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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LRX 2137 
Ηλεκτρονικό Κέντρο µε ενσωµατωµένο ασύρµατο δέκτη, για τον 
χειρισµό εξ’ αποστάσεως ρολών και τεντών ηλίου. 
∆υνατότητα συνδυασµού µε ένα ή περισσότερα τηλεχειριστήρια Ενός-
∆υο Καναλιών, για την ξεχωριστή ή κεντρική χρήση (ταυτόχρονη χρήση 
πολλών  συσκευών). 

- Μοντ. ( LR 2137 ) : 306 MHz 
- Μοντ. ( LR 2137/330 ) : 330 MHz 
- Μοντ. ( LR 2137/418 ) : 418 MHz 
- Μοντ. LRS 2137: 433,92 MHz 

(   ) Προϊόν προορισµένο για χώρες οπού επιτρέπεται η χρήση. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
- Τροφοδοσία : 230V~  50-60Hz  2,5W 
- Έξοδος Μοτέρ: 230V~  500W Max 

- Θερµοκρασία λειτουργίας: -20÷85°C 
- Ασύρµατος ∆έκτης: βλέπε µοντέλο 
- Ποµποί  λειτ: 12-18 Ψηφίων ή Rolling Code 
- Αποµνηµονεύσιµοι Κωδικοί TX : 32 UP, 32 DOWN ή 32 P/P 
- ∆ιαστάσεις κάρτας: 99x50x28χιλ 
- Περίβληµα: ABS V-0 
- Είδος Προστασίας : IP44 για εσωτερική χρήση 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ  ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ CN1 
1: Είσοδος τροφοδοσίας 230V~ (Φάση) 
2: Είσοδος τροφοδοσίας 230V~ (Ουδέτερος) 
3: Έξοδος Μοτέρ άνοιγµα (Άνοδος) 
4: Έξοδος Μοτέρ κοινή  
5: Έξοδος Μοτέρ κλείσιµο (Κάθοδος) 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ CN2 

1: Είσοδος πόλου κεραίας 
2: Είσοδος γείωσης κεραίας 

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει µόνο σε συνδυασµό µε ένα ή 
περισσότερα ασύρµατα τηλεχειριστήρια, την στιγµή της πρώτης 
λειτουργίας το ηλεκτρονικό κέντρο δεν διαθέτει κανέναν κωδικό 
τηλεχειρισµού στην µνήµη του. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ Η ∆ΥΟ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Είναι δυνατός ο προγραµµατισµός µε 1 ή 2 κωδικούς του 
τηλεχειριστηρίου, καταχωρώντας στην µνήµη έναν κωδικό 
επιτυγχάνεται η κυκλική λειτουργία Βήµα-Βήµα (Άνοδος – Στοπ – 
Κάθοδος), καταχωρώντας στην µνήµη 2 διαφορετικούς κωδικούς 
επιτυγχάνονται ξεχωριστές εντολές, η πρώτη για την άνοδο, η δεύτερη 
για την κάθοδο. 
Λειτουργία µε έναν µόνο κωδικό 
Χρησιµοποιώντας το ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε έναν µόνο κωδικό (1 
πλήκτρο), επιτυγχάνεται η παρακάτω λειτουργία. 
Ο πρώτος παλµός δίνει εντολή ανόδου µέχρι τον χρόνο λήξης 
λειτουργίας του µοτέρ που είναι 2 λεπτά. 
Ο δεύτερος παλµός δίνει εντολή καθόδου στo ρολό. Εάν δοθεί παλµός 
πριν την λήξη του χρόνου του µοτέρ, το ηλεκτρονικό κέντρο σταµατάει 
το ρολό και µε έναν επόµενο παλµό επαναλαµβάνεται η κίνηση µε φόρα 
αντίθετη της προηγουµένης. 
Λειτουργία µε δυο κωδικούς 
Χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο µε 2 κωδικούς (2 πλήκτρα), 
επιτυγχάνεται η παρακάτω λειτουργία. 
Ο πρώτος κωδικός δίνει εντολή ανόδου µέχρι τον χρόνο λήξης 
λειτουργίας του µοτέρ, δηλαδή 2 λεπτά. 
Ο δεύτερος κωδικός δίνει εντολή καθόδου του ρολού. 

