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Απηνκαηηζκόο δηπινύ κνηέξ κέρξη 2400 WATT 
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Κωδηθόο 
πρλόηεηα 

(MHz) 
Κωδηθ/ζε 

Σεξκαηηθ

νί 
δηαθόπηεο 

Φωη/ξα 
Δμωηεξηθά 
κπνπηόλ 

Απη. 
θιείζηκν 

Φάξνο 
230V 

Γύλακε 
Μνηέξ 

Αξγή 
θίλεζε 

 

Μλήκε 
ηειεθνληξόι 

PSR/PTR-3114 433,92/868,3 Κπιηόκελε ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 

PS-3114 433,92 ηαζεξή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 

PN - 3114 433,92/868,3 
Profelmnet 
Κπιηόκελε 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 300 

Νν Πεξηγξαθή  πξνγξακκάηωλ ιεηηνπξγίαο 

1 

ΣΔΡΜΑΣΙΚΟΙ ΓΙΑΚΟΠΣΔ 
OFF: Υσξίο ηεξκαηηθνύο δηαθόπηεο. Πεξίπησζε δηπιήο αλνηγόκελεο 
πόξηαο. 
ON: Με έιεγρν ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ. Πεξίπησζε ζπξόκελνπ ή 
κπάξαο. Σα ελδεηθηηθά θόθθηλα LED ηεο πιαθέηαο, ππνδεηθλύνπλ ηελ 
θιεηζηή επαθή ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ. Όηαλ ε πόξηα θηάζεη 
ηνλ ηεξκαηηθό δηαθόπηε ην αληίζηνηρν ελδεηθηηθό LED ζβήλεη. 

2 

ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ 2. ΠΑΓΩΜΑ ΚΙΝΗΗ 
OFF: Υσξίο θσηνθύηηαξν 2.  Γελ ειέγρεηαη ε επαθή 15+16. 
ON: Με  θσηνθύηηαξν 2. Δζσηεξηθό, ηνπνζεηείηαη 1κ. κεηά ηελ 
ηειείσο αλνηθηή ζέζε ηεο πόξηαο. 

3 

ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ 1. ΔΠΑΝΩ ΣΗΝ ΚΑΑ ΣΗ ΠΟΡΣΑ 
OFF: Γελ ππάξρεη θσηνθύηηαξν, δελ ειέγρεηαη ε επαθή 16&17. 
ON: πλδέεηαη θσηνθύηηαξν. Σνπνζεηείηαη επάλσ ζηελ θάζα ηεο 
πόξηαο γηα αζθάιεηα & απηόκαην θιείζηκν. 

4 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΔΙΙΜΟ 
OFF: Υσξίο απηόκαην θιείζηκν 
ON: Με απηόκαην θιείζηκν. πλεξγάδεηαη ΜΟΝΟΝ κε ην 
θωηνθύηηαξν. Δάλ δελ ππάξμεη πξόζβαζε (αλίρλεπζε εκπνδίνπ 
από ην θσηνθύηηαξν) ην απηόκαην θιείζηκν είλαη 2 ιεπηά. Αλ 
ππάξμεη πξόζβαζε ηόηε ν ρξόλνο απηνκάηνπ θιεηζίκαηνο είλαη 10 
δεπη. Αθόκε θαη αλ θαηά ην θιείζηκν ηεο πόξηαο, δηαθνπεί ην 
θσηνθύηηαξν, ζα επηζηξέςεη ε πόξηα ζηελ ηειείσο αλνηθηή ζέζε 
θαη πάιη ζα μαλαθιείζεη απηόκαηα ζηα 10 δεπη. ε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηεο παξνρήο ΓΔΗ, θαη πάιη όηαλ επαλέιζεη, αλ ε πόξηα 
δελ είλαη θιεηζηή, ζα θιείζεη απηόκαηα ζε 10 δεπη. Δάλ ζέιεηε ε 
πόξηα λα κείλεη αλνηθηή γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν, θαιύςηε ην έλα 
θσηνθύηηαξν κε έλα ραξηί. 

5 

ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΜΟΣΔΡ 1 ΚΑΙ ΜΟΣΔΡ 2 
OFF: Υσξίο θαζπζηέξεζε ησλ 2 κνηέξ. 
ON: Με θαζπζηέξεζε κεηαμύ ηνπ Μνηέξ 1 (πξώην) θαη ηνπ 
Μνηέξ 2.  

6 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΚΛΔΙΙΜΟ 
OFF: Υσξίο επαλαιακβαλόκελν θιείζηκν. 
ON: Δπαλαιακβαλόκελν θιείζηκν γηα 1 δεπη. θάζε ώξα 

7 
ΚΛΔΙΓΑΡΙΑ 
OFF: Υσξίο θιεηδαξηά 
ON: Με θιεηδαξηά. Μέγηζην ζηηγκηαίν θνξηίν 5A. 

