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Οδηγίες Εγκατάστασης 

SMO 20 

Ελεγκτής 
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Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 

Πλοήγηση   

πλήκτρο OK (επιβεβαίωση/ επιλογή) 

πίσω πλήκτρο (πίσω/αναίρεση/έξοδος) 

κουμπί ελέγχου (μετακίνηση / αύξηση / μείωση) 

Οι λειτουργίες των πλήκτρων περιγράφονται αναλυτικά στη σελίδα 23. 

Η πλοήγηση στα μενού και οι αλλαγές των ρυθμίσεων περιγράφονται στη σελίδα 25. 

Ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας 

 

Για να ρυθμίσετε την εσωτερική θερμοκρασία, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία έναρξης και 
στο αρχικό μενού, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο OK. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις 
ρυθμίσεις στη σελίδα 27. 

Αύξηση του ζεστού νερού 

 

Για να αυξήσετε προσωρινά την ποσότητα του ζεστού νερού (εφόσον έχει συνδεθεί στον 
SMO 20 κάποιος θερμαντήρας νερού), πρώτα γυρίστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να επιλεγεί 
το μενού 2 (σταγόνα) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ΟΚ δύο φορές. Διαβάστε 
περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις στη σελίδα 32 

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης των συνθηκών άνεσης 

Αν δεν επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες άνεσης, υπάρχουν ορισμένες ενέργειες στις 
οποίες μπορείτε να προβείτε προτού επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας. Κατάλληλες 
οδηγίες υπάρχουν στη σελίδα 47. 
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Πίνακας Περιεχομένων 

 

1 Σημαντικές πληροφορίες  
Πληροφορίες ασφαλείας 

2 Παράδοση και μεταχείριση 
Τοποθέτηση 
Εξαρτήματα που παρέχονται 

3 Η σχεδίαση του ελεγκτή 
Ηλεκτρικά εξαρτήματα 

4 Συνδέσεις σωληνώσεων 
Γενικά 
Εναλλακτικές συνδέσεις 

5 Ηλεκτρικές συνδέσεις 
Γενικά 
Συνδέσεις 
Προαιρετικές συνδέσεις 
Εξαρτήματα συνδέσεων 

6 Αρχική εκκίνηση και ρύθμιση 
Προετοιμασία 
Αρχική εκκίνηση των αντλιών 
θερμότητας αέρος/νερού ΝΙΒΕ 
Αρχική εκκίνηση με επιπλέον 
θέρμανση μόνο 
Έλεγχος της βαλβίδας αναστροφής 
Οδηγός εκκίνησης

 

 

7 Έλεγχος – Εισαγωγή 
Μονάδα οθόνης 
Σύστημα μενού 

 
8 Έλεγχος – Μενού 

Μενού 1.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Μενού 2 – ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 
Μενού 3 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Μενού 4 – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ 
Μενού 5 – ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 
9 Συντήρηση 

 
 

10 Διαταραχές στις συνθήκες άνεσης 
Διαχείριση ειδοποιήσεων 
Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Πρόσθετη πηγή θέρμανσης μόνο 

 
11 Παρελκόμενα 

 
12 Τεχνικές πληροφορίες 

Διαστάσεις 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Διαγράμματα ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων 

Ευρετήριο όρων 
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1. Σημαντικές Πληροφορίες 

Πληροφορίες ασφαλείας 

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις 
διαδικασίες εγκατάστασης και 
συντήρησης για εξειδικευμένους 
τεχνικούς. 

Αυτή η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 
ετών και άνω και από άτομα με 
περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές 
ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς 
εμπειρία και γνώσεις, εφόσον 
επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους, 
που μπορεί να προκύψουν. Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει 
να διεξάγονται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση. 
 
Διατηρείται το δικαίωμα για αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή για τεχνικές τροποποιήσεις. 
 
© NIBE, 2013. 
 
Σύμβολα 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτό το σύμβολο 
υποδεικνύει κίνδυνο για την 
συσκευή ή το πρόσωπο 

  
Προσοχή 
Αυτό το σύμβολο 
υποδεικνύει σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με το τι 
πρέπει να παρατηρήσετε 
κατά τη συντήρηση της 
εγκατάστασης σας. 

  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Το σύμβολο αυτό 
υποδεικνύει συμβουλές για 
το πώς μπορεί να 
διευκολυνθείτε με τη χρήση 
του προϊόντος. 

 
 
Σήμανση 
 
Ο SMO 20 φέρει σήμανση CE και πληροί 
τα κριτήρια IP 21. 
 
