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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά) 

Κωδικός

Χρόνος

Button

+
-

ANT

PSR-2 205

220/12VDC

 
Ο ασύρματος αυτοματισμός κλειδαριάς, χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους των ηλεκτρικών 

κλειδαριών, κυπρί – μαγνητική κλειδαριά, πύρος κλπ. Εξωτερική τροφοδοσία 12VDC έως 6 Α ανάλογα με 

τις ηλεκτρικές κλειδαριές που θα συνδεθούν, τροφοδοσία απλή ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12V .  

Τροφοδοσία 12V DC: Στις κλέμμες 1 (+12V),  2 (-12V). Τάση 

τροφοδοσίας 12VDC   

Επαφές Ρελέ:  
1ο  κανάλι απλού κυπρί: Στις κλέμμες 4 & 5  

2ο κανάλι μαγνητικής κλειδαριάς ή πύρου: Στις κλέμμες 4 & 6  

Εξωτερικό μπουτόν: Στις κλέμμες 7 & 8  

Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης (1-180 Sec.): Πατήστε και 

κρατήστε το μπουτόν χρόνου πατημένο για να ορίσετε το χρόνο 

ενεργοποίησης. 

Διαγραφή χειριστηρίων: Πατήστε το μπουτόν κωδικού μέχρι 

να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη και κρατήστε το πατημένο 

μέχρι να σβήσει. 

Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:  
Πατήστε το μπουτόν κωδικού αλλά μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό αφήστε το αμέσως. Ενώ το 

ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμείτε να 

λειτουργεί τον δέκτη. Μόλις το ενδεικτικό δέκτη αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει 

αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την κατασκευή. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία  για να 

αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ.   

Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα:   
Πατήστε από κοντά, το τηλεκοντρόλ που λειτουργεί τον δέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να 

ξεοπλίσει ο δέκτης (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ. πατήστε το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ. 

Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.  

Reset αυτοματισμού: Εάν ξαφνικά o αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την 

τάση 12V DC για 10 δευτερόλεπτα. 

Κωδικός 

Προϊόντος 
Τροφοδοσία Κωδικοποίηση 

Χρόνος 

Ενεργοπο

ίησης  

Έξοδος 1  Έξοδος 2 Διαστάσεις 

PSR-3520 
12VDC έως 

6Α 
Κυλιόμενη 1-180S Κυπρί έως 3Α 

 
Μαγνητική ή 

Πύρος 
92Χ60Χ30 

3520 
 Ασύρματος αυτοματισμός κλειδαριάς  

 
 

 

 


