
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΡΟΛΟΥ  R2010  230 Vac

Λειτουργίες πίνακα Ρολού R2010 µε ενσωµατωµένο δέκτη
Λειτουργία βήµα - βήµα: Χρησιµοποιώντας τον ποµπό ή το button πάνω στον πίνακα δίνετε εντολή για να λειτουργήσετε 
το ρολό. Οι εντολές που θα δώσετε θα έχουν τα εξής αποτελέσµατα: Η πρώτη εντολή ενεργοποιεί το µηχανισµό 
ανοίγµατος του ρολού, η δεύτερη κλείνει το ρολό. Εάν ο δέκτης δεχθεί εντολή κατά τη διάρκεια του ανοίγµατος ή 
κλεισίµατος του ρολού, τότε το ρολό σταµατά την λειτουργία του. Αν δεχθεί εντολή ξανά µετά το σταµάτηµα αυτό, ο 
µηχανισµός εκτελεί αντίθετη εντολή από την αρχική.

 Αυτόµατο κλείσιµο: Ο πίνακας µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε το ρολό να κλείνει αυτόµατα. Για να ενεργοποιήσετε αυτή 
τη ρύθµιση παρακαλώ ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Πρώτα πρέπει να συνδέσετε τα φωτοκύτταρα, εν 
συνεχεία πρέπει από το deep-switch να τοποθετήσετε τους διακόπτες 2, 3 στη θέση ON και να ρυθµίσετε το trimmer στον 
επιθυµητό χρόνο (5 – 120 δευτερόλεπτα).

Συσκευές ασφαλείας: O πίνακας επιτρέπει την σύνδεση και τον έλεγχο φωτοκύτταρων και πρεσοστάτη (NC). Οι εντολές 
που δίνουν οι συσκευές κατά τη διάρκεια ανοίγµατος αγνοούνται ενώ κατά τη διάρκεια κλεισίµατος του ρολού 
αντιστρέφουν την κίνηση. Εάν τοποθετήσετε µια συσκευή ασφαλείας τότε στο deep-switch ο διακόπτης 2 πρέπει να είναι 
στη θέση on  αλλιώς πρέπει να είναι στη θέση Off.

Λειτουργίες φανού (DIP SWITCH 1 ON): Η έξοδος 230 Vac θα ενεργοποιείτε κάθε φορά που ο µηχανισµός είναι σε 
κίνηση. Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παύσης είναι αποθηκεµένος, το flash θα είναι αναµµένο κατά τη διάρκεια της 
παύσης αυτής.

Λειτουργίες διακριτικού φωτός (DIP SWITCH 1 OFF): Η έξοδος 230 Vac θα είναι ενεργοποιηµένη για χρονικό διάστηµα 
60 δευτερολέπτων κάθε φορά που θα δίνουµε εντολή.

Λειτουργίες επαφής BUTTON (DIP SWITCH 4): όταν το deep-switch είναι στη θέση off έχουµε λειτουργία βήµα – βήµα. 
Όταν το deep-switch είναι στη θέση on το button λειτουργεί ως κλειστή επαφή (NC) και όταν η επαφή ανοίξει δίνεται 
εντολή µόνο άνοιγµα και ο πίνακας δεν παίρνει καµία άλλη εντολή όσο η επαφή µένει ανοικτή.

Κωδικοί: Ο πίνακας µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι 200 ποµπούς µε διαφορετικούς κωδικούς. Οι κωδικοί µπορεί να είναι 
µε σταθερό ή κυλιόµενο κωδικό.

Προγραµµατισµός: Για να αποθηκεύσετε τον κωδικό του ποµπού που θέλετε ακολουθείστε προσεκτικά τις ακόλουθες 
οδηγίες. Πατήστε το button “AUTO LEARN” και το φως του αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρόνο πρέπει να 
εκπέµψετε από τον ποµπό τον επιθυµητό κωδικό. Ο προγραµµατισµός ολοκληρώνεται. Μετά την αποθήκευση 200 
κωδικών αν επαναλάβετε τη διαδικασία οι νέοι κωδικοί δεν αποθηκεύονται.