Εάν κατά την διάρκεια ανόδου δοθεί µια νέα εντολή (ανόδου) το 
ηλεκτρονικό κέντρο θα συνεχίσει την κίνηση ανόδου, ενώ εάν δοθεί µια 
νέα εντολή (καθόδου) το ηλεκτρονικό κέντρο θα σταµατήσει την κίνηση.  
Η ίδια διαδικασία ισχύει και κατά την φάση καθόδου. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ Η ΓΕΝΙΚΗ 
Είναι επίσης δυνατόν να τεθούν στην µνήµη π.χ. δυο όµοιοι κωδικοί 
ενός τηλεχειριστηρίου (ο ένας για την άνοδο, και ο άλλος για την 
κάθοδο) σε όλα τα ηλεκτρονικά κέντρα ή σε µια οµάδα από αυτά τα 
οποία βρίσκονται το µέγιστο σε µια απόσταση 20 µέτρων από το σηµείο 
που δίνεται η εντολή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κατά οµάδες ή 
γενική λειτουργία περισσοτέρων αυτοµατισµών . 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Ο προγραµµατισµός των κωδικών εκποµπής του τηλεχειριστηρίου 
γίνεται ως εξής: πατήστε το πλήκτρο SEL. Η λυχνία του CODE θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει, την ίδια στιγµή εκπέµψετε τον πρώτο κωδικό 
που επιλέξατε µε το τηλεχειριστήριο που επιθυµείτε. Τώρα η λυχνία του 
CODE θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Εκπέµψετε τον δεύτερο 
κωδικό που θέλετε να κρατήσετε στην µνήµη. Η λυχνία του CODE θα 
παραµείνει αναµµένη, και ο προγραµµατισµός θα έχει ολοκληρωθεί . 
Εάν σε 10 δευτερόλεπτα δεν έχει επιλεγεί ο δεύτερος κωδικός, το 
ηλεκτρονικό κέντρο θα βγει από την διαδικασία προγραµµατισµού 
επιλέγοντας την λειτουργία µε έναν µόνο κωδικό τηλεχειριστηρίου. 
Στην περίπτωση που και οι 32 κωδικοί έχουν µπει στην µνήµη του 
κέντρου, επαναλαµβάνοντας την διαδικασία προγραµµατισµού η λυχνία 
του CODE θα αρχίσει να αναβοσβήνει πολύ γρήγορα δείχνοντας ότι 
είναι αδύνατη η καταχώρηση άλλων κωδικών . 

RESET – ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
Η διαγραφή όλων των κωδικών εκποµπής που υπάρχουν στην µνήµη 
είναι δυνατή πιέζοντας το πλήκτρο SEL για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία 
του CODE θα αναβοσβήσει για τρεις φορές και µετά θα σβήσει, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο το κέντρο θα επανέλθει στην εργοστασιακή του 
ρύθµιση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

−−−− Για µια σωστή λειτουργία των δεκτών σε περίπτωση που 
χρησιµοποιούνται δυο ή περισσότερα κέντρα, συνιστάται η απόσταση 

µεταξύ τους να είναι τουλάχιστον 3 µέτρα. 

−−−− Το κέντρο δεν διαθέτει διακόπτη, πρέπει εποµένως ο εγκαταστάτης 
να προβλέψει στην τοποθέτησή του.  

−−−− Το κέντρο τοποθετείται µέσα σε ένα κουτί το οποίο διαθέτει τα 

απαραίτητα για την στήριξη των καλωδίων τροφοδοσίας και σύνδεσης. 

 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Η SEAV ε.π.ε. δηλώνει ότι το προϊών  

Ηλεκτρονικό Κέντρο LRS 2137 
είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 99/5/ΕΕ βασιζόµενες 
στα στάνταρτ: 
- ETS 300 683; 
- EN 300 220; 
- EN 60335-1. 

Το δείγµα που ελέγχθηκε ανταποκρίνεται στις προαναφερόµενες 
βασικές προδιαγραφές . 
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