Η σήμανση CE σημαίνει, ότι η NIBE 
εξασφαλίζει, ότι το προϊόν πληροί όλους 
τους κανονισμούς με βάση τις σχετικές 
οδηγίες της ΕΕ. Το σήμα CE είναι 
υποχρεωτικό για τα περισσότερα 
προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ, 
ανεξάρτητα από το που κατασκευάζονται. 
 
O κώδικας IP21 σημαίνει ότι το προϊόν 
μπορεί να αγγιχθεί με το χέρι, ότι τα 
αντικείμενα με διάμετρο μεγαλύτερη ή 
ίση με 12.5mm δεν μπορούν να το 
διαπεράσουν και να προκαλέσουν ζημιά 
και ότι το προϊόν προστατεύεται από 
κάθετη πτώση σταγόνων. 
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Σειριακός αριθμός 

Σειριακός αριθμός 
 
Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην επάνω πλευρά του καλύμματος της μονάδας ελέγχου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή 
Πάντοτε, να δηλώνετε το σειριακό αριθμό του προϊόντος όταν αναφέρετε ένα 
σφάλμα. 

 
Ειδικές ανά χώρα πληροφορίες 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης  

Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης παραμένει στην κατοχή του πελάτη. 
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Επιθεώρηση της εγκατάστασης 

Οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν την επιθεώρηση της εγκατάστασης θέρμανσης προ της 
αρχικής της λειτουργίας. Η επιθεώρηση θα πρέπει να διενεργείται από κατάλληλα 
ειδικευμένο άτομο. Συμπληρώστε τη σελίδα σχετικά με τα δεδομένα της εγκατάστασης που 
βρίσκεται στο εγχειρίδιο χρήσης. 

√ Περιγραφή Σημειώσεις Υπογραφή Ημερομηνία 
Ηλεκτρικά (Σελίδα 11)    
 Επικοινωνία, αντλία 

θερμότητας 
   

 Σύνδεση παροχής 230V    
 Εξωτερικό αισθητήριο    
 Αισθητήριο δωματίου    
 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 

φόρτιση ζεστού νερού στο 
δοχείο 

   

 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 
ζεστό νερό ψηλά στο δοχείο 

   

 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 
προσαγωγή 

   

 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 
επιστροφή νερού 

   

 Αντλία φόρτισης    
 Βαλβίδα μεταγωγής    
 AUX 1    
 AUX 2    
 AUX 3    
 AUX 4    
 AUX 5    
 AUX 6    
 Dipswitch    
Διάφορα    
 Έλεγχος επιπλέον θερμαντήρα    
 Έλεγχος της βαλβίδας 

αναστροφής 
   

 Έλεγχος της λειτουργίας 
αντλίας φόρτισης 

   

 Ολοκληρωμένος έλεγχος της 
αντλίας θερμότητας και του 
σχετικού εξοπλισμού 
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Επικοινωνία 
 
GR ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ, Λ. Ανθούσης 12, 15351 Παλλήνη, 2106665552 , 
www.thermogea.gr, info@thermogas.gr 
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2. Παράδοση και 
μεταχείριση 

Τοποθέτηση 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για τοποθέτηση στον τοίχο, 
χρησιμοποιήστε τη στήριξη 
προσαρμοσμένη για τη βάση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιήστε όλα τα σημεία στήριξης 
και εγκαταστήστε τον SMO 20 όρθια. 

Αφήστε περίπου 100mm ελεύθερο χώρο 
γύρω από τον ελεγκτή για εύκολη 
πρόσβαση και τοποθέτηση των καλωδίων 
κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η πρόσβαση στις βίδες για 
την εγκατάσταση του 
πρόσθιου καλύμματος είναι 
από κάτω 

 

 

 

 

Εξαρτήματα που 
παρέχονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εξωτερικό αισθητήριο Θερμοαγώγιμη πάστα  

Μονωτική ταινία Αισθητήρια θερμοκρασίας 

Ταινία αλουμινίου Δέστρες καλωδίων 
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3. Η Σχεδίαση του ελεγκτή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρικά εξαρτήματα 

ΑΑ 2 Βασική πλακέτα (Base card) 

ΑΑ 4 Μονάδα οθόνης (Display unit)  
ΑΑ4-XJ3 θύρα USB  
ΑΑ4-XJ4 θύρα 
συντήρησης(service) (χωρίς 
λειτουργία) 

ΑΑ 7 Πλακέτα (extra relay circuit 
board) επιπλέον ηλεκτρονόμου 
(ΡΕΛΕ) 

FA 1 Διακόπτης κυκλώματος 
(miniature circuit breaker) 

Χ 1 Τερματικό παροχής ρεύματος 

Χ 2 Τερματικό σημάτων ελέγχου, 
κυκλοφορητή, αισθητήρων, 
θυρών AUX και της αντλίας 
θερμότητας 

SF 1 Διακόπτης (switch) 

PF 3 Πλακέτα σειριακού αριθμού 

UB 1 Φίσα καλωδίων, παροχής 
ρεύματος, παροχής προς 
συσκευές 

UB 2 Φίσα καλωδίων, σημάτων 

Ονομασίες εξαρτημάτων σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 81346-1 και 81346-2 
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4. Συνδέσεις σωληνώσεων 

Γενικά 

Η εγκατάσταση των σωληνώσεων πρέπει 
να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Για την εγκατάσταση της 
αντλίας θερμότητας αναζητήστε στο 
εγχειρίδιο τις οδηγίες για τις συμβατές 
αντλίες αέρα/νερού ΝΙΒΕ. 

Συμβατές αντλίες θερμότητας 
αέρα/νερού 

Οι συμβατές αντλίες θερμότητας 
αέρα/νερού ΝΙΒΕ θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μια πλακέτα ελέγχου με 
έκδοση εγκατεστημένου λογισμικού 
τουλάχιστον ίδια ή νεότερη με αυτή που 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Η 
έκδοση της πλακέτας ελέγχου 
αναφέρεται στην οθόνη της αντλίας 
θερμότητας (αν υπάρχει)κατά την 
εκκίνηση. 

Προϊόν Έκδοση λογισμικού 
F2015 55 
F2016 55 
F2020 118 
F2025 55 
F2026 55 
F2030 Όλες οι εκδόσεις 
F2040 Όλες οι εκδόσεις 
F2120 Όλες οι εκδόσεις 
F2300 55 
 

Επεξήγηση συμβόλων 

Σύμβολο Σημασία 
 Βαλβίδα αποκοπής 

 Δίοδη βαλβίδα 

 
Ανεπίστροφη βαλβίδα 

 
Τρίοδη βαλβίδα 

 
Βαλβίδα ασφαλείας 

 Βαλβίδα απομόνωσης 

 Αισθητήριο θερμοκρασίας 

 Δοχείο διαστολής 
 Μανόμετρο 
 Κυκλοφορητής 
 Φίλτρο σωματιδίων 
 Βοηθητικό ΡΕΛΕ 
 Συμπιεστής 

 

Εναλλάκτης θερμότητας 

 
Σύστημα σωμάτων θέρμανσης 

 
Ζεστό νερό χρήσης 

 
Ενδοδαπέδια θέρμανση 

 
Σύστημα ψύξης 

 

Εγκατάσταση αισθητήρα 
θερμοκρασίας στο σωλήνα. 

 

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας 
εγκαθίστανται με θερμοαγώγιμη πάστα, 
δέστρες καλωδίων(η πρώτη δέστρα στο 
μέσο του αισθητήρα και η δεύτερη 
περίπου 5 εκ. μετά) και ταινία 
αλουμινίου. Στη συνέχεια μονώστε με την 
ταινία που έχει δοθεί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα καλώδια αισθητηρίων και 
επικοινωνίας πρέπει να 
τοποθετούνται μακριά από 
καλώδια ρεύματος. 
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Εναλλακτικές 
συνδεσμολογίες 
Ο SMO 20 μπορεί να συνδεθεί με μια 
σειρά διαφορετικών προϊόντων της NIBE 
με διάφορους τρόπους, κάποιοι από τους 
οποίους αναφέρονται παρά κάτω (μπορεί 
να απαιτούνται παρελκόμενα). 

Περισσότερες πληροφορίες για 
διαθέσιμες επιλογές είναι διαθέσιμες στο 
www.nibe.eu καθώς και στα αντίστοιχα 
εγχειρίδια εγκατάστασης των 
παρελκόμενων που χρησιμοποιούνται. 
Στη σελίδα 48 υπάρχει λίστα με τα 
παρελκόμενα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με τον SMO 20. 

Οι εγκαταστάσεις με τον SMO 20 
μπορούν να παράξουν θέρμανση και 
ζεστό νερό χρήσης. 

Κατά τις κρύες ημέρες του χρόνου όταν η 
ενέργεια από τον αέρα είναι 
περιορισμένη η επιπλέον πηγή 
θερμότητας συμπληρώνει και βοηθά στην 
παραγωγή θέρμανσης. Η επιπλέον πηγή 
είναι επίσης χρήσιμη αν η αντλία 
θερμότητας βρεθεί εκτός του εύρους 
λειτουργίας της ή αν έχει μπλοκαριστεί 
για κάποιο λόγο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η πλευρά του ψυκτικού μέσου 
καθώς και αυτή του ζεστού 
νερού πρέπει να έχουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας 
σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 
Αυτό είναι το γενικό διάγραμμα. 
Οι κανονικές εγκαταστάσεις 
πρέπει να σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς 

Επεξήγηση 

ΑΑ25 SMO 20 
BT1 Εξωτερικό αισθητήριο 
ΒΤ6 Αισθητήριο θερμοκρασίας, ζεστό 

νερό φόρτιση στο δοχείο 
ΒΤ7 Αισθητήριο θερμοκρασίας, ζεστό 

νερό ψηλά στο δοχείο 

ΒΤ25 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 
εξωτερική γραμμή προσαγωγής 

ΒΤ50 Αισθητήρας δωματίου 
ΒΤ63 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 

εξωτερική γραμμή μετά από 
ηλεκτρικό θερμαντήρα 

ΒΤ71 Αισθητήριο θερμοκρασίας, 
εξωτερική γραμμή επιστροφής 

GP10 Κυκλοφορητής, ψυκτικό μέσο 
QΝ10 Βαλβίδα αντιστροφής, ζεστό νερό/ 

ψυκτικό μέσο 
EB1 Επιπλέον πηγή θερμότητας 

ΕΒ1 Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
ΚΑ1 Βοηθητικό ΡΕΛΕ 

ΕΒ101 Σύστημα αντλίας θερμότητας 
ΒΤ3 Αισθητήριο θερμοκρασίας 

επιστροφής 
ΒΤ12 Αισθητήριο θερμοκρασίας 

γραμμής συμπυκνωτή 
ΕΒ101 Αντλία θερμότητας 
FL10 Βαλβίδα ασφαλείας 
GP12 Αντλία φόρτισης δοχείου 
HQ1 Φίλτρο σωματιδίων 
QM1 Βαλβίδα αποστράγγισης, ψυκτικού 

μέσου 
QM31 Βαλβίδα αποκοπής, ψυκτικό μέσο, 

προσαγωγή 
QM32 Βαλβίδα αποκοπής, ψυκτικό μέσο, 

επιστροφή 
QM43 Βαλβίδα αποκοπής 

EQ1 Σύστημα Ψύξης 
BT64 Αισθητήριο θερμοκρασίας 

γραμμής προσαγωγής ψύξης 
CP6 Ταμιευτήρας ψύξης 

GP13 Κυκλοφορητής ψύξης 
QN12 Βαλβίδα αναστροφής 

ψύξη/θέρμανση 
Διάφορα  

CM1 Δοχείο εκτόνωσης κλειστό, ζεστό 
νερό 

CP5 Δοχείο αδρανείας (UKV) 
CP10 Ταμιευτήρας νερού με 

θερμαντήρα 
EB 20 Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
FL 2 Βαλβίδα ασφαλείας, ψυκτικού 

μέσου 
ΚΑ1 Βοηθητικό ΡΕΛΕ 

RN10 Βαλβίδα ελέγχου 
Ονομασίες σύμφωνα με τα πρότυπα 

81346-1 και 81346-2.
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Συμβατές αντλίες θερμότητας αέρα νερού ΝΙΒΕ μαζί με τον SMO 20 και ηλεκτρικό 
θερμαντήρα πριν από τη βαλβίδα μεταγωγής για το ζεστό νερό χρήσης (floating 
condensing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η εναλλακτική σχεδίαση είναι κατάλληλη για πιο απλές εγκαταστάσεις με 
προτεραιότητα στο χαμηλό κόστος εγκατάστασης. 

Ο SMO 20 (AA25) εκκινεί και σταματά την αντλία θερμότητας (ΕΒ101) για να καλύψει τις 
ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Όταν υπάρχει παράλληλη ζήτηση θέρμανσης 
και ζεστού νερού η μεταγωγική τρίοδη βαλβίδα (ΑΑ25-QN10) αλλάζει περιοδικά τη ροή 
μεταξύ του συστήματος θέρμανσης και του ταμιευτήρα ζεστού νερού (CP10). Όταν ο 
ταμιευτήρας έχει πλήρως φορτιστεί (CP10) η μεταγωγική βαλβίδα ανοίγει (ΑΑ25-QN10) 
προς το σύστημα θέρμανσης. 

Η επιπλέον πηγή θερμότητας (ΕΒ1) συνδέεται αυτόματα όταν η ζήτηση ξεπερνά την ισχύ 
της αντλίας θερμότητας. Χρησιμοποιείται τόσο για θέρμανση όσο και για ζεστό νερό 
χρήσης. 

Η επιπλέον πηγή θερμότητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αν απαιτείται υψηλότερη 
θερμοκρασία ζεστού νερού από αυτή που μπορεί να παράξει η αντλία θερμότητας. 
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Συμβατές αντλίες θερμότητας αέρα νερού ΝΙΒΕ μαζί με τον SMO 20 και ηλεκτρικό 
θερμαντήρα μετά από τη βαλβίδα μεταγωγής για το ζεστό νερό χρήσης (floating 
condensing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η εναλλακτική σχεδίαση είναι κατάλληλη για πιο περίπλοκες εγκαταστάσεις με 
προτεραιότητα στην άνεση. 

Ο SMO 20 (AA25) εκκινεί και σταματά την αντλία θερμότητας (ΕΒ101) για να καλύψει τις 
ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Όταν υπάρχει παράλληλη ζήτηση θέρμανσης 
και ζεστού νερού η μεταγωγική τρίοδη βαλβίδα (ΑΑ25-QN10) αλλάζει περιοδικά τη ροή 
μεταξύ του συστήματος θέρμανσης και του ταμιευτήρα ζεστού νερού (CP10). Όταν ο 
ταμιευτήρας έχει πλήρως φορτιστεί (CP10) η μεταγωγική βαλβίδα ανοίγει (ΑΑ25-QN10) 
προς το σύστημα θέρμανσης. 

Η επιπλέον πηγή θερμότητας (ΕΒ1) συνδέεται αυτόματα όταν η ζήτηση ξεπερνά την ισχύ 
της αντλίας θερμότητας. Η εμβαπτισμένη ηλεκτρική αντίσταση (ΕΒ20) εντός του ταμιευτήρα 
(CP10) χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού όσο η αντλία θερμότητας 
χρησιμοποιείται για θέρμανση. 

Η επιπλέον πηγή θερμότητας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αν απαιτείται υψηλότερη 
θερμοκρασία ζεστού νερού από αυτή που μπορεί να παράξει η αντλία θερμότητας. 
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5. Ηλεκτρικές συνδέσεις 

Γενικά 
 Αποσυνδέστε τον SMO 20 προτού κάνετε 
έλεγχο της μόνωσης των καλωδιώσεων του 
οικήματος. 
 Αν το κτίριο διαθέτει διακόπτη κυκλώματος 
διαρροής γείωσης, ο SMO 20 θα πρέπει να 
εξοπλιστεί με έναν ξεχωριστό. 
 Ο SMO 20 πρέπει να εγκατασταθεί μέσω 
ενός διακόπτη απομόνωσης διακένου τουλάχιστον 
3mm. 
 Για την ηλεκτρική καλωδίωση του ελεγκτή 
ανατρέξτε στη σελίδα 53. 
 Τα καλώδια επικοινωνίας και αισθητήρων 
δε θα πρέπει να είναι κοντά σε καλώδια που 
φέρουν μεγάλη παροχή ρεύματος. 
 Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων 
επικοινωνίας και αισθητήρων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 50 mm2 και μέχρι 50m, για παράδειγμα 
EKKX ή LiYY ή αντίστοιχο. 
 Κατά την τοποθέτηση καλωδίων στον SMO 
20 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι είσοδοι UB1 
και UB2 όπως φαίνονται στην εικόνα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο διακόπτης (SF1) δεν πρέπει να 

μετακινηθεί στη θέση “I” ή “ ” μέχρι ο 
ταμιευτήρας και το σύστημα να έχουν 
πληρωθεί με νερό. Βλάβες μπορεί να 
προκληθούν τόσο στο συμπιεστή όσο και 
σε άλλα εξωτερικά εξαρτήματα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση και η 
συντήρηση πρέπει να γίνονται υπό την 
εποπτεία ειδικευμένου ηλεκτρολόγου. 
Κλείστε το ρεύμα μέσω του διακόπτη 
κυκλώματος προτού κάνετε οποιαδήποτε 
εργασία ή συντήρηση. Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να 
γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Όταν συνδέεται τον SMO 20 
η αντλία θερμότητας και όποια άλλα 
παρελκόμενά της πρέπει να είναι 
αποσυνδεδεμένα από το ρεύμα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Δείτε το διάγραμμα του συστήματός σας για 
να αποφασίσετε την θέση που θα 
εγκαταστήσετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρός ασφαλειοδιακόπτης 

Το λειτουργικό κύκλωμα του ελεγκτή καθώς και 
κομμάτια των εσωτερικών του εξαρτημάτων είναι 
συνδεδεμένα σε ένα μικρό ασφαλειοδιακόπτη 
(FA1). 
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Προσβασιμότητα, ηλεκτρικές συνδέσεις 

Το κάλυμμα του ελεγκτή ανοίγει με κατσαβίδι 
τύπου Torx 25. Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται 
κατά την ανάστροφή φορά. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το κάλυμμα για να έχετε πρόσβαση 
στην κεντρική πλακέτα ανοίγει με 
κατσαβίδι Torx 25. 

 

 

 

 

 

Ίσως να χρειαστεί να μετακινήσετε την οθόνη για 
ευκολότερη πρόσβαση κατά την ηλεκτρική 
σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να το κάνετε. 

 

Πιέστε την αρπάγη στο άνω πίσω μέρος της 
μονάδας οθόνης προς το μέρος σας (α) και 
μετακινήστε την οθόνη προς τα πάνω (β) ώστε να 
την απαγκιστρώσετε από τη βάση της. 

 

Σηκώστε τη μονάδα οθόνης από τη βάση της. 

 

Ευθυγραμμίστε τα δύο κάτω στηρίγματα της οθόνης 
με τις δύο άνω οπές της βάσης όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 
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Ασφαλίστε την οθόνη στη βάση της. 

Όταν η ηλεκτρική σύνδεση ολοκληρωθεί η οθόνη 
πρέπει να επανατοποθετηθεί με τρία στηρίγματα, 
αλλιώς το κάλυμμα δε θα μπορεί να τοποθετηθεί.

Αγκύρωση καλωδίων 

Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλείο για να 
ασφαλίσετε/απασφαλίσετε τα καλώδια στα 
τερματικά των καλωδίων της αντλίας θερμότητας. 

Τερματικά στη ηλεκτρική πλακέτα 

 

Τερματικό καλωδίων 
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Συνδέσεις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να αποφύγετε παρεμβολές φροντίστε 
να υπάρχει τουλάχιστον απόσταση 20cm 
μεταξύ των καλωδίων στις συνδέσεις 
επικοινωνίας και αισθητήρων και στα 
καλώδια υψηλής τάσης 

 

Σύνδεση παροχής ρεύματος 

Ο SMO 20 πρέπει να εγκατασταθεί μέσω ενός 
διακόπτη απομόνωσης ελαχίστου διακένου 3mm. Η 
ελάχιστη διατομή πρέπει να διαστασιολογηθεί 
ανάλογα με την ασφάλεια που έχει χρησιμοποιηθεί. 
Τα ο καλώδιο που παρέχεται για το εισερχόμενο 
ρεύμα συνδέεται στο τερματικό Χ1. 

 

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από 
τον πάροχο 

Αν διακοπεί η τάση στον συμπιεστή για κάποιο 
δεδομένο διάστημα, θα πρέπει να μπλοκάρεται 
αυτός μέσω λογισμικού και της επαφής AUX για να 
αποφευχθεί σφάλμα και ειδοποίηση, δείτε σελίδα 
22.  

Σύνδεση της αντλίας φόρτισης για την αντλία 
θερμότητας 
Συνδέστε τον κυκλοφορητή (ΕΒ101-GP12) στο 
τερματικό Χ4:5(PE), X4:6(N) και Χ4:7(230V) στην 
κεντρική πλακέτα (ΑΑ2). 
Το σήμα ελέγχου για το(ΕΒ101-GP12) συνδέεται στο 
τερματικό Χ2:1(PWM) και X2:2(GND). 
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Επικοινωνία με την αντλία θερμότητας 
Συνδέστε την αντλία θερμότητας (ΕΒ 101) στο τερματικό 
Χ2:19 (Α), Χ2:20 (Β) και Χ2:21 (GND) ¨όπως φαίνεται. 

 

 

Εξωτερικός αισθητήρας 

Εγκαταστήστε το εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας 
σε σκιερό μέρος με κατεύθυνση βόρεια ή βόρειο-

δυτική, ώστε να μην επηρεάζεται από τον πρωινό ήλιο. 
Συνδέστε το αισθητήριο στο τερματικό Χ2:3 και Χ2:6. 
Χρησιμοποιήστε δίκλωνο καλώδιο με διατομή 
τουλάχιστον 0,5mm. 
Αν χρησιμοποιηθεί κυάθιο θα πρέπει να μονωθεί για να 
αποφευχθούν τα συμπυκνώματα στην κάψουλα του 
αισθητήρα. 

 

Αισθητήριο θερμοκρασίας, φόρτισης ταμιευτήρα 
ζεστού νερού  
Το αισθητήριο θερμοκρασίας, στη φόρτιση του 
ταμιευτήρα για το ζεστό νερό (ΒΤ6) τοποθετείται στο 
εμβαπτισμένο κυάθιο του ταμιευτήρα. 
Συνδέστε το αισθητήριο στο τερματικό Χ2:5 και Χ2:6. 
Χρησιμοποιείστε δίκλωνο καλώδιο διατομής 
τουλάχιστον 0,5mm. 
Η φόρτιση με ζεστό νερό του ταμιευτήρα 
ενεργοποιείται στο μενού 5.2 ή στον οδηγό εκκίνησης. 
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Αισθητήριο θερμοκρασίας για ζεστό νερό ψηλά 
στον ταμιευτήρα 
Ένα αισθητήριο θερμοκρασίας (ΒΤ7) μπορεί να 
συνδεθεί στον SMO 20 αν μπορεί να τοποθετηθεί στην 
κορυφή του ταμιευτήρα. 
Συνδέστε το αισθητήριο στο τερματικό Χ2:4 και Χ2:6. 
Χρησιμοποιείστε δίκλωνο καλώδιο διατομής 
τουλάχιστον 0,5mm. 

 

Αισθητήριο θερμοκρασίας, εξωτερικής 
προσαγωγής 
Συνδέστε το αισθητήριο θερμοκρασίας προσαγωγής 
(ΒΤ25) στο τερματικό Χ2:8 και Χ2:10. . Χρησιμοποιείστε 
δίκλωνο καλώδιο διατομής τουλάχιστον 0,5mm. 

 

 

 

 

 

Αισθητήριο θερμοκρασίας, εξωτερικής γραμμής 
προσαγωγής μετά τον ηλεκτρικό θερμαντήρα 

Συνδέστε το αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικής 
γραμμής προσαγωγής μετά τον ηλεκτρικό θερμαντήρα 
(ΒΤ63) στο τερματικό Χ2:9 και Χ2:10. Χρησιμοποιείστε 
δίκλωνο καλώδιο διατομής τουλάχιστον 0,5mm. 
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Προαιρετικές συνδέσεις 

Αισθητήριο δωματίου 

Ο SMO 20 μπορεί να συνοδευτεί από ένα 
αισθητήριο δωματίου (ΒΤ50). Το συγκεκριμένο 
αισθητήριο έχει τρεις λειτουργίες: 

1. Δείχνει την παρούσα θερμοκρασία 
δωματίου στην οθόνη του ελεγκτή. 

2. Επιλογή αλλαγής της θερμοκρασίας 
δωματίου σε oC. 

3. Κάνει δυνατή την αλλαγή/σταθεροποίηση 
της θερμοκρασίας δωματίου. 

Εγκαταστήστε το αισθητήριο σε μια ουδέτερη θέση 
όπου απαιτείται μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.. 
Μια κατάλληλη θέση είναι ένας εσωτερικός τοίχος 
π.χ. Χωλ 1,5m από το πάτωμα. Είναι σημαντικό το 
αισθητήριο να μην εμποδίζεται στη μέτρηση της 
θερμοκρασίας λόγω κακής τοποθέτησης π.χ. σε 
ράφια, εσοχές, θερμαντικά σώματα, ρεύματα από 
ανοίγματα, πίσω από κουρτίνες άμεσο ηλιακό φώς. 
Οι κλειστοί θερμοστάτες θερμαντικών σωμάτων 
μπορούν επίσης να δημιουργήσουν πρόβλημα. 

Ο ελεγκτής λειτουργεί χωρίς αισθητήρα, αν όμως 
κάποιος θέλει να μπορεί να δει τη θερμοκρασία 
μέσα στο οίκημα στον SMO 20, το αισθητήριο 
πρέπει να εγκατασταθεί. Συνδέστε το αισθητήριο 
δωματίου στο τερματικό Χ2:7 και Χ2:10. 

Αν το αισθητήριο χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας σε oC, και/ή να 
αλλάξει/σταθεροποιήσει τη θερμοκρασία 
δωματίου, το αισθητήριο πρέπει να ενεργοποιηθεί 
στο μενού 1.9.4. 

Αν το αισθητήριο χρησιμοποιηθεί σε δωμάτιο με 
ενδοδαπέδια θέρμανση, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για την ένδειξη της 
θερμοκρασίας και όχι για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας. 

 

 
Προσοχή 
Οι αλλαγές θερμοκρασίες στο οίκημα 
απαιτούν χρόνο. Για παράδειγμα, μικρές 
χρονικές περίοδοι σε συνδυασμό με 
ενδοδαπέδια θέρμανση δε θα έχουν 
αισθητές αλλαγές στη θερμοκρασία του 
χώρου. 

 

Ανά βήματα ελεγχόμενη εξωτερική πηγή 
θερμότητας (αντιστάσεις) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Επισημάνετε τα κουτιά διακλάδωσης με 
σήματα για εξωτερική τάση 

 

Η εξωτερικά ανά βήματα ελεγχόμενη επιπλέον πηγή 
θερμότητας (αντιστάσεις) μπορεί να ελεγχθεί από τρία 
διαθέσιμα ΡΕΛΕ εντός του ελεγκτή (3 βημάτων 
γραμμικά ή 7 βημάτων δυαδικά). Εναλλακτικά δύο ΡΕΛΕ 
(2 βημάτων γραμμικά ή 3 βημάτων δυαδικά) μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν τον ανά βήματα έλεγχο της επιπλέον 
πηγής θερμότητας, που σημαίνει ότι το τρίτο ΡΕΛΕ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 
εμβαπτισμένης αντίστασης στον 
ταμιευτήρα/θερμαντήρα. 

