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ΜΟΤΕΡ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 

1. Αρχικές Ρυθμίσεις 

 

 

 

  

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

2. Ορισμός Τερματικών Θέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ορισμός - Διαγραφή Τρίτης Τερματικής Θέσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βγάζουμε το μοτέρ 

από την τροφοδοσία 
Τροφοδοτούμε το 

μοτέρ 

Το μοτέρ ηχεί μια φόρα, 

και  κινείται ως ένδειξη 

πάνω κάτω 

Το μοτέρ ηχεί  

μια φορά 

Πατάμε το P2 μπουτόν 

μια φορά 

Πατάμε το P2 μπουτόν 

μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το πάνω 

μπουτόν μια φορά 

Πατάμε το 

κάτω μπουτόν 

μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

συνεχόμενα τρεις 

φορές και κινείται ως 

ένδειξη πάνω κάτω 

Το μοτέρ ηχεί 

συνεχόμενα τρεις φορές 

και κινείται ως ένδειξη 

πάνω κάτω 

ΟΚ 
Η αρχική ρύθμιση 

ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς. Το πάνω 

μπουτόν κινεί το μοτέρ 

δεξιόστροφα. 

ΟΚ 
Η αρχική ρύθμιση 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 

Το κάτω μπουτόν κινεί το 

μοτέρ δεξιόστροφα. 

Είμαστε κοντά στην 

τερματική θέση 

Πατάμε το P2    

μπουτόν μια 

φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το πάνω 

μπουτόν  μια φορά 

Πατάμε το κάτω 

μπουτόν μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί μια 

φορά 

Το μοτέρ ηχεί  μια 

φορά 

Πατάμε το πάνω μπουτόν 

μια φορά 

Πατάμε το κάτω μπουτόν μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί συνεχόμενα τρεις φορές 

και κινείται ως ένδειξη πάνω κάτω 

Το μοτέρ ηχεί συνεχόμενα τρεις φορές και 

κινείται ως ένδειξη πάνω κάτω 

ΟΚ 
Το επάνω όριο έχει  

αποθηκευτεί 

ΟΚ 
Το κάτω όριο 

έχει αποθηκευτεί 

Επάνω τερματικό 

όριο  

όριο 

Κάτω τερματικό 

όριο 

Φέρνουμε το ρολό 

στην τρίτη τερματική 

θέση που επιθυμούμε 

και πατάμε το Ρ2 μια 

φορά 

Πατάμε το μπουτόν του 

stop 3 φορές (όχι 

παρατεταμένα) 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές και 

κινείται πάνω κάτω ως ένδειξη 

ΟΚ 
Η τρίτη τερματική 

θέση έχει 

αποθηκευτεί 

επιτυχώς 

Πατάμε το 

μπουτόν του stop 

2 δευτερόλεπτα 
Το ρολό πηγαίνει στην Τρίτη 

αποθηκευμένη τερματική θέση απ 

όπου και αν βρίσκεται 

Μέσα σε 15 

δευτερόλεπτα 

Πατάμε το μπουτόν 

του stop  X 4 φορές 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 

και κινείται πάνω κάτω ως 

ένδειξη 

ΟΚ 

Η τρίτη τερματική 

θέση έχει διαγραφεί 

επιτυχώς 

Περιμένουμε για 

10 δευτερόλεπτα 

Το μοτέρ είναι ήδη 

στην τροφοδοσία 

Πατάμε το μπουτόν του 

μοτέρ μια φορά , το μοτέρ 

ηχεί μια φορά και κινείται 

πάνω κάτω ως ένδειξη 

Το μοτέρ είναι ήδη 

στην τροφοδοσία 

Ορισμός 

Διαγραφή 

 

Η διαδικασία αυτή ορίζει την πολικότητα του μοτέρ. Ακολουθούμε τη μια 

διαδικασία, ώστε το πάνω μπουτόν να κινεί το μοτέρ δεξιόστροφα. 

Ακολουθούμε την κάτω διαδικασία, ώστε το κάτω μπουτόν να κινεί το μοτέρ 

δεξιόστροφα. 
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4. Προσθήκη Επιπλέον Χειριστηρίων 

 

 

 

 

 

 

5. Διαγραφή επάνω και κάτω τερματικών θέσεων 

 

 

 

 

 

6. Διαγραφή χειριστηρίων 

 

 

 

 

 

7. Συνεχόμενη και Διακοπτόμενη Κίνηση Ρολού 

 

 

 

 

 

8. Αλλαγή Πολικότητας 

Το μοτέρ είναι ήδη στην 

τροφοδοσία 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 

του πρώτου 

αποθηκευμένου 

χειριστηρίου 

Α Α 

 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 

Ρ2 του πρώτου 

αποθηκευμένου 

χειριστηρίου μια 

φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Β

Β 

Πατάμε το μπουτόν 

Ρ2 του δεύτερου 

χειριστηρίου μια 

φορά 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 

και κινείται δεξιά 

αριστερά ως ένδειξη 

ΟΚ 
Το δεύτερο 

χειριστήριο 

αποθηκεύτηκε 

επιτυχώς 

Το μοτέρ είναι ήδη στην 

τροφοδοσία 
Πατάμε το Ρ2 μπουτόν 

μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το κάτω 

μπουτόν μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια  φορά 

Πατάμε το Ρ2 

μπουτόν μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 

και κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη 

ΟΚ 
Οι τερματικές θέσεις 

διαγράφηκαν επιτυχώς 

(συμπεριλαμβανομένου 

και της τρίτης τερματικής 

θέσης) 

Το ρεύμα είναι ήδη 

στην τροφοδοσία 

Πατάμε το Ρ2 

μπουτόν  μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν 

stop μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το μπουτόν Ρ2 

μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 

και κινείται πάνω κάτω  

ως ένδειξη 

ΟΚ 
Τα χειριστήρια 

διαγράφηκαν 

επιτυχώς  

Το μοτέρ είναι ήδη 

στην τροφοδοσία Πατάμε το Ρ2 

μπουτόν  μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το πάνω 

μπουτόν  μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί 

μια φορά 

Πατάμε το κάτω 

μπουτόν  μια φορά 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 

και κινείται πάνω κάτω  

ως ένδειξη 

ΟΚ 
Η λειτουργία έχει 

αποθηκευτεί επιτυχώς 

Περιγραφή Λειτουργίας (εφόσον 

αυτή έχει αποθηκευτεί επιτυχώς) 

Όταν πατάμε το πάνω  ή κάτω 

μπουτόν μια φορά, το μοτέρ κινείται 

μια φόρα. Εάν πατήσουμε το  πάνω ή 

κάτω μπουτόν για 2 δευτερόλεπτα το 

μοτέρ κινείται συνεχόμενα 

Το μοτέρ είναι ήδη 

στην τροφοδοσία 

Πατάμε το μπουτόν που 

υπάρχει στο μοτέρ συνεχόμενα 

για 5 δευτερόλεπτα 

Το μοτέρ ηχεί τρεις φορές 

και κινείται πάνω κάτω  

ως ένδειξη ΟΚ 

Η αλλαγή πολικότητας 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς 


