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ΜΟΣΕΡ ΩΛΗΝΩΣΟ ΣΗΛΕΧΕΘΡΘΖΟΜΕΝΟ 

1. Πποεηοιμαζία εγκαηάζηαζηρ – άξοναρ πολού . Επιλέξηε ηοςρ καηάλληλοςρ ανηάπηοπερ βάζη εγκαηάζηαζηρ.  

 

2. ύνδεζη καλωδίων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ππογπαμμαηιζμόρ 1ος σειπιζηήπιος  

 

 

 

  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βγάηουμε το μοτζρ 

από τθν τροφοδοςία 

Σροφοδοτοφμε το 

μοτζρ 

Σο μοτζρ θχεί μια φόρα, 

και  κινείται ωσ ζνδειξθ 

πάνω κάτω 

Σο μοτζρ θχεί  

μια φορά 

Πατάμε το P2 μπουτόν 

μια φορά 

Πατάμε το P2 μπουτόν 

μια φορά 

Σο μοτζρ θχεί 

μια φορά 

Πατάμε το πάνω 

μπουτόν μια φορά 

Πατάμε το 

κάτω μπουτόν 

μια φορά 

Σο μοτζρ θχεί 

ςυνεχόμενα τρεισ 

φορζσ και κινείται ωσ 

ζνδειξθ πάνω κάτω 

Σο μοτζρ θχεί 

ςυνεχόμενα τρεισ φορζσ 

και κινείται ωσ ζνδειξθ 

πάνω κάτω 

ΟΚ 
Η αρχικι ρφκμιςθ 

ολοκλθρώκθκε 

επιτυχώσ. Σο πάνω 

μπουτόν κινεί το μοτζρ 

δεξιόςτροφα. 

ΟΚ 
Η αρχικι ρφκμιςθ 

ολοκλθρώκθκε επιτυχώσ. 

Σο κάτω μπουτόν κινεί το 

μοτζρ δεξιόςτροφα. 

Περιμζνουμε για 

10 δευτερόλεπτα 

Η διαδικαςία αυτι ορίηει τθν πολικότθτα του μοτζρ. Ακολουκοφμε τθ μια 

διαδικαςία, ώςτε το πάνω μπουτόν να κινεί το μοτζρ δεξιόςτροφα. 

Ακολουκοφμε τθν κάτω διαδικαςία, ώςτε το κάτω μπουτόν να κινεί το μοτζρ 

δεξιόςτροφα. 

 ΜΠΛΕ= ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΦΕ=ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΙΜΟ 

ΠΡΑΙΝΟ/ΚΙΣΡΙΝΟ=ΓΕΙΩΗ 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 

 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 

 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 

ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 

ΒΑΗ ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ 
 

 

 

  
 

 

Άνοιγμα/Κλείσιμο 

Κοινό  

Άνοιγμα/Κλείσιμο  

 

Γείωση 
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Περιςτρζφουμε ςτο ‘-’ μζχρι 

τθν επάνω τερματικι κζςθ  

4. Οπιοθέηηζη ηεπμαηικών διακοπηών  

Σοποθεηούμε ηο μοηέπ ζηον άξονα ηος πολού. Δεν ηοποθεηούμε ηην τάθα ηος πολού. Δίνοςμε πεύμα ζηο μοηέπ και ηο ενεπγοποιούμε ώζηε η κίνηζη ηος να είναι 

ππορ ηα κάηυ / κλείζιμο ( ζε ανηίθεηη θοπά, ανηιζηπέθοςμε ηα καλώδια ηος μοηέπ ΑΝΟΘΓΜΑ/ΚΛΕΘΘΜΟ).  Ση ζηιγμή πος θα ηεπμαηίζει η κίνηζη ηος μοηέπ, έσει 

αποθηκεςηεί ηο κάηυ όπιο ηυν ηεπμαηικών. ΔΕΝ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΚΑΠΟΘΑ ΑΛΛΗ ΔΘΑΔΘΚΑΘΑ ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΣΩΝ ΚΑΣΩ 

ΣΕΡΜΑΣΘΚΩΝ. Σοποθεηούμε ηη τάθα ηος πολού ζηον άξονα και δίνοςμε κίνηζη ζηο μοηέπ ππορ ηα επάνυ/ άνοιγμα. Οπίζοςμε ηο επάνυ ηεπμαηικό όπυρ θαίνεηαι 

ζηο παπακάηυ ζσέδιο.  

 

 

 

 

 

 

5. Πποζθήκη Επιπλέον Χειπιζηηπίων  

 

6.  

7.  

8.  

 

9.  

 

6. Διαγπαθή σειπιζηηπίων 

 

ΟΡΙΜΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΚΟΠΣΗ 

Σρζχουςα τοποκεςία 

Επάνω τερματικό όριο 
Περιςτρζφουμε ςτο ‘+’ μζχρι 

τθν επάνω τερματικι κζςθ  

ΟΚ 
Σο επάνω όριο ζχει  

αποκθκευτεί 

Σρζχουςα τοποκεςία 

Σο κάτω  όριο ζχει  

αποκθκευτεί Κάτω τερματικό όριο 

Σρζχουςα τοποκεςία 
ΟΚ 

ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΩ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΚΟΠΣΗ 

Σο μοτζρ θχεί τρεισ φορζσ 

και κινείται δεξιά 

αριςτερά ωσ ζνδειξθ 

Σο μοτζρ είναι ιδθ ςτθν 

τροφοδοςία 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 

του πρώτου 

αποκθκευμζνου 

χειριςτθρίου 

Α Α 

 

Σο μοτζρ θχεί 

μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 

Ρ2 του πρώτου 

αποκθκευμζνου 

χειριςτθρίου μια 

φορά 

Σο μοτζρ θχεί 

μια φορά 

Β

Β 

Πατάμε το μπουτόν 

Ρ2 του δεφτερου 

χειριςτθρίου μια 

φορά 

ΟΚ 
Σο δεφτερο 

χειριςτιριο 

αποκθκεφτθκε 

επιτυχώσ 

Σο ρεφμα είναι ιδθ 

ςτθν τροφοδοςία 

Πατάμε το Ρ2 

μπουτόν  μια φορά 

Σο μοτζρ θχεί 

μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 

stop μια φορά 

Σο μοτζρ θχεί 

μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 

μια φορά 

Σο μοτζρ θχεί τρεισ φορζσ 

και κινείται πάνω κάτω  

ωσ ζνδειξθ 

ΟΚ 
Σα χειριςτιρια 

διαγράφθκαν 

επιτυχώσ  
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