Η ενεργοποίηση απαιτεί διάστημα 1 λεπτού, και η 
απενεργοποίηση διάστημα 3 δευτερολέπτων. 

Το πρώτο βήμα συνδέεται στο τερματικό Χ2: 2 στην 
επιπλέον πλακέτα των ΡΕΛΕ (ΑΑ7). 

Το βήμα 2 συνδέεται στο τερματικό Χ2: 4 στην επιπλέον 
πλακέτα των ΡΕΛΕ (ΑΑ7). 

Το βήμα 3 ή η εμβαπτισμένη αντίσταση στον 
ταμιευτήρα συνδέεται στο τερματικό Χ2: 6 στην 
επιπλέον πλακέτα των ΡΕΛΕ (ΑΑ7). 

Η ρυθμίσεις για τον ανά βήματα έλεγχο της επιπλέον 
πηγής γίνονται στο μενού 4.9.3 και 5.1.12. 

Η επιπλέον πηγή μπορεί να μπλοκαριστεί συνδέοντας 
μια λειτουργία διακόπτη στην επαφή που ελέγχεται από 
το λογισμικό στο τερματικό Χ2 (δείτε σελίδα 19) που 
επιλέγεται στο μενού 5.4. 
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Αν τα ΡΕΛΕ χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές τάσης, 
γεφυρώστε την παροχή από το τερματικό Χ1:1 στα Χ2:2, 
Χ2:4 και Χ2:6 στην επιπλέον πλακέτα των ΡΕΛΕ (ΑΑ7). 
Συνδέστε τον ουδέτερο της επιπλέον πηγή θερμότητας 
(αντιστάσεις) στο τερματικό Χ1:0. 

Με την επιπλέον πηγή θερμότητας πριν την 
τρίοδη μεταγωγική βαλβίδα 

Η επιπλέον ηλεκτρική πηγή θερμότητας (αντιστάσεις) 
θα λειτουργήσει στη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ της 
εμβαπτισμένης αντίστασης μαζί με το συμπιεστή για να 
ολοκληρώσουν τη φόρτιση του ταμιευτήρα ζεστού 
νερού χρήσης και να επιστρέψουν στη θέρμανση όσο το 
δυνατό πιο γρήγορα. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν ο 
αριθμός των βαθμολεπτών είναι κάτω από την τιμή για 
την ενεργοποίηση της επιπλέον πηγής θερμότητας. 

ΡΕΛΕ για τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Επισημάνετε τα κουτιά διακλάδωσης με 
προειδοποιήσεις για εξωτερική τάση. 

Όταν ο διακόπτης (SF1) είναι στη θέση “ ” 
(λειτουργία ανάγκης) ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται 
(ΕΒ101-GP12). 

 
Προσοχή 
Στη λειτουργία ανάγκης δεν παράγεται 
ζεστό νερό χρήσης. 

Το ΡΕΛΕ έκτακτης λειτουργίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ενεργοποιήσει την επιπλέον πηγή 
θερμότητας, ένας εξωτερικός θερμοστάτης πρέπει να 
συνδεθεί στον ελεγκτή για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας. Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό μέσο 
κυκλοφορεί από την επιπλέον πηγή θερμότητας. 

 

Αν το ΡΕΛΕ χρησιμοποιηθεί ως επιτηρητής τάσης, 
γεφυρώστε την παροχή από το τερματικό Χ1:1 στο Χ1:2 
και συνδέστε τον ουδέτερο και την τάση της εξωτερικής 
πηγής θερμότητας (αντιστάσεις) στα Χ1:0 (Ν) και Χ1:4 
(L). 

Εξωτερικός κυκλοφορητής 

Συνδέστε τον εξωτερικό κυκλοφορητή (GP10) στο 
τερματικό Χ4:9 (PE), Χ4:10 (Ν) και Χ4:11 (230V) στη 
βασική πλακέτα (ΑΑ2) όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Τρίοδη ζεστού νερού χρήσης 

Ο SMO 20 μπορεί να συνοδευτεί από μία εξωτερική 
μεταγωγική βαλβίδα (QN10) για έλεγχο του ζεστού 
νερού χρήσης (δείτε σελίδα 48 για το παρελκόμενο). 
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιλέγεται στο μενού 
5.2.4. 
Συνδέστε την εξωτερική μεταγωγική βαλβίδα (QN10) 
στο τερματικό Χ4:2(Ν), Χ4:3 (έλεγχος) και Χ4:4 (L) στη 
βασική πλακέτα (ΑΑ2). 
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NIBE