
 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ MODEL : AT 8070 
     

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 8060 ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΤΛΛΕ Θ ΔΙΦΤΛΛΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕ ΠΟΡΣΕ 

.   

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά 

Σξνθνδνζία 230 Vac 50-60 Hz  

Έμνδνο πξνεηδνπνηεηηθνύ θαλνύ 230 Vac 500 W max 

Έμνδνο θηλεηήξα 230 Vac 800 W max 

Έμνδνο ηξνθνδνζίαο Aux 24 Vac 3 W max 

πρλόηεηα δέθηε RF 433,92 MHz 

Κσδηθνπνίεζε πνκπώλ 12-24 bit ή Rolling Code 

Θέζεηο κλήκεο πνκπώλ 250 

 

ςνδεζμολογία Ακποδεκηών 

2. Ακποδέκηηρ σαμηλήρ ηάζηρ 

1 ΕΞΟΔΟ ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 24 Vac 

2 ΓΕΝΘΚΟ 

3 ΕΠΘΛΟΓΕΑ ΚΛΕΘΔΑΡΘΑ 24Vac 

4 ΕΠΘΛΟΓΕΑ ΚΛΕΘΔΑΡΘΑ 24Vac.  

6 ΕΝΣΟΛΗ START. Επαθή αλνηθηή . 

7 ΓΕΝΘΚΟ  

8 ΕΠΑΦΗ ΠΕΖΩΝ. 

9 ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ 1  ΕΞΩΣΕΡΘΚΟ. Επαθή θιεηζηή. 

10 ΓΕΝΘΚΟ 

11 ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ 2  ΕΩΣΕΡΘΚΟ. Επαθή θιεηζηή. 

12 ΚΕΡΑΘΑ. 

 

 

Λειηοςπγίερ Πίνακα 

Λειηοςπγία Βήμα-Βήμα: Υξεζηκνπνηώληαο ηόζν ην CONTROL όζν θαη ηελ επαθή START γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πόξηαο ζα 

επηηεπρζεί ε αθόινπζε ιεηηνπξγία: 

 ην πξώην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ δίλεηε εληνιή αλνίγκαηνο πνπ δηαξθεί κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο ή κέρξη 

λα θιείζεη ην ηεξκαηηθό αλνίγκαηνο. 

 ην δεύηεξν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ δίλεηε εληνιή θιεηζίκαηνο πνπ δηαξθεί κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο ή κέρξη 

λα θιείζεη ην ηεξκαηηθό θιεηζίκαηνο. 

 Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θίλεζεο ηεο πόξηαο ηόζν ζηελ θάζε αλνίγκαηνο όζν θαη ζηελ θάζε θιεηζίκαηνο δώζεηε εληνιή 

από ην CONTROL ή από ηελ επαθή START ε πόξηα ζηακαηάεη θαη κε δεύηεξε εληνιή δίλεηε επαλάιεςεο ηεο θίλεζεο 

κε αληίζεηε θνξά. 

Αςηόμαηο κλείζιμο: Ο πίλαθαο επηηξέπεη ην θιείζηκν ηεο πόξηαο απηόκαηα ρσξίο λα δώζεηε θάπνηα εληνιή. Η ξύζκηζε απηή 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ απηνκάηνπ θιεηζίκαηνο. 

Γιαηάξειρ αζθαλείαρ:  Ο πίλαθαο επηηξέπεη ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ ζύλδεζε δηαηάμεσλ αζθαιείαο όπσο θσηνθύηηαξσλ, 

πξεζζνζηάηε (NC).  

Δπιβπάδςνζη: Η ιεηηνπξγία επηβξάδπλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πόξηα γηα ηελ απνθπγή ρηππήκαηνο κε κεγάιε ηαρύηεηα ζην 

ηέινο ηεο δηαδξνκήο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο. Ο ρξόλνο αξγήο θίλεζεο είλαη 5 δεπηεξόιεπηα πξηλ από ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. 

1. Ακποδέκηηρ ςτηλήρ ηάζηρ 230 Vac 

1 ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 230Vac ΦΑΗ. 

2 ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 230Vac ΟΤΔΕΣΕΡΟ. 

3 ΠΡΟΕΘΔΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΦΑΝΟ 230Vac. 

4 ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 230Vac ΓΘΑ ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΟΘΓΜΑΣΟ 
ΣΟΤ Μ1. 

5 ΓΕΝΘΚΟ Μ1. 

6 ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 230Vac ΓΘΑ ΕΝΣΟΛΗ ΚΛΕΘΘΜΑΣΟ 
ΣΟΤ Μ1. 

