
 

ΚΤΡΙΟ ΜΔΝΟΤ 

Η θεληξηθή κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή 
κόλν κε ηε δπλαηόηεηα επηινγήο θάπνησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ. 

---------------------- ΒΑΙΚΟ ΜΔΝΟΤ ----------------- 

Αλαθνξά LED       LED Απελεξγνπνηεκέλν     LED Δλεξγνπνηεκέλν 

1) CODE                   Καλέλαο θσδηθόο                 Κσδηθόο θαηαρσξεκέλνο 

2) CODE PED           Καλέλαο θσδηθόο                     Δηζεγκέλνο θσδηθόο 

3) IN.CMD.AP.          Απελεξγνπνηκέλν                           Δλεξγνπνηκέλν 

4) LAMP./CORT.     Γηαθνπηόκελνπ θσηηζκνύ              Βνεζεηηθή Λπρλία 

5) PGM. AUT.           PGM Απηόκαην=OFF         PGM Απηόκαην=ON 

6) T. MOT.       Υξόλνο θηλεηήξα 30 δεπη.         Πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο 

7) T.MOT.PED    Υξόλνο θηλ. Ped. 10 sec.     Πξνγξακκαηηζκέλνο Υξόλνο 

8) T.PAUSA             Υσξίο απη. θιείζηκν.                 Με απη. θιείζηκν. 

 
1) CODE:  (Κσδηθόο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ) 
Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηελ απνζεθεύζε  κέρξη 120 
ηειερεηξηζηεξίσλ πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθό αλάκεζά ηνπο 
θσδηθό ζηαζεξνύ ηύπνπ ή rolling code. 
Προγραμματισμός. 
Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ θσδηθνύ εθπνκπήο πξαγκαηνπνηείηαη 
κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν: ηνπνζεηεζείηε κε ην πιήθηξν SEL 
ζηνλ δηαθνπηόκελν θσηηζκό ηνπ LED CODE, ηελ ίδηα ζηηγκή 
απνζηείιεηε ηνλ πξνεπηιεγκέλν θσδηθό κε ην επηζπκεηό 
ηειερεηξηζηήξην. Σελ ζηηγκή πνπ ην LED CODE ζα παξακείλεη 
ελεξγνπνηεκέλν, ν πξνγξακκαηηζκόο ζα νινθιεξσζεί.  ε 
πεξίπησζε πνπ θαη νη 120 θσδηθνί έρνπλ απνζεθεπηεί, 
επαλαιακβάλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, όια  
LEDS ζήκαλζεο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ πνιύ γξήγνξα 
επηζεκαίλνληαο όηη δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ πεξαηηέξσ 
απνζεθεύζεηο.   

Ακύρωση Διαγραυή Όλων των κωδικών . 
Η αθύξσζε όισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ θσδηθώλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: παηήζηε ην πιήθηξν 
SEL, ην LED CODE ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη, ζηελ ζπλέρεηα 
παηήζηε ην πιήθηξν SET γηα 5 δεπη., ην LED CODE ζα ζβήζεη  
θαη ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί. 
 
 

 
2) CODE PED : (Κσδηθόο ηειερεηξηζηεξίνπ Ped. / Anta S.) 

Κωδηθόο γα πέξαζκα – δηάβαζε πεδώλ. 

Η δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ θαη αθύξσζεο είλαη αλάινγε κε 
ηελ άλσ πεξηγξαθόκελε αιιά πξνθαλώο αλαθέξεηαη ζην Led 
CODE  PEDONALE [Κσδηθόο Πεδνύ]. 
 
3) INB. CMD. AP.: (Αλαζηνιή ησλ εληνιώλ θαηά ην άλνηγκα θαη 
ην ρξόλν παύζεο, αλ έρεη εηζαρζεί) 
Η ιεηηνπξγία ηεο αλαζηνιήο ησλ εληνιώλ θαηά ην άλνηγκα θαη ην 
ρξόλν παύζεο, αλ εηζαρζεί ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν 
απηνκαηηζκόο ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ καγλεηηθό βξόγρν - loop 
detector. Η θεληξηθή κνλάδα θαηά ηελ θάζε αλνίγκαηνο ή 
παύζεο αγλνεί ηηο εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ καγλεηηθό 
βξόγρν. Η θεληξηθή κνλάδα ζηελ δηακόξθσζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, παξνπζηάδεη ηελ αλαζηνιή εληνιώλ θαηά ην 
άλνηγκα θαη ηνλ ρξόλν παύζεο απελεξγνπνηεκέλν, αλ ζα 

πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί, ζπλερίζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν : 
Σνπνζεηεζείηε κε ην πιήθηξν  SEL ζηνλ δηαθνπηόκελν θσηηζκό 
ηνπ LED INB.CMD.AP  ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν SET, 
ην LED INB.CMD.AP ζα ελεξγνπνηεζεί κόληκα.  
Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία  αλ επηζπκείηε λα επαλαθέξεηε ηελ 
πξνεγνύκελε ξύζκηζε. 
 
4) LAMP/CORT : (Δπηινγή δηαθνπηόκελνπ θσηηζκνύ ή 

βνεζεηηθήο ιπρλίαο) 
Η θεληξηθή κνλάδα δηαζέηεη κηα έμνδν 230Vac, γηα ηε ζύλδεζε 
κηαο δηαθνπηόκελεο θσηεηλήο ζήκαλζεο ή κηαο βνεζεηηθήο 
ιπρλίαο. 
Η θεληξηθή κνλάδα ρνξεγείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε 
ελεξγνπνηεκέλε ηελ Γηαθνπηόκελε θσηεηλή ζήκαλζε.  Αλ 
επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία δηαθνπηόκελεο 
θωηεηλήο ζήκαλζεο αθόκα θαη ζε παύζε, ζπλερίζηε κε ηνλ 

αθόινπζν ηξόπν: ηνπνζεηεζείηε κε ην πιήθηξν SEL ζην 
δηαθνπηόκελν θσηηζκό ηνπ LED LAMP/CORT  ζηελ ζπλέρεηα 
παηήζηε ην πιήθηξν SET, ζην ίδην ην LED LAMP/CORT ζα 
αλάςεη κόληκα.  
Δπαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία αλ επηζπκείηε λα επαλαθέξεηε ηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
Αλ επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ βνεζεηηθή ιπρλία, 
επαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, 
παηώληαο ην πιήθηξν  SEL δπν θνξέο (πεηπραίλνληαο ηε 
γξήγνξε θσηεηλή ζήκαλζε ηνπ LED LAMP/CORT) αληί γηα κηα 
θνξά. Δπαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία αλ επηζπκείηε λα 
επαλαθέξεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
 
5) PGM. AUT : ( Απηόκαηνο πξνγξακκαηηζκόο): 

Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο 
Απηόκαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ( ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ). 
Ωο πξώην βήκα ζα πξέπεη λα  ζέζεηε ηηο ζύξεο απηνκαηηζκνύ 
ζε κεζαία ζέζε, θαη λα ηνπνζεηήζεηε ην πιήθηξν SEL ζην 
δηαθνπηόκελν θσηηζκό ηνπ LED PGM. AUT. θαη ζηελ ζπλέρεηα 
λα παηήζεηε ζπλερόκελα ην πιήθηξν SET, ε θεληξηθή κνλάδα 
νινθιεξώλεη ηελ θάζε Απηόκαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 
αθνινπζώληαο πξώηα θιείζηκν θαη ζηελ ζπλερεία έλα πιήξε 
άλνηγκα θαη έλα πιήξε θιείζηκν ( δηαηεξήζηε πάληα παηεκέλν 
ην πιήθηξν SET κέρξη ην ηέινο ηνπ Απηόκαηνπ 
Πξνγξακκαηηζκνύ ).  
Σελ ίδηα ζηηγκή ξπζκίδεηαη Απηόκαηα ν θύθινο Δπηβξάδπλζεο 
ίζνο κε ην 15% πεξίπνπ ηνπ πιήξε θύθινπ. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Απηόκαηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε αληί ηνπ πιήθηξνπ SET, πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
θεληξηθή κνλάδα, ην πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κόλν αλ 
πξνεγνύκελα έρεη απνζεθεπηεί ζηελ κλήκε.  
 
6) T. MOT θαη ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΗ: (Πξνγξ.ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ 

θηλεηήξσλ κέγ. 4 ιεπηά.) 