8 
ΦΑΡΟ - ΦΩ 
OFF: Λεηηνπξγία θάξνπ 
ON: Λεηηνπξγία ΦΩ 2 ιεπηώλ, κεηά ηελ ηειεπηαία εληνιή. 

Διέγμηε όιεο ηηο ζπλδέζεηο. Πξνζνρή ζηελ ζσζηή ζύλδεζε ηνπ ΜΟΣΔΡ θαη ησλ ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ εθόζνλ ππάξρνπλ. Γελ ζπλδέεηαη γείωζε 
ζηνλ απηνκαηηζκό, κόλν ζηα ζώκαηα ηωλ κνηέξ. 
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ΡΤΘΜΙΔΙ  
(αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο κε ηελ ζεηξά) 
 

 
 

 

 
Σξνθνδνζία 
230VAC:  
Διέγμηε όια ηα θαιώδηα 
θαη ηξνθνδνηείζηε ηνλ 
απηνκαηηζκό κε 230V. 
Διέγμηε όηη αλάβεη 
κόληκα ην θίηξηλν 
ελδεηθηηθό led. Γελ 
ζπλδέεηαη γείωζε. 
 
Ηιεθηξηθή 
ζύλδεζε κνηέξ  
ε θιεηζηή δηπιή 
αλνηγόκελε πόξηα, ην 
ΜΟΣΔΡ 1 
ηνπνζεηείηαη ζην 
πξώην θύιιν ηεο 
πόξηαο πνπ αλνίγεη 
ζηηο θιέκκεο 7-8-9 θαη 
ην ΜΟΣΔΡ 2 

ηνπνζεηείηαη ζην δεύηεξν θύιιν ζηηο θιέκκεο 10-11-12. Πξνζνρή ην κπιε 
θαιώδην ησλ κνηέξ ζπλδέεηαη ζηηο θιέκκεο 7 (κνηέξ 1) θαη 10 (κνηέξ 2)  
Έιεγρνο θνξάο κνηέξ  
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηεο παξνρήο 230VAC θαη ησλ κνηέξ, 
ηνπνζεηήζηε ρεηξνθίλεηα ηα δύν θύιια ηεο πόξηαο ζηελ κέζε, θαη 
ηξνθνδνηήζηε ηελ ζπζθεπή κε ηάζε 230VAC. Υξεζηκνπνηώληαο ηα 
κπνπηόλ ηνπ ρξόλνπ δηαδξνκήο TIME1 & TIME2 ειέγμηε ηα ελδεηθηηθά led 
ιεηηνπξγίαο πνπ αλάβνπλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία άλνηγκα – 
θιείζηκν ηνπ θάζε θύιινπ, δηαθνξεηηθά αιιάμηε ηα θαιώδηα Κιείζηκν-
Άλνηγκα (Κ8/9) θαη (Κ11/12)  ησλ  Μνηέξ. Μεηά ηνλ έιεγρν Κιείζηκν-
Άλνηγκα, θιείζηε ηειείσο θαη ηα 2 θύιια. 
ΠΡΟΟΥΗ: Όηαλ αλάβεη θίηξηλν ελδεηθηηθό ην θύιιν πξέπεη λα 
αλνίγεη θαη όηαλ αλάβεη θόθθηλν, λα θιείλεη. 
Κιείζηε θαη αλνίμηε ηελ ηάζε 230VAC γηα RESET ηεο πιαθέηαο. 
Ρύζκηζε ρξόλνπ δηαδξνκήο: 
ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΛΛΑ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΚΛΔΙΣΑ 
Πξηλ ηελ ξύζκηζε ησλ ρξόλσλ δηαδξνκήο ησλ δπν θύιισλ, βεβαησζείηε όηη 
έρεηε ηνπνζεηήζεη ΦΤΙΚΑ ΣΟΠ ζην θιείζηκν θαη ζην άλνηγκα ηνπ θάζε 
θύιινπ αιιηώο δελ ζα κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ ζσζηά νη  ρξόλνη 
Σν θάζε κνηέξ ξπζκίδεηαη ρσξηζηά. Παηήζηε ην κπνπηόλ δηαδξνκήο ηνπ 
Μνηέξ 1 (Μ1) κέρξη λα αλνίμεη ηειείωο ην πξώην θύιιν θαη ακέζσο 
αθήζηε ην. Κάληε ην ίδην θαη γηα ην Μνηέξ 2 παηώληαο ην κπνπηόλ 
δηαδξνκήο (Μ2). Οη ρξόλνη δηαδξνκήο ησλ δπν Μνηέξ έρνπλ ηώξα 
ξπζκηζηεί. 
Ρύζκηζε αξγήο θίλεζεο:  
ηηο δνθηκέο ζαο ξπζκίζηε ηνλ ρξόλν ηεο ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΗ κε ην ξπζκηζηή 
ΥΡΟΝΟ ΑΡΓΟΤ ζην 1/3 ηεο ζηξνθήο ηνπ από ηελ ηειείσο αξηζηεξά ζέζε 
ώζηε ηα δύν θύιια πξηλ νινθιεξώζνπλ ηελ θίλεζή ηνπο, λα πέθηνπλ ζηελ 
αξγή θίλεζε, λα θιείλνπλ ή λα αλνίγνπλ ηειείσο θαη λα ζπλερίζνπλ ηα 
κνηέξ ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ γηα πεξίπνπ 7-10 δεπη. πεξηζζόηεξν ζηηο 
ηειείσο θιεηζηέο ή αλνηθηέο ζέζεηο ησλ θύιισλ θαη κεηά λα ζηακαηνύλ. 
Ρπζκίζηε κηθξνκεηξηθά γηα πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ρξόλν αξγήο θίλεζεο. 
Όηαλ ν ξπζκηζηήο αξγνύ, είλαη ζην κεδέλ, ν ρξόλνο αξγήο θίλεζεο είλαη 
κόλν 2 δεπη. 
Δμωηεξηθά κπνπηόλ:  
Σν κπνπηόλ 1+2 (θιέκκεο 18-19) ιεηηνπξγεί θαη ηα ΓΤΟ θύιια θαη ην 
κπνπηόλ 1 (θιέκκεο 19-20) ιεηηνπξγεί ΜΟΝΟ ην πξώην θύιιν. 
Ρύζκηζε δύλακεο κνηέξ:  
Ρπζκίζηε ηελ δύλακε ησλ Μνηέξ κε ηνλ ξπζκηζηή ΓΤΝΑΜΗ πεξίπνπ ζην 
κηζό ηεο δηαδξνκήο πξηλ ηελ κέγηζηε ξύζκηζε. 
Καζπζηέξεζε ηωλ δύν θύιιωλ:  
Η θαζπζηέξεζε MΟΣΔΡ1 - ΜΟΣΔΡ2 (πξόγξακκα 5) είλαη πάληα 3 δεπη. 
ζην άλνηγκα ησλ δύν θύιισλ θαη 5 δεπη. ζην θιείζηκν. Οη ρξόλνη δελ 
κπνξνύλ λα αιιαρηνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε.  
πκβαηά ρεηξηζηήξηα:  
Αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ έρεηε, θπιηόκελεο ή ζηαζεξήο θσδηθνπνίεζεο, 
επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν ρεηξηζηήξην. 
Δπαλαιακβαλόκελν θιείζηκν:  
Σν επαλαιακβαλόκελν θιείζηκν (πξόγξακκα 6) δίλεη απηόκαηα,  θιείζηκν 
γηα 1 δεπη. θάζε ώξα (γηα πδξαπιηθά κνηέξ). 
 