7 ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 230Vac ΓΘΑ ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΟΘΓΜΑΣΟ 
ΣΟΤ Μ2. 

8 ΓΕΝΘΚΟ Μ2. 

9 ΣΡΟΦΟΔΟΘΑ 230Vac ΓΘΑ ΕΝΣΟΛΗ ΚΛΕΘΘΜΑΣΟ 
ΣΟΤ Μ2. 



 

 

 

Ππογπαμμαηιζμόρ 

Πλήκηπο SELECT: Παηώληαο δηαδνρηθά ην πιήθηξν SELECT κπνξείηε λα επηιέμεηε κέζα από ην menu ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία 

πνπ ζέιεηε λα ξπζκίζεηε. Η επηινγή παξακέλεη ελεξγή γηα 10 δεπηεξόιεπηα θαη απεηθνλίδεηαη ζην Led display κε δύν ραξαθηήξεο, πνπ 

αλαβνζβήλνπλ δηαδνρηθά. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ ν πίλαθαο βγαίλεη από ην menu ιεηηνπξγηώλ θαη επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε. 

 

 

Πλήκηπα             : Όηαλ από ην menu έρνπκε επηιέμεη κηα ιεηηνπξγία ηόηε παηάκε ηα πιήθηξα κε ηα βέιε  γηα λα δνύκε ηελ 

ξύζκηζε πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Γηα λα θάλνπκε αιιαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξύζκηζεο παηάκε δηαδνρηθά ην 

πιήθηξν κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ επηζπκεηή έλδεημε. Οη ξπζκίζεηο απνζεθεύνληαη απηόκαηα κε ηελ έμνδν από ην menu. 

 

Menu Λειηοςπγιών 

Ο πίλαθαο δίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ην menu ιεηηνπξγηώλ λα έρεη ηηο παξαθάησ εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο:  

ΔΝΓΔΙΞΖ 
DISPLAY 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΟΣΑΙΑΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ 

AL Εγγξαθή / Δηαγξαθή θσδηθνύ CONTROL  

t1 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο πξώηεο πόξηαο. 10 ΔΕΤΣΕΡΌΛΕΠΣΑ 

t2 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο δεύηεξεο πόξηαο. 10 ΔΕΤΣΕΡΌΛΕΠΣΑ 

St Υξόλνο θαζπζηέξεζεο.  5 ΔΕΤΣΕΡΌΛΕΠΣΑ 

AC Υξόλνο απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο. ΥΩΡΘ ΑΤΣΌΜΑΣΟ ΚΛΕΘΘΜΟ  

Cd Υξόλνο θαζπζηέξεζεο θιεηζίκαηνο πόξηαο. 3 ΔΕΤΣΕΡΌΛΕΠΣΑ 

Fo Θζρύο θηλεηήξα.  50 

LP Λεηηνπξγίεο θαλνύ. ΟΥΘ 

Ad Δηεπξπκέλν Menu. ΟΥΘ 

rEu Αληίζηξνθε θίλεζε. ΟΥΘ 

Opd Καζπζηέξεζε αλνίγκαηνο δεύηεξεο πόξηαο. ΝΑΘ 

SFP Αξρηθή εθθίλεζε θηλεηήξα.  ΝΑΘ 

ALP Λεηηνπξγία δηέιεπζεο πεδώλ. ΟΥΘ  

TPP Υξόλνο ιεηηνπξγίαο δηέιεπζεο πεδώλ.  10 ΔΕΤΣΕΡΌΛΕΠΣΑ 

CoF Λεηηνπξγίεο CONTROL. OPEN-STOP-CLOSE-STOP 

buF Λεηηνπξγίεο Start button.  OPEN-STOP-CLOSE-STOP 

bPF Λεηηνπξγίεο button δηέιεπζεο πεδώλ. OPEN-STOP-CLOSE-STOP 

 
 

 
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΖΚΣΡΩΝ MENU,       ,    . 

Ο πίλαθαο 8060 πξνγξακκαηίδεηαη επηιέγνληαο από ην MENU ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν 

πξνγξακκαηηζκόο πηέδνληαο δηαδνρηθά ην πιήθηξν  MENU επηιέγνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ MENU πνπ ζέινπκε ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην 

Led Display. Αθνύ επηιέμνπκε ηε ιεηηνπξγία κε ηα πιήθηξα + θαη - θάλνπκε ηε ξύζκηζε πνπ ζέινπκε ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην Led Display. 

Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. ηε ζπλέρεηα κε ην πιήθηξν MENU επηιέγνπκε όπνηα άιιε ιεηηνπξγία ζέινπκε λα ξπζκίζνπκε.  