∆ιαγραφή κωδικών: Για να διαγράψετε αποθηκεµένους κωδικούς ακολουθείστε προσεκτικά τις οδηγίες. Πατήστε και 
κρατήστε πατηµένο το button “AUTO-LEARN”  για 10 δευτερόλεπτα µέχρι το φως AUTO-LEARN να αρχίσει να 
αναβοσβήνει.
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INSTALLATION AND PROGRAMMING MANUAL FOR CONTROL BOARD FOR ROLLING SHUTTERS  R2010  230 Vac

Single-phase electronic control unit for the automation of rolling shutters with incorporated 
radio receiver.

Step by step operation: By using either the radio control or the low tension button panel to operate 
the gates, commands will have the following effect: The first command impulse activates the opening 
mechanism, the second command impulse closes the gate, if a command impulse is received before 
the gate finish the motion, the mechanism of the gate will be stopped. A further input implements the 
re-starting of the motion in the opposite direction.

Automatic closing: The control board may be set up automatically to close the gates. To set up the 
AUTO CLOSE operation first must be connect photocells, then put on the dip switch 2 and 3 and 
adjust the trimmer to the desirable time (5 – 120 seconds).

Safety device: The control board allows for the connection and control of Photocells, Tyre sensors 
(NC). Commands for these devices are ignored during opening whilst the gate is closing they will 
reverse the direction of movement. If connect a safety device must be put on the dip switch 2 else 
must be put it off.

Flashing function (DIP SWITCH 1 ON): The 230 Vac output will be activated each time that the 
automation is moving, for the duration of the motor time. In cases where the time of pause is 
memorized, the flashing light will also be active during the pause.

Functioning of the Courtesy light (DIP SWITCH 1 OFF): The 230 Vac output will be activated for 
the entire duration of  60 seconds, each time that an ascent command is given.

Button Functions (DIP SWITCH 4):     OFF:  The button function is step by step.        ON : The button 
function is only open.

Code: The control unit allows for storing 200 radio controls with different code of fixed or rolling type.

Programming: To programmed the transmission code follow this procedure: press the AUTO 
LEARN key, the AUTO LEARN led light on for 10 seconds, in this time sent the desired code with the 
radio control; programming is completed. If you have stored 200 codes and you repeat the 
programming operation no codes can be stored.

Deleting the codes: To delete all transmission codes stored in the memory do as follows: press and 
hold the AUTO LEARN key for 10 seconds until the AUTO LEARN led flashing and the procedure is 
completed.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο µπορεί να πραγµατοποιεί τις 
εργασίες εγκατάστασης αυστηρά σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας. Το προϊόν δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται λανθασµένα ή για οποιουσδήποτε άλλο  σκοπό για τόν  οποίο  δεν έχει σχεδιαστεί.  Πριν 
προχωρήσετε µε την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για τους χρήστες ή καταστροφή του εξοπλισµού. Είναι απαραίτητο για να 
τροφοδοτήσετε τον εξοπλισµό να χρησιµοποιήσετε 6Α/30mA διαφορικό ρελέ διαρροής. Πριν από κάθε 
εγκατάσταση ή εργασίες συντήρησης απενεργοποιήστε την παροχή ρεύµατος προς τη συσκευή µε το 
διπολικό διακόπτη. Ο εξοπλισµός δεν πρέπει να αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Είναι 
απαραίτητο να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύµατος στον εξοπλισµό πριν από την εγκατάσταση ή το 
άνοιγµα του κουτιού.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ 
τούτου αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να µην αντιστοιχούν ακριβώς στις προδιαγραφές του προϊόντος.

ATTENTION
The Product must be installed by qualified personnel who can carry out the installation operation strictly in 
compliance with safety rules. The device must not be used incorrectly or for any purposes other than the 
ones designed for. Before proceeding with the installation it is necessary to read the instruction manual 
carefully in order to avoid danger to either the users or the equipment. It is necessary to power the device 
using a 6A bipolar thermomagnetic switch equipped with a differential with an operating current of 0.03 A. 
Before currying out any installation or maintenance operations turn off the power supply to the device with 
the bipolar switch. The equipment must not be tampered with or modified in any way. it is necessary to turn off 
the power supply to the equipment before installing it or opening the enclosure.

The manufacturer reserves the right to make changes to the product without  prior notice. Therefore 
this manual may not correspond exactly to the product specifications.