Γηαγξαθή κλήκεο ηειεθνληξόι:  
Παηήζηε ην κπνπηόλ θσδηθνύ (CODE/ΚΩΓΙΚΟ). Αλάβεη ην θόθθηλν 
ελδεηθηηθό led. Κξαηήζηε ην παηεκέλν κέρξη λα ζβήζεη ην θόθθηλν 
ελδεηθηηθό led. Η δηαγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ έρεη επηηεπρζεί. 
Πξνζζήθε ηειεθνληξόι ζηελ κλήκε:  
Παηήζηε ην κπνπηόλ θσδηθνύ (CODE/KΩΓΙΚΟ) θαη κόιηο αλάςεη ην 
θόθθηλν ελδεηθηηθό led αθήζηε ην ακέζσο. Σν θόθθηλν ελδεηθηηθό led 
παξακέλεη αλακκέλν κόλν γηα 3 δεπη. ην δηάζηεκα απηό πξηλ ζβήζεη 
παηήζηε έλα κπνπηόλ ηνπ λένπ ηειεθνληξόι. Σν ελδεηθηηθό led 
αλαβνζβήλεη ζηηγκηαία. Σν ηειεθνληξόι έρεη απνζεθεπζεί. Μπνξείηε λα 
απνζεθεύζεηε θαη άιια ηειεθνληξόι ζηε κλήκε κε ηνλ ηξόπν απηό. 
Πξνζζήθε λέωλ ηειεθνληξόι αζύξκαηα:   
H πόξηα είλαη ηειείσο θιεηζηή ή ηειείσο αλνηθηή. Παηήζηε από θνληά, ην 
ηειεθνληξόι πνπ ιεηηνπξγεί ηελ πόξηα θαη θξαηήζηε ην παηεκέλν κέρξη λα 
ζηακαηήζεη ε πόξηα (πεξίπνπ 6-7 δεπη.) .Ακέζσο αθήζηε ην θαη εληόο 3 
δεπη., παηήζηε κόλν ην ΝΔΟ ηειεθνληξόι. Διέγμηε όηη ην λέν ηειεθνληξόι 
ιεηηνπξγεί αιιηώο επαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία από ηελ αξρή. Η κλήκε είλαη 
αξθεηή γηα ηελ απνζήθεπζε κέρξη 300 ηειεθνληξόι θπιηόκελνπ/ζηαζεξνύ 
θσδηθνύ. 
Λεηηνπξγία LED: 
 Τπάξρνπλ ελδεηθηηθά LED πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ απηνκαηηζκνύ. 
Λεηηνπξγία απηνκαηηζκνύ ζε δηπιή ζπξόκελε ή δηπιή 
κπάξα: 
Ο απηνκαηηζκόο 3114 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε δηπιή ζπξόκελε 
πόξηα αιιά θαη ζε δηπιή κπάξα γηαηί είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηεξκαηηθνύο 
ζηηο ζέζεηο 24-25-26 (Μνηέξ 1) θαη ζηηο ζέζεηο 27-28-29 (Μνηέξ 2) 
 

Σνπνζεηήζηε θωηνθύηηαξα κόλν όηαλ έρνπλ 
νινθιεξωζεί ηα πξνεγνύκελα 

 
Σξνθνδνζία θωηνθπηηάξωλ:  
Βξαρπθπθισηήξαο JUMPER J1. Όηαλ ν βξαρπθπθισηήξαο βξίζθεηαη ζηηο 2 
πάλσ ζέζεηο, ε έμνδνο ηεο ηξνθνδνζίαο είλαη 12VDC. Όηαλ βξίζθεηαη ζηηο 2 
θάησ ζέζεηο, ε έμνδνο είλαη 24VDC ( κέγηζην θνξηίν 200mA). 
Φωηνθύηηαξν 2:  
(θιέκκα 15-16) Απηό ην θσηνθύηηαξν ζηακαηά ηελ θίλεζε ηεο πόξηαο 
αθαξηαία γηα όζε ώξα παξελνριείηαη θαη ν απηνκαηηζκόο δελ δέρεηαη θακία 
εληνιή. Σνπνζεηείηαη 1 κέηξν κεηά ηελ ηειείσο αλνηθηή πόξηα εζσηεξηθά. 
Σν θίηξηλν ελδεηθηηθό Led ΦΩΣΟ 2, αλάβεη όηαλ ε επαθή είλαη θιεηζηή θαη 
δελ ππάξρεη παξελόριεζε αιιηώο ε πόξηα ΓΔΝ ΘΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ.  
Φωηνθύηηαξν 1:  
(Κιέκκεο 16-17) Σν θσηνθύηηαξν 1 ιεηηνπξγεί ζαλ πξνζηαζία θαη επίζεο 
γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ απηνκάηνπ θιεηζίκαηνο θαη ηνπνζεηείηαη επάλσ 
ζηελ θάζα ηεο πόξηαο.  Δπηιέγνληαο απηόκαην θιείζηκν (πξόγξακκα 
4), ε πόξηα ζα κέλεη ΠΑΝΣΑ θιεηζηή. Δάλ επηιέμεηε ην θσηνθύηηαξν 1  
αιιά δελ ην ζπλδέζεηε ζσζηά, ε πόξηα ζα αλνίγεη αιιά ΓΔΝ ζα θιείλεη. 
Γηα λα θιείζεη ζα πξέπεη ε θιέκκα 16-17 λα είλαη βξαρπθπθισκέλε από ην 
θσηνθύηηαξν. Η θιεηζηή επαθή ηνπ θσηνθύηηαξνπ θαίλεηαη ζην 
ελδεηθηηθό θίηξηλν Led ΦΩΣΟ1 πνπ αλάβεη. Όηαλ ην θίηξηλν ελδεηθηηθό Led 
ΦΩΣΟ1 είλαη ζβεζηό ή πόξηα ζαο δελ ζα θιείζεη πνηέ είηε κε ην 
ηειεθνληξόι είηε κε ην εμσηεξηθό κπνπηόλ, είηε κε απηόκαην θιείζηκν πνπ 
δελ ζα ιεηηνπξγεί κέρξη λα αλάςεη ην ελδεηθηηθό όηαλ δερηεί ηελ θιεηζηή 
επαθή ηνπ θσηνθύηηαξνπ 1.  
 
Reset απηνκαηηζκνύ: 
 Δάλ μαθληθά o απηνκαηηζκόο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, θιείζηε ηελ ηάζε 
230VAC γηα 10 δεπη. θαη ειέγμηε πάιη. 

 
 

 