Παηήζηε ην πιήθηξν MENU κέρξη ζην Led Display λα εκθαληζηεί ε ξύζκηζε (Ad) θαη κε ηα πιήθηξα + θαη - επηιέγνπκε εάλ ζέινπκε ην 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ή ην ΠΛΟΤΙΟ ΜΕΝΟΤ. 

 

 



 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
ην ΜΕΝΟΤ απηό ππάξρνπλ κόλν νη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο πόξηαο. Απηέο είλαη: 

AL Εγγξαθή / Δηαγξαθή θσδηθνύ CONTROL 

t1 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο πξώηεο πόξηαο. 

t2 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο δεύηεξεο πόξηαο. 

St Υξόλνο θαζπζηέξεζεο.  

AC Υξόλνο απηόκαηνπ θιεηζίκαηνο. 

Cd Υξόλνο θαζπζηέξεζεο θιεηζίκαηνο πόξηαο. 

Fo Θζρύο θηλεηήξα.  

LP Λεηηνπξγίεο θαλνύ. 

Ο ηξόπνο ξύζκηζεο ησλ αλσηέξσλ ιεηηνπξγηώλ επεμεγείηε παξαθάησ ζηα βήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ΠΛΟΤΘΟΤ ΜΕΝΟΤ. 

 
 
 
ΠΛΟΤΙΟ ΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
Ο πίλαθαο καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα  αιιάμνπκε όινπο ηνπο ρξόλνπο θαη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία καο. 

Παηώληαο ην πιήθηξν MENU κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία θαη κε ηα πιήθηξα + θαη - λα αιιάμνπκε ηελ ξύζκηζε ηεο. 

Οη λέεο ξπζκίζεηο θαηαρσξνύληαη απηόκαηα ζηε κλήκε ηνπ πίλαθα. 

rEu Αληίζηξνθε θίλεζε. 

Opd Καζπζηέξεζε αλνίγκαηνο δεύηεξεο πόξηαο. 

SFP Αξρηθή εθθίλεζε θηλεηήξα.  

ALP Λεηηνπξγία δηέιεπζεο πεδώλ. 

TPP Υξόλνο ιεηηνπξγίαο δηέιεπζεο πεδώλ.  

CoF Λεηηνπξγίεο CONTROL. 

buF Λεηηνπξγίεο Start button.  

bPF Λεηηνπξγίεο button δηέιεπζεο πεδώλ. 

 

ΠΡΟΟΥΗ ζε πεξίπησζε πνπ εληόο 30 δεπηεξνιέπησλ δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν, ν πίλαθαο βγαίλεη απηόκαηα από ην ΠΛΟΤΘΟ 

ΜΕΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΘΜΟΤ θαη κπαίλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο έρνληαο θαηαρσξήζεη απηόκαηα ζηε κλήκε ηνπ ηηο αιιαγέο ησλ 

ξπζκίζεσλ. 

 
1. Δγγπαθή / Γιαγπαθή κυδικού CONTROL (AL) 
Ο πίλαθαο κπνξεί λα δερζεί έσο 10 πνκπνύο ηδίνπ ηύπνπ (θπιηόκελνο ή απιόο πνκπόο) κε δηαθνξεηηθό θσδηθό. 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ζηελ κλήκε ησλ επηζπκεηώλ θσδηθώλ ησλ πνκπώλ αθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (AL). 

 Παηήζηε ην πιήθηξν + ή -. 

 Παηήζηε ην πιήθηξν ηνπ control πνπ ζέιεηε λα πξνγξακκαηίζεηε κέζα ζε ρξόλν 10 δεπηεξνιέπησλ  
 

Ο πίλαθαο είλαη έηνηκνο λα απνζεθεύζεη ζηε κλήκε ηνπ λένπο θσδηθνύο αθνινπζώληαο μαλά ηα παξαπάλσ βήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ. 

            ΑΚΤΡΩΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΩΓΙΚΩΝ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΖ ΜΝΖΜΖ  
Η ιεηηνπξγία απηή καο επηηξέπεη κε έλα απιό ρεηξηζκό λα αθπξώζνπκε όινπο ηνπο θσδηθνύο ησλ πνκπώλ πνπ έρνπλ κπεη ζηελ 
κλήκε θαη δίλνπλ εληνιέο θαη ζηηο δύν πόξηεο. 

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (AL). 

 Παηήζηε ηo πιήθηξν + ή -  γηα 10 δεπηεξόιεπηα. 

 Αθήζηε ην πιήθηξν όινη νη θσδηθνί ησλ πνκπώλ πνπ δίλνπλ εληνιέο ζηηο δύν πόξηεο έρνπλ αθπξσζεί. 
 

