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ΡΤΘΜΙΕΙ  
 Σποθοδοζία 12-24 VAC/VDC:  

Σηηο 2 θιέκκεο 1(+) θαη 2(-) αξηζηεξά ζηνλ PSRD-13R ή ζηα θαιώδηα 

θόθθηλν θαη άζπξν(-) ζηνλ PSRD-14R. Μόιηο ηξνθνδνηεζεί κε ηάζε ε 

ζπζθεπή, αλάβεη ην ελδεηθηηθό πξάζηλν ρξώκα.  

Έξοδοι καναλιών, επαθέρ Ρελέ:  

Η έμνδνο ηνπ 1νπ θαλαιηνύ  ζηνλ PSRD-13R  είλαη νη επαθέο 3(NC), 4(COM) θαη 5(ΝΟ)   

ή ηα κπιε θαιώδηα (COM/NO) ζην 1ν θαλάιη ηνπ PSRD-14R  

Η έμνδνο ηνπ 2νπ θαλαιηνύ ζηνλ 2-θάλαιν δέθηε, ηα πξάζηλα θαιώδηα (COM/NO). 

Ενηολή γκαπαζόποπηαρ οι επαθέρ COM και NO ηος καναλιού 

Λειηοςπγίερ:  

Push-On ( όζη ώπα παηάμε ηο ηηλεκονηπόλ, η επαθή κλείνει): 

  Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, αθαηξέζηε ηα  jumpers από ηηο ζέζεηο Καλ.1  γηα ην 

1ν θαλάιη θαη Καλ.2 γηα ην 2ν  θαλάιη.  

Push ON-OFF (παηάμε μια θοπά ηο ηηλεκονηπόλ, η επαθή κλείνει, παηάμε 

ξανά και η επαθή ανοίγει):  Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ηνπνζεηήζηε ηα 

jumpers ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ην 1ν ή θαη ην 2ν θαλάιη. 

Διαγπαθή μνήμηρ ηηλεκονηπόλ: Παηήζηε ην κπνπηόλ εθκάζεζεο ζην 

πιαϊλό κέξνο ηνπ δέθηε γηα αξθεηή ώξα, ην ελδεηθηηθό LED ζα γίλεη θόθθηλν γηα 8 

δεπηεξόιεπηα, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ζβήζεη. Τα ηειεθνληξόι έρνπλ δηαγξαθεί. 

Πξνζνρή, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γίλεηαη νιηθή δηαγξαθή 

ηωλ ηειεθνληξόι. 

Πποζθήκη ηηλεκονηπόλ ζηην μνήμη:  

Παηήζηε κηα θνξά ην κπνπηόλ εθκάζεζεο ζηα πιαϊλό κέξνο ηνπ 

δέθηε. Τν ελδεηθηηθό ζα γίλεη θόθθηλν. Ακέζωο κεηά παηήζηε ην 

κπνπηόλ  ηνπ ηειεθνληξόι πνπ ζέιεηε λα απνζεθεύζεηε κηα θνξά θαη ην ελδεηθηηθό ζα γίλεη πξάζηλν αλ ην ηειεθνληξόι 

αλαγλωξηζηεί αιιηώο παξακέλεη θόθθηλν. ΑΝ γίλεη πξάζηλν, αθήζηε θαη μαλαπαηήζηε ζπλερόκελα ην ίδην κπνπηόλ ηνπ 

ηειεθνληξόι θαη ην ελδεηθηηθό ζα αλαβνζβήλεη πξάζηλν γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί. 

Οινθιεξώλεηαη ε απνζήθεπζε κόιηο ζηαζεξνπνηεζεί.  Εάλ έρεηε πξνκεζεπηεί  2-θάλαιν δέθηε PSRD-14R, ην 2ν θαλάιη 

απνζεθεύεηαη απηόκαηα ρωξίο λα ρξεηάδεηαη λα θάλεηε θάηη άιιν.  
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