Η θεληξηθή κνλάδα εθνδηάδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν ιεηηνπξγίαο. Κηλεηήξα ίζν κε 30 
δεπηεξόιεπηα θαη ρσξίο επηβξάδπλζε. 
Αλ ρξεηάδεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ηνπ θηλεηήξα, 
ν πξνγξακκαηηζκόο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο 
ζύξεο θιεηζηέο θαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: ηνπνζεηεζείηε κε ην 
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πιήθηξν   SEL, ζηνλ δηαθνπηόκελν θσηηζκό ηνπ LED T. MOT.  
ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα ην πιήθηξν 
SET, ν Κηλεηήξαο ζα εθθηλήζεη ηνλ θύθιν αλνίγκαηνο, όηαλ ε 
ζύξα θηάλεη ζην  επηζπκεηό ζεκείν  επηβξάδπλζεο, παηήζηε εθ 
λένπ ηνπ πιήθηξν SET, ηελ ίδηα ζηηγκή ν θηλεηήξαο 
πξαγκαηνπνηεί ηελ επηβξάδπλζε κέρξη ηελ επηζπκεηή ζέζε, 
παηήζηε ην πιήθηξν SET γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ 
αλνίγκαηνο. ηελ ζπλέρεηα παηήζηε ην SET, ην  LED T. MOT.  
ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη γξήγνξα, ζηελ ζπλέρεηα 
επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ρξόλνπ 
θηλεηήξα θαη ηεο επηβξάδπλζεο γηα ηνλ θύθιν θιεηζίκαηνο.   Αλ 
δελ επηζπκείηε ηελ επηβξάδπλζε  ηεο ζύξαο , θαηά ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ αλνίγκαηνο 
θαη θιεηζίκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν  SET  δπν ζπλερόκελεο 
θνξέο αληί γηα κηα κόλν.   
Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη πηζαλή ε ρξήζε ζηελ ζέζε ηνπ 
πιήθηξνπ SET, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα, ηνπ 
πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κόλν αλ πξνεγνύκελα έρεη 
απνζεθεπηεί ζηελ κλήκε.  
 
7) T. MOT. PED: (Πξνγξ.ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ θηλεηήξσλ γηα 

Πέξαζκα – Γηάβαζε Πεδώλ κέγ. 4 ιεπηά.) 

Η θεληξηθή κνλάδα εθνδηάδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν ιεηηνπξγίαο Κηλεηήξα Πεδνύ ίζν κε 10 
δεπηεξόιεπηα θαη ρσξίο επηβξάδπλζε. 
Αλ ρξεηάδεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο γηα ηελ 
δηάβαζε πεδνύ, ν πξνγξακκαηηζκόο ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ζύξεο θιεηζηέο θαη κε ηνλ αθόινπζν 
ηξόπν: ηνπνζεηεζείηε κε ην πιήθηξν   SEL, ζηνλ δηαθνπηόκελν 
θσηηζκό ηνπ LED T. MOT. PED. ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε γηα κηα 
ζηηγκή ην πιήθηξν SET, ν θηλεηήξαο ζα αξρίζεη έλα θύθιν 
Αλνίγκαηνο. Όηαλ ε ζύξα θηάζεη ζην επηζπκεηό ζεκείν 
επηβξάδπλζεο  παηήζηε εθ λένπ ην πιήθηξν SET, ην  LED T. 
MOT. PED.  ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη πην αξγά θαη ν 
Κηλεηήξαο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηβξάδπλζε. Καηά ηελ 
αλάθηεζε ηεο επηζπκεηήο ζέζεο παηήζηε ην πιήθηξν SET γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ Αλνίγκαηνο.   ε απηό ην ζεκείν ην 
LED T. MOT. PED. ζα ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη θαλνληθά θαη ν 
Κηλεηήξαο ζα μαλαξρίζεη λα Κιείλεη. Δπαλαιάβεηε ηηο 
παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, γηα ηελ θάζε Κιεηζίκαηνο.  
Αλ δελ επηζπκείηε ηελ επηβξάδπλζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, 
θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ 
αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο, παηήζηε ην πιήθηξν  SET  δπν 
ζπλερόκελεο θνξέο αληί γηα κηα κόλν.   
Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη πηζαλή ε ρξήζε ζηελ ζέζε ηνπ 
πιήθηξνπ SET, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα, ηνπ 
πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κόλν αλ πξνεγνύκελα έρεη 
απνζεθεπηεί ζηελ κλήκε.  
 
8) T.PAUSA ΥΡΟΝΟ ΠΑΤΗ (Πξνγξακκαηηζκόο Απηνκάηνπ  

ρξόλνπ θιεηζίκαηνο 4 ιεπηά  κέγηζην ) 

Η θεληξηθή κνλάδα ρνξεγείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ρσξίο 
απηόκαην θιείζηκν.  Αλ επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ην 
απηόκαην θιείζηκν ζπλερίζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 
ηνπνζεηεζείηε κε  ην πιήθηξν SEL ζηνλ δηαθνπηόκελν θσηηζκό 
ηνπ  LED T.PAUSA, παηήζηε γηα κηα ζηηγκή ην πιήθηξν SET, 
ζηελ ζπλέρεηα αλακείλαηε γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην 
επηζπκεηό ρξόλν απηνκάηνπ θιεηζίκαηνο. Παηήζηε εθ λένπ γηα 
κηα ζηηγκή ην πιήθηξν SET, ηελ ίδηα ζηηγκή ζα θαζνξηζηεί ε 
απνζήθεπζεο ηνπ ρξόλνπ θιεηζίκαηνο θαη ην LED T.PAUSA ζα 
παξακείλεη αλνηθηό. Αλ επηζπκείηε λα επαλαθέξεηε ηελ αξρηθή 
ζπλζήθε (ρσξίο ρξόλν απηνκάηνπ θιεηζίκαηνο ),  κε ην πιήθηξν 
SEL ηνπνζεηεζείηε  ζην δηαθνπηόκελν θσηηζκό ηνπ LED 
T.PAUSA ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε ζπλερόκελα γηα 2 θνξέο ην 
πιήθηξν SET γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα 2 δεπηεξνιέπησλ. Σν 
Led ζα απελεξγνπνηεζεί θαη ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί.  
Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη πηζαλή ε ρξήζε ζηελ ζέζε ηνπ 
πιήθηξνπ SET, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα, ηνπ 
πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ κόλν αλ πξνεγνύκελα έρεη 
απνζεθεπηεί ζηελ κλήκε.  
 
 
 

 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟ ΜΔΝΟΤ 1       

Η θεληξηθή κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε 
ηε άκεζε  δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ βαζηθνύ 
κελνύ. 
Αλ ζειήζεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Δθηεηακέλν Μελνύ 1, ζπλερίζηε κε ηνλ 
αθόινπζν ηξόπν: παηήζηε ην πιήθηξν  SET ζπλερώο γηα 5 
δεπηεξόιεπηα, κεηά από ηα νπνία ζα αλαθηεζεί ν 
ελαιιαζζόκελνο δηαθνπηόκελνο θσηηζκόο ησλ Led T.MOT 
PED θαη Led T.PAUSA κε απηό ηνλ ηξόπν ζα έρεηε ρξόλν 30 
δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ επηινγή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 
Δθηεηακέλνπ Μελνύ 1 δηακέζνπ ηεο ρξήζεο ησλ πιήθηξσλ SEL 
θαη SET. Μεηά ην ηέινο ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ ε θεληξηθή 
κνλάδα επηζηξέθεη ζην θύξην κελνύ. 
 

---------------------- ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟ ΜΔΝΟΤ 1  ----------------- 
Αλαθνξά LED       LED Απελεξγνπνηεκέλν     LED Δλεξγνπνηεκέλν 

A) CODE                     Βήκα - Βήκα                       Αληηζηξέςηκν       

B) CODE PED     Ηιεθηξνληθό θξέλν = OFF      Ηιεθηξνληθό θξέλν= ON 

C) IN.CMD.AP.       Παξ. αλζξώπνπ.=OFF        Παξ.Αλζξώπνπ =ON       

D) LAMP/CORT   Δπηβξάδπλζε = OFF       Δπηβξάδπλζε = ON   

E) PGM. AUT           Follow Me = OFF           Follow Me = ON     

F) T.MOT.         PGM ζε απόζηαζε = OFF         PGM ζε απόζηαζε= ON 

G) T. MOT.PED    Γηαδνρηθόο δηαθνπηόκελνο θσηηζκόο ON/OFF                     

H) T. PAUSA           Γηαδνρηθόο δηαθνπηόκελνο θσηηζκόο ON/OFF                     

 
A) CODE ( Βεκαηηθή ιεηηνπξγία / Aπηόκαηε ) : 

Η θεληξηθή κνλάδα ρνξεγείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ηελ 
Απηόκαηε ιεηηνπξγία απελεξγνπνηεκέλε. Αλ ζέιεηε λα 
ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία, πξαγκαηνπνηήζηε ηα 
παξαθάησ: βεβαησζείηε όηη ελεξγνπνηήζαηε ην εθηεηακέλν 
κελνύ 1 (πνπ ππνγξακκίδεηαη από ηνλ ελαιιάμ  δηαθνπηόκελν 
θσηηζκό ησλ Led T.MOT.PED. θαη Led T.PAUSA),  πεγαίλεηε 
κε ην πιήθηξν  SEL, ζηε θσηεηλή ζήκαλζε ηνπ LED CODE θαη 
ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν SET, όπνηε  ην LED CODE 
ζα αλάςεη κόληκα  θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζα έρεη 
νινθιεξσζεί.  
 Με ηνλ ηξόπν απηό, ρξεζηκνπνηώληαο είηε ηνλ ηειερεηξηζηήξην 
είηε ην κπνπηόλ γηα  ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζύξαο, ζα έρεηε ηελ 
εμήο ιεηηνπξγία: ν πξώηνο παικόο ειέγρεη ην άλνηγκα κέρξη ηε 
ιήμε ηνπ ρξόλνπ θηλεηήξα, ν δεύηεξνο παικό ειέγρεη ην 
θιείζηκν ηεο ζύξαο, εάλ ζηείιεηε έλα παικό πξηλ από ηε ιήμε 
ηνπ ρξόλνπ θηλεηήξα, ε κνλάδα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ     
αληίζηξνθε θίλεζε, είηε ζηελ θάζε αλνίγκαηνο είηε ζηελ θάζε 
θιεηζίκαηνο.  Δπαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία αλ επηζπκείηε λα 
επαλαθέξεηε ηελ πξνεγνύκελε ξύζκηζε. 
 
2) CODE PED  ( Ηιεθηξνληθό Φξέλν ) : 

Η θεληξηθή κνλάδα ρνξεγείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ηελ 
ιεηηνπξγηά ηνπ ειεθηξνληθνύ θξέλνπ απελεξγνπνηκέλε.  Αλ 
ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε απηήλ ηε δπλαηόηεηα, αθνινπζήζηε 
ηα εμήο βήκαηα: Βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην 
Δθηεηακέλν Μελνύ 1 (πνπ ππνγξακίδεηαη από ηνλ ελαιιάμ 
δηαθνπηόκελν θσηηζκό ησλ Led T.MOT.PED θαη Led 
T.PAUSA), ηνπνζεηεζείηε κε  ην πιήθηξν SEL ζηνλ 
δηαθνπηόκελν θσηηζκό LED CODE PED. ηε ζπλέρεηα, 
παηήζηε ην θνπκπί SET, ηελ ίδηα ζηηγκή ην LED CODE PED  ζα 
αλάςεη κόληκα θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζα νινθιεξσζεί.  
Με απηό ηνλ ηξόπν ε θεληξηθή κνλάδα κεηώλεη ηελ θίλεζε ηεο 
ζύξαο πνπ νθείιεηαη ζηελ αδξάλεηα ζε αληηζηνηρία κε ηελ 
εληνιή αληηζηξνθήο.  Δπαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία αλ επηζπκείηε 
λα επαλαθέξεηε ηελ πξνεγνύκελε ξύζκηζε.  
 
C) INB. CMD. AP. ( Λεηηνπξγία Παξνπζία αλζξώπνπ ) : 

Η θεληξηθή κνλάδα ρνξεγείηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε 
απελεξγνπνηεκέλε ηελ ιεηηνπξγία Παξνπζίαο Αλζξώπνπ.  Αλ 
επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία, ζπλερίζηε κε ηνλ 
παξαθάησ ηξόπν: βεβαησζείηε όηη ελεξγνπνηήζαηε ην 
εθηεηακέλν κελνύ 1 (πνπ ππνγξακκίδεηαη από ηνλ ηαπηόρξνλν 
ελαιιάμ θσηηζκό ησλ Led T.MOT.PED θαη Led T.PAUSA),  
ηνπνζεηεζείηε κε ην πιήθηξν  SEL ζηνλ δηαθνπηόκελν θσηηζκό 
ησλ LED INB. CMD. AP:  παηήζηε ην πιήθηξν SET, ηελ ίδηα 



                                                                                                 5                                                            rev. 1.0   29/09/2014 

 

ζηηγκή  ην LED INB. CMD. AP. ζα αλάςεη νξηζηηθά θαη ν 
πξνγξακκαηηζκόο ζα έρεη νινθιεξσζεί. Με απηό ηνλ ηξόπν ε 
θεληξηθή κνλάδα ζα δνπιεύεη ζε ιεηηνπξγία Παξνπζίαο 
Αλζξώπνπ.  
Αλ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ιεηηνπξγία Παξνπζίαο 
Αλζξώπνπ ζηελ θάζε Κιεηζίκαηνο, επαλαιάβεηε ηελ άλσ 

πεξηγξαθόκελε δηαδηθαζία, παηώληαο ην πιήθηξν  SEL δπν 
θνξέο (θαη αλαθηώληαο ηνλ γξήγνξν θσηηζκό ησλ LED 
IN.CMD.AP.). Δπαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία αλ επηζπκείηε λα 
επαλαθέξεηε ηελ πξνεγνύκελε ξύζκηζε. 
 
D) LAMP/CORT.  ( Δπηβξάδπλζε ):  
Η θεληξηθή κνλάδα καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ 
ηηο ιεηηνπξγηάο ηεο Δπηβξάδπλζεο ζηελ θάζε αλνίγκαηνο θαη 
θιεηζίκαηνο ηηο ζύξαο.  
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ απηόκαην πξνγξακκαηηζκό 
PGM.AUT. ε Δπηβξάδπλζε ηνπνζεηείηαη από κόλε ηηο θαη 
ηζνδύλακε κε ην 15% ηηο νιηθήο δηαδξνκήο.   
Δάλ, όκσο, δελ ζέιεηε  λα έρεηε  θακία Δπηβξάδπλζε, κπνξείηε 
λα ηελ απελεξγνπνηήζεηε   : 
κε ηνλ ηξόπν απηό ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ απηόκαην 
πξνγξακκαηηζκό PGM.AUT. δελ ζα ελεξγνπνηείηαη πιένλ  
απηόκαηα ε Δπηβξάδπλζε θαηά ην άλνηγκα ή ην θιείζηκν ηηο 
ζύξαο ή εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκνο κέζν ηνπ              
LED T. Motor, δελ ζα έρεηε  πιένλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 
επηβξάδπλζεο. 
 Όηαλ απελεξγνπνηήζεηε ηε θάζε επηβξάδπλζεο είλαη 
απαξαίηεην λα επαλαιάβεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό. 
 Δάλ ζέιεηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ επηβξάδπλζε 
πξνρσξήζηε σο εμήο: Βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην 
δηεπξπκέλν κελνύ 1 (πνπ ππνγξακκίδεηαη από ηνλ ελαιιάμ  
δηαθνπηόκελν θσηηζκό ησλ Led T.MOT.PED θαη Led 
T.PAUSA), ηνπνζεηεζείηε κε ην θνπκπί SEL ζηε ιπρλία         
LED LAMP / CORT. θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ην θνπκπί SET, 
ην LED LAMP / CORT. ζα ζβήζεη νξηζηηθά θαη ν 
πξνγξακκαηηζκόο ζα νινθιεξσζεί.  
Δάλ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε μαλά ηε θάζε επηβξάδπλζεο, 
επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία θαη αλάςηε κόληκα ην LED 
LAMP/CORT. 
 
E) PGM. AUT ( Follow Me ) : 

Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία “Follow Me” :     
απηή ε ιεηηνπξγία , πξνγξακκαηίδεηαη κόλν εαλ πξηλ έρεη 
πξνγξακκαηηζηεί έλαο Υξόλνο Παύζεο, πξνβιέπεη ηελ κείσζε 
ηνπ ρξόλνπ Παύζεο ζε 5 δεπη. κεηά από ηελ απεκπινθή ηνπ 
θσηνθπηηάξνπ, δειαδή ε ζύξα μαλαθιείλεη 5 δεπη. κεηά ηελ 
κεηάβαζε ηνπ ρεηξηζηή. 
 Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηήζηε 
ηα αθόινπζα: βεβαησζείηε όηη ελεξγνπνηήζαηε ην Δθηεηακέλν 
Μελνύ 1 (πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ ελαιιαθηηθό  θσηηζκό ησλ 
Led T.MOT.PED θαη Led T.PAUSA), ηνπνζεηεζείηε κε ην 
πιήθηξν SEL ζηνλ δηαθνπηόκελν θσηηζκό LED PGM. AUT.  θαη 
ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν SET: ην LED PGM. AUT.  
ζα αλάςεη κόληκα θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζα νινθιεξσζεί. 
Δπαλαιάβεηε ηε ιεηηνπξγία αλ επηζπκείηε λα επαλαθέξεηε ηελ 
πξνεγνύκελε ξύζκηζε.  
 
F) T.MOT (Πξνγξακκαηηζκόο Ραδηνρεηξηζηεξίνπ εμ 
απνζηάζεωο): 
Σν θέληξν επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ θσδηθνύ 
κεηάδνζεο, ρσξίο ηελ απ’ επζείαο παξέκβαζε ζην θνπκπί SEL 
ηνπ θέληξνπ, αιιά εθηειώληαο ηε δηεξγαζία εμ απνζηάζεσο. 
Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ θσδηθνύ κεηάδνζεο εμ απνζηάζεσο, 
δηελεξγείηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: ζηείιηε ζπλερώο γηα ρξόλν 
κεγαιύηεξν ησλ 10 δεπηεξνιέπησλ ηνλ θσδηθό ελόο 
ξαδηνρεηξηζηεξίνπ πνπ απνζεθεύηεθε πξνεγνπκέλσο, 
ηαπηόρξνλα ην θέληξν κπαίλεη ζε ηξόπν πξνγξακκαηηζκνύ 
όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ γηα ην LED CODE ζην θύξην 
κελνύ. 
Σν θέληξν παξέρεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ηνπ θσδηθνύ κεηάδνζεο εμ απνζηάζεσο 
αλελεξγό, αλ επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία, 
πξνρσξήζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: βεβαησζείηε όηη έρεηε 

ελεξγνπνηήζεη ην δηεπξπκέλν κελνύ 1 (επηζεκαίλεηαη από ην 
ελαιιαζζόκελν αλαβνζβήζηκν ησλ Led T. MOT θαη Led T. 
PAUSA),  ηνπνζεηεζείηε κε ην θνπκπί  SEL, ζην  LED T.MOT 
θαηόπηλ παηήζηε ην θνπκπί SET, ηελ ίδηα ζηηγκή ην LED T.MOT 
ζα αλάςεη κόληκα θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ζα έρεη νινθιεξσζεί. 
Δπαλαιάβεηε ηελ ελέξγεηα αλ επηζπκείηε λα απνθαηαζηήζεηε 
ηελ πξνεγνύκελε δηακόξθσζε. 
 

ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟ ΜΔΝΟΤ 2       

Η θεληξηθή κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε 
ηε άκεζε  δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ βαζηθνύ 
κελνύ. 
Αλ ζειήζεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό Ιζρύνο 
ηεο Δπηβξάδπλζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θεληξηθή 

κνλάδα, ζπλερίζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: εηζέιζεηε ζην 
Δθηεηακέλν Μελνύ 1 (όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή 
παξάγξαθν ) ζηελ ζπλέρεηα παηήζηε εθ λένπ ην πιήθηξν  SET 
ζπλερώο γηα 5 δεπηεξόιεπηα, όπνηε ζηελ ζπλερεία έρνπκε ην 
ηαπηόρξνλν αλαβνζβήλσ ησλ  LED T.MOT.PED. θαη Led 
T.PAUSA. 
 Με απηό ηνλ ηξόπν ζα έρεηε ρξόλν 30 δεπηεξνιέπησλ γηα ηελ 
επηινγή ηεο επηζπκεηήο ηζρύνο ηεο Δπηβξάδπλζεο  δηακέζνπ 
ηεο ρξήζεο ησλ πιήθηξσλ SEL θαη SET. Μεηά ην ηέινο ησλ 30 
δεπηεξνιέπησλ ε θεληξηθή κνλάδα επηζηξέθεη ζην θύξην κελνύ. 
 

-----------------ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟ ΜΔΝΟΤ 2  ----------------- 
Αλαθνξά  LED                                  LED  Δλεξγνπνηεκέλα 
1) ΚΩΓΙΚΟ : 

2                                       CODE – CODE PED. 

3                             CODE – CODE PED. – IN.CMD.AP. 

4                   CODE – CODE PED. – IN.CMD.AP. –  LAMP/CORT. 

5         CODE – CODE PED. – IN.CMD.AP. – LAMP/CORT. – PGM.AUT. 

6  CODE – CODE PED.– IN.CMD.AP. – LAMP/CORT. – PGM.AUT. – T.MOT. 

 
Πξνγξακκαηηζκόο ΙΥΤΟ ΔΠΙΒΡΑΓΤΝΗ  
Η θεληξηθή κνλάδα επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο ηζρύνο 
πνπ ζα εθηειεζηεί ε θάζε επηβξάδπλζεο. 
Δίλαη δπλαηή ε επηινγή αλάκεζα ζε 6 δηαθνξεηηθά επίπεδα 
ηζρύνο κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: γηα θάζε ζπλδπαζκό ησλ 
ελεξγνπνηεκέλσλ LED αληηζηνηρεί κηα ζηάζκε ζύκθσλα κε ηνλ 
παξαπάλσ πίλαθα. Οπζηαζηηθά μεθηλώληαο από ην πην ρακειό 
led (CODE LED) θαη αλεβαίλνληαο πξνο ηα επάλσ θάζε LED 
αληηζηνηρεί ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν ηζρύνο,κε ην        LED T. 
MOTORE κέγηζηε ηζρύ. Με ην πιήθηξν SEL κπνξείηε λα 
κεηαθηλεζείηε αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηζρύνο, γηα 
θάζε επηιεγόκελν επίπεδν, ην αληίζηνηρν πςειόηεξν LED 
αλαβνζβήλεη  (γηα παξάδεηγκα, αλ επηιέμεηε ην επίπεδν 4, ηα 
led CODE, CODE PED. θαη IN.CMD.AP. είλαη κόληκα 
ελεξγνπνηεκέλα ελώ ηα LED LAMP / CORT αλαβνζβήλνπλ). 
Παηήζηε ην πιήθηξν SET γηα λα επηβεβαηώζεηε. 
ηε δηακόξθσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ έρεη επηιεγεί ην επίπεδν 3. 
 

RESET : 

 
Αλ ζέιεηε λα επαλαθέξεηε ηελ θεληξηθή κνλάδα ζηε ξύζκηζε 
ηνπ εξγνζηαζίνπ, παηήζηε ηα θνπκπηά SEL θαη SET καδί θαη 
θξαηήζηε ηα παηεκέλα γηα 10 δεπη. έηζη ώζηε λα πεηύρεηε ην 
ηαπηόρξνλν άλακκα  όισλ ησλ LED  ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΥΡΩΜΑΣΟ 

ζήκαλζεο θαη ακέζσο κεηά ην ζβήζηκό ηνπο.  

ΓΙΑΓΝΩΗ :  

Test input εληνιείο: 

ε αληηζηνηρία κε θάζε είζνδν ηεο ρακειήο ηάζεο ειέγρνπ, ε 
θεληξηθή κνλάδα δηαζέηεη έλα LED ζεκαηνδόηεζεο, έηζη ώζηε 
λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη γξήγνξα ηελ θαηάζηαζε.  
Λνγηθό θύθισκα ιεηηνπξγίαο : LED ελεξγνπνηεκέλν είζνδνο 
θιεηζηή, LED απελεξγνπνηεκέλν είζνδνο αλνηθηή. 

Γηνίθεζε από LED 

Η ζπζθεπή κεηά από 3 ιεπηά αδξάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία 
πξνγξακκαηηζκνύ, εθηειεί ην απηόκαην θιείζηκν ησλ LED 
πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Μόλν ηα πιήθηξα 
SEL, SET, ή νη ιήςε εληνιώλ θίλεζεο ζα ελεξγνπνηήζεη ηα LEDs, 
ζύκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκό πνπ έρεηε θάλεη. 