ΖΜΔΙΩΖ: Όηαλ πξνγξακκαηίζνπκε πεξηζζόηεξα από 10 πνκπνύο πνπ δέρεηαη ε κλήκε ηνπ πίλαθα ηόηε θάζε θαηλνύξγηνο πνκπόο πνπ 

απνζεθεύεηαη ζηε κλήκε ζβήλεη ηνλ παιαηόηεξν θαηά ζεηξά. 



 

 

 

 

2. ΠΟΡΣΑ 1 ΥΡΟΝΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (t1) 
Σν πξόγξακκα είλαη ξπζκηδόκελν από 0 - 120 δεπηεξόιεπηα θαη θαζνξίδεη ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο πόξηαο 1. 

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (t1) (όπνπ 10 ηα δεπηεξόιεπηα πνπ είλαη ξπζκηζκέλε ε πόξηα 
λα ιεηηνπξγήζεη). 

 Θέζαηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 

3. ΠΟΡΣΑ 2 ΥΡΟΝΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ(t2) 
Σν πξόγξακκα είλαη ξπζκηδόκελν από 0 - 120 δεπηεξόιεπηα θαη θαζνξίδεη ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο πόξηαο 2. 

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (t2) (όπνπ 10 ηα δεπηεξόιεπηα πνπ είλαη ξπζκηζκέλε ε πόξηα 
λα ιεηηνπξγήζεη). 

 Θέζαηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 

4. Απγή ηασύηηηα (ST) 
 
Η ιεηηνπξγία ηεο επηβξάδπλζεο ησλ θηλεηήξσλ ρξεζηκνπνηείηε ζαλ θηγθιίδσκα αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή ηνπ ρηππήκαηνο κε 

κεγάιε ηαρύηεηα ηεο ζύξαο ζην ηέινο ηεο θάζεο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο. Ο πίλαθαο επηηξέπεη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

ρξόλνπ θηλεηήξα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό  ηεο επηβξάδπλζεο ζηα επηζπκεηά ζεκεία. Αλ επηζπκείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηνλ ρξόλν 

επηβξάδπλζεο πξνρσξήζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

0. Παηήζηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν SEL κέρξη ζην Led Display λα εκθαληζηεί ε έλδεημε (St). 

1. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 0 θαη ζεκαίλεη “ρσξίο ρξόλν επηβξάδπλζεο ”. 

2. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 1 έσο 9 θαη ζεκαίλεη “ ρξόλνο επηβξάδπλζεο από 1 έσο 9 δεπηεξόιεπηα ”. 

 
 

5. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ (AC) 
Σν θέληξν δηαηίζεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ρσξίο απηόκαην θιείζηκν. Αλ επηζπκείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ην απηόκαην θιείζηκν, 

πξνρσξήζηε κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:  

0. Παηήζηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν SELECT κέρξη ζην Led Display λα εκθαληζηεί ε έλδεημε (Ac). 

1. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 0 θαη ζεκαίλεη “Υσξίο απηόκαην θιείζηκν ”.  

2. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 1 έσο 250  θαη ζεκαίλεη “ ρξόλνο από 1 έσο 250 δεπηεξόιεπηα ”. 

 

ΖΜΑΝΣΙΚΟ: Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην απηόκαην πξόγξακκα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ρξήζε θσηνθπηηάξσλ. 

 

 

 

 



 

 

6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΓΤΟ ΠΟΡΣΩΝ (CD)  
Γηα λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε κπινθάξηζκα ηεο πόξηαο θαηά ηε θάζε αλνίγκαηνο ή θιεηζίκαηνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί 

ρξόλνο θαζπζηέξεζεο, ν νπνίνο είλαη ξπζκηδόκελνο από 0 - 20 δεπηεξόιεπηα. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλνίγκαηνο ε πόξηα 2  θαζπζηεξεί λα 

αλνίμεη ζε ζρέζε κε ηελ πόξηα 1 ελώ θα ηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θιεηζίκαηνο ε πόξηα 1 θαζπζηεξεί λα θιείζεη ζε ζρέζε κε ηελ πόξηα 2.  

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (CD). 

 Θέζαηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 
7. ΡΤΘΜΙΖ ΙΥΤΟ ΚΙΝΖΣΖΡΑ (FO) 
Ο πίλαθαο δηαζέηεη ιεηηνπξγία ξύζκηζεο ηεο ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα γηα λα επηηπγράλεηε ε κέγηζηε θίλεζε ηνπ απηνκαηηζκνύ αιιά θαη 

ηαπηόρξνλα λα  πξνζηαηεύεη ηνλ απηνκαηηζκό από πηζαλή δεκία ζηελ πεξίπησζε εκπνδίνπ θαηά ην άλνηγκα ε ην θιείζηκν ηεο πόξηαο. Γηα 
λα ξπζκίζεηε ηελ ηζρύ ηνπ θηλεηήξα παξαθαιώ αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 
 

   Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (FO). 

 Θέζαηε ηελ επηζπκεηή ηηκή παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
 

Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 
   

8. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΑΝΟΤ (LP) 
Σν πξόγξακκα επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαλνύ. Ο θαλόο κπνξεί λα αλάβεη ή λα θάλεη ΦΛΑ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

πόξηαο, κπνξεί λα παξακέλεη αλακκέλνο θαη κεηά ην ηέινο νπνηαζδήπνηε θίλεζεο ηεο πόξηαο γηα όζν ρξόλν έρνπκε ξπζκίζεη. 

  

Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (LP). 

 

Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 0 θαη ζεκάλεη ιεηηνπξγία ΦΛΑ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πόξηαο, ζε θαλνύο 

δελ έρνπλ ελζσκαησκέλν δηαθόπηε ΦΛΑ. 

 

Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 1 – 249 θαη είλαη ηα δεπηεξόιεπηα πνπ είλαη ξπζκηζκέλνο ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαλνύ κεηά ην ηέινο νπνηαζδήπνηε θίλεζεο ηεο πόξηαο. Εάλ ν θαλόο έρεη ελζσκαησκέλν δηαθόπηε ΦΛΑ, θαη ζέινπκε λα 

ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πόξηαο, ζα ξπζκίζνπκε ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαλνύ ζην 1 sec. 

 

Θέζαηε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -.,  

Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 

 
9. ΥΡΟΝΟ ΚΑΘΙΣΔΡΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΟΡΣΑ (Opd) 
 

 Θέζαηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 

10. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΖ ΚΙΝΖΖ (rEu) 
 Σν πξόγξακκα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία αληίζηξνθεο θίλεζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλνίγκαηνο. Η αληίζηξνθε θίλεζε 

ρξεζηκεύεη ζην άλνηγκα ηεο πόξηαο όηαλ ε πόξηα έρεη θιεηδαξηά. 

  Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη (rEu) (όπνπ 0 ρσξίο αληίζηξνθε θίλεζε θαη 1 κε αληίζηξνθε θίλεζε). 

 Θέζαηε ηελ επηζπκεηή ξύζκηζε παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

 

    
11. ΑΡΥΙΚΖ ΔΚΙΝΝΖΖ ΚΙΝΖΣΖΡΑ (SFP)  



 

 

Ο πίλαθαο δηαζέηεη ιεηηνπξγία αξρηθήο εθθίλεζεο θηλεηήξα. Η αξρηθή εθθίλεζε ρξεζηκεύεη γηα λα βνεζάεη ην θηλεηήξα ζηελ 
αξρηθή θάζε ηεο θίλεζεο ηξνθνδνηώληαο ηνλ θηλεηήξα γηα 2 δεπηεξόιεπηα κε ηε κέγηζηε ηζρύ.  
 

  Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη (SFP) (όπνπ 0 ρσξίο αξρηθή εθθίλεζε  θαη 1 κε αξρηθή εθθίλεζε). 

 Θέζαηε ηελ επηζπκεηή ξύζκηζε παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα.    

 

12. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΜΠΟΤ ΣΗ ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΩΝ (ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΙΑ ΠΟΡΣΑ) (ALP) 

Ο πίλαθαο κπνξεί λα δερζεί έσο 10 πνκπνύο ηδίνπ ηύπνπ (θπιηόκελνο ή απιόο πνκπόο) κε δηαθνξεηηθό θσδηθό. 

Γηα λα απνζεθεύζεηε ζηελ κλήκε ησλ επηζπκεηώλ θσδηθώλ ησλ πνκπώλ αθνινπζήζηε πξνζεθηηθά ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη (ALP) 

 Παηήζηε ην πιήθηξν + ή -, ην led display αλαβνζβήλεη, παηήζηε ην control. 
 

Ο πίλαθαο είλαη έηνηκνο λα απνζεθεύζεη ζηε κλήκε ηνπ λένπο θσδηθνύο αθνινπζώληαο μαλά ηα παξαπάλσ βήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ. 

ΖΜΔΙΩΖ: Όηαλ πξνγξακκαηίζνπκε πεξηζζόηεξα από 10 πνκπνύο πνπ δέρεηαη ε κλήκε ηνπ πίλαθα ηόηε θάζε θαηλνύξγηνο πνκπόο πνπ 

απνζεθεύεηαη ζηε κλήκε ζβήλεη ηνλ παιαηόηεξν θαηά ζεηξά. 

 
13. ΥΡΟΝΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΟΡΣΑ ΠΔΕΩΝ (ΣΡΡ) 
Σν πξόγξακκα είλαη ξπζκηδόκελν από 0 δεπηεξόιεπηα έσο ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο πόξηαο 1 θαη θαζνξίδεη ην κεξηθό ρξόλν 

ιεηηνπξγίαο ηεο πόξηαο 1. 

 Παηήζηε ην πιήθηξν MENU, κέρξη ε νζόλε λα εκθαλίζεη ε έλδεημε (ΣΡΡ), (όπνπ 20 ηα δεπηεξόιεπηα πνπ είλαη ξπζκηζκέλε ε 
πόξηα λα ιεηηνπξγήζεη). 

 Θέζαηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 
Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

14. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ CONTROL  (CoF)  
Παηήζηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν MENU κέρξη ζην Led Display λα εκθαληζηεί ε  έλδεημε (CoF). ηελ ζπλέρεηα ζαο εκθαλίδνληαη 3 

επηινγέο: 

0. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 0 θαη ζεκαίλεη  “OPEN-STOP-CLOSE-STOP”. 

1. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 1 θαη ζεκαίλεη  “ OPEN-STOP-CLOSE-OPEN”. 

2. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 2 θαη ζεκαίλεη  “MONO OPEN”. 

15. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΔΝΣΟΛΖ START (buF) 
Παηήζηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν MENU κέρξη ζην Led Display λα εκθαληζηεί ε έλδεημε (buF). ηελ ζπλέρεηα ζαο εκθαλίδνληαη 2 

επηινγέο: 

0. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 0 θαη ζεκαίλεη  “OPEN-STOP-CLOSE-STOP”. 

1. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 1 θαη ζεκαίλεη  “ OPEN-STOP-CLOSE-OPEN”. 

  
      Θέζαηε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 

Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 

16. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΔΝΣΟΛΖ ΠΔΕΩΝ (bpF) 
Παηήζηε δηαδνρηθά ην πιήθηξν MENU κέρξη ζην Led Display λα εκθαληζηεί ε έλδεημε (bpF). ηελ ζπλέρεηα ζαο εκθαλίδνληαη 2 

επηινγέο: 

2. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 0 θαη ζεκαίλεη  “OPEN-STOP-CLOSE-STOP”. 

3. Εκθαλίδεηε ζηελ νζόλε ε έλδεημε 1 θαη ζεκαίλεη  “ OPEN-STOP-CLOSE-OPEN”. 

  
      Θέζαηε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία παηώληαο ηα πιήθηξα + ή -. 

Η ξύζκηζε θαηαρσξείηαη απηόκαηα. 



 

 

ΚΤΡΙΟ ΜΕΝΟΤ (ΜΠΟΤΣΟΝ SEL) ΤΠΟΜΕΝΟΤ (ΜΠΟΤΣΟΝ              Θ                  ) 

ΑΠΕΙΚΟΝΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    

AL 
ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

CONTROL 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
(ΑΝΑΒΟΒΗΝΕΙ ΣΟ AUL) 

ΠΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ 
SET ΚΑΙ ΠΑΣΑΜΕ ΣΟ CONTROL 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΑΝΑΒΟΒΗΝΕΙ ΣΟ res) 

ΚΡΑΣΑΜΕ ΠΑΣΗΜΕΝΟ ΣΟ 
ΠΛΗΚΣΡΟ SET 10 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

T1 
ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΜΟΣΕΡ 1 
1 - 250 ΧΡΟΝΟ 1 – 250 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

T2 
ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΜΟΣΕΡ 2 
1 - 250 ΧΡΟΝΟ 1 – 250 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

St ΧΡΟΝΟ ΑΡΓΗ ΣΑΧΤΣΗΣΑ 1 - 9 ΧΡΟΝΟ 1 – 9 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

Ac ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ 
0 ΧΩΡΙ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ 

1 - 250 ΧΡΟΝΟ 1 – 250 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

Cd 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΜΟΣΕΡ 2 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΚΛΕΙΙΜΟ 
1 - 9 ΧΡΟΝΟ 1 – 9 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

Fo ΔΤΝΑΜΗ ΜΟΣΕΡ 1 - 50 
ΟΣΑΝ Η ΡΤΘΜΙΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟ 50 ΣΑ 

ΜΟΣΕΡ ΕΧΟΤΝ ΣΗΝ ΜΕΓΙΣΗ 
ΔΤΝΑΜΗ 

    

LP ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΛΑΜΠΑ 
0 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ FLASH 

1 - 250 ΧΡΟΝΟ 1 – 250 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

Ad 
ΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΟΣΕΡΩΝ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 

0 
ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΜΟΝΟ 

ΣΙ ΚΤΡΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ 
ΠΙΝΑΚΑ 

1 
ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΟΛΕ ΣΙ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 

    

REU 
ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 

ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

0 ΧΩΡΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΚΙΝΗΗ 

1 ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΚΙΝΗΗ 

    

Opd 
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΜΟΣΕΡ 2 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

0 ΧΩΡΙ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ 

1 ΜΕ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ 

    

SFP 
ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΜΗ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ 

0 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΩΝ ΜΟΣΕΡ ΜΕ 

ΔΤΜΑΜΗ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΡΤΘΜΙΣΕΙ ΣΟ 
ΜΕΝΟΤ FO 

1 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΩΝ ΜΟΣΕΡ ΜΕ 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΜΑΜΗ  

    
    
    
    

ALP 
ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

CONTROL ΓΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΠΕΖΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
(ΑΝΑΒΟΒΗΝΕΙ ΣΟ AUL) 

ΠΑΣΑΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟ 
SET ΚΑΙ ΠΑΣΑΜΕ ΣΟ CONTROL 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
(ΑΝΑΒΟΒΗΝΕΙ ΣΟ res) 

ΚΡΑΣΑΜΕ ΠΑΣΗΜΕΝΟ ΣΟ 
ΠΛΗΚΣΡΟ SET 10 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TPP 
ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΩΝ 
1 - 250 ΧΡΟΝΟ 1 – 250 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ 

    

CoF ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ CONTROL 

0 OPEN – STOP – CLOSE – STOP -… 

1 OPEN – STOP – CLOSE – OPEN -… 

2 ΜΟΝΟ OPEN 

    

buF ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ BUTTON 

0 OPEN – STOP – CLOSE – STOP -… 

1 OPEN – STOP – CLOSE – OPEN -… 

2 ΜΟΝΟ OPEN 

    

bPF 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ BUTTON 

ΠΟΡΣΑ ΠΕΖΩΝ 

0 OPEN – STOP – CLOSE – STOP -… 

1 OPEN – STOP – CLOSE – OPEN -… 

2 ΜΟΝΟ OPEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Πληποθοπίερ ζημανηικέρ για ηο σπήζηη: 

- Η πζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από παηδηά ε άηνκα κε κεησκέλεο δηαλνεηηθέο ε θπζηθέο ηθαλόηεηεο εθηόο θαη 

αλ επνπηεύνληαη  γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο. 

- Μελ επηηξέπεηε ζε παηδηά λα παίδνπλ  κε ηελ ζπζθεπή. 

- ΠΡΟΟΥΗ : Δηαηεξείηε ην εγρεηξίδην νδεγηώλ ζε αζθαιέο ζεκείν θαη λα εθαξκόδεηε ηηο  νδεγίεο αζθαιείαο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζε απηό. Η κε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βιάβε ηε ζπζθεπήο θαη αηπρήκαηα. 

- Να εμεηάδεηε ζπρλά ηελ ζπζθεπή γηα ηε δηαπίζησζε ελδείμεσλ βιαβώλ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή αλ απαηηείηε 

επηζθεπή. 

 

 

Πποζοσή:  

- Όιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ ην άλνηγκα ηνπ θνπηηνύ ηεο ζπζθεπήο (ζύλδεζε θαισδίσλ, πξνγξακκαηηζκόο 

θιπ ) πξέπεη λα δηελεξγνύληαη  θαηά ηελ εγθαηάζηαζε από έκπεηξν πξνζσπηθό. 

Γηα θάζε πεξεηαίξσ εξγαζία πνπ απαηηεί εθ λένπ ην άλνηγκα ηνπ θνπηηνύ ηεο ζπζθεπήο (πξνγξακκαηηζκόο, 

επηζθεπή ή ηξνπνπνηήζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε ) επηθνηλσλήζηε κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.    

 

 

ημανηικό για ηον ηεσνικό εγκαηάζηαζηρ : 

 Η ζπζθεπή ζρεδηαζηηθέ γηα λα ελζσκαησζεί ζε άιια εμαξηήκαηα . Η αζθάιεηα ηεο ηειηθήο  εγθαηάζηαζεο  θαη ε ηήξεζε 

ησλ ππνδείμεσλ θαη  θαλνληζκώλ αζθάιεηαο απνηειεί εύζελε  ηνπ αηόκνπ πνπ ζπλαξκνινγεί ηα δηάθνξα κέξε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 

 

 

Ζ Autotech δειώλεη όηη ηα πξντόληα ηεο είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο R&TTE 99/5/EC, 

EMC2004/108/EC, VLD 2006/95/EC          

 

Πποηείνεηαι ακόμα να ηηπείηε ηιρ ακόλοςθερ πποειδοποιήζειρ : 

- Πξηλ ηνπνζεηήζεηε ην πξντόλ,  είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηε όηη ην πξντόλ είλαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε θαη όηη 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ νδεγία EN 12604 θαη ηα standards ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Η θαισδίσζε ησλ δηαθόξσλ  ειεθηξηθώλ εμαξηεκάησλ  πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε όηη πξνβιέπεηε από ηνλ 

θαλνληζκό ΕΝ 60204 θαη από ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξζεθαλ ζε απηό από ην ζεκείν 5.2.7 ηνπ  ΕΝ 

12453. Η ζηεξέσζε ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο θαη ζύλδεζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ζπλαξκνιόγεζε 

θιεκώλ  πνπ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο . 

- Ο κεραλνκεησηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ θίλεζε ηνπ ξνινύ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηελ νδεγία  

κε όηη αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 5.2.7 ηνπ ΕΝ 12453. 

- Η ελδερόκελε ζύλδεζε πιεθηξνινγίνπ  γηα ρεηξνθίλεην ρεηξηζκό ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα γίλεη έηζη πνπ ν 

ρξήζηεο  λα κελ βξίζθεηε ζε επηθίλδπλε ζέζε ζύκθσλα κε ην ζεκείν 5.2.8 ηνπ ΕΝ 12453. 

- Η ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη θαλελόο ηύπνπ δηάηαμε θαηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο  230 V A/C, ζπλεπώο 

απνηειεί εύζελε ηνπ ηερληθνύ εγθαηάζηαζεο λα πξνλνήζεη γηα ηελ δηάηαμε θαηαλνκήο. Είλαη αλαγθαία ε 

εγθαηάζηαζε ελόο πνιππνιηθνύ δηαθόπηε θαηεγνξίαο III γηα πξνζηαζία από ηπρόλ απμνκεηώζεηο ηεο ηάζεο. 

Η ζπζθεπή πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί  κε ηξόπν πνπ λα είλαη πξνζηαηεκέλε από ηπραία θιεηζίκαηα ζύκθσλα κε 

όηη πξνβιέπεηε ζην ζεκείν  5.2.9 ηεο ΕΝ12453 

- ύκθσλα κε ην ζεκείν 5.4.2 ηνπ ΕΝ 12453 πξνηείλεηε λα ρξεζηκνπνηείηε κεραλνκεησηήξεο κε δηάηαμε 

ειεθηξνκεραληθήο απαζθάιηζεο, γηα λα επηηξέπεηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο ε ρεηξνθίλεηε θίλεζε ηνπ ξνινύ. 

- ύκθσλα κε ην ζεκείν 5.4.3 ηνπ ΕΝ 12453 πξνηείλεηε λα ρξεζηκνπνηείηε κεραλνκεησηήξεο κε δηάηαμε 

ειεθηξνκεραληθήο απαζθάιηζεο ή παξόκνηεο δηαηάμεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ζην ξνιό λα ζηακαηάεη αζθαιώο 

ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο. 

- Σα θαιώδηα ηξνθνδνζίαο θαη ζύλδεζεο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα λα ζπλδεζνύλ κε θιέκεο 

ηνπ ηύπνπ Pg9. Πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθή δηάκεηξν κεηαμύ 4,5 θαη 7mm. Οη εζσηεξηθνί αγσγνί πξέπεη λα 

έρνπλ νλνκαζηηθή δηαηνκή ίζε κε 0,75mm. Αλ δελ  ρξεζηκνπνηεζεί έλα θαλάιη , ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε 

θαιώδηα πιηθνύ Η058RR-F. 

- Αθνύ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε, δηελεξγήζηε όινπο ηνπ ειέγρνπο θαηά ηνλ ΕΝ 12453 θ’ ΕΝ 12445 γηα λα 

βεβαησζείηε όηη ην θιείζηκν ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο. 

-   Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία  ηνπ ξαδηνδέθηε , ζε πεξίπησζε ρξήζεο δύν ε πεξηζζόηεξσλ θέληξσλ ζπληζηάηε ε 

εγθαηάζηαζε ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κέηξσλ ην έλα από ην άιιν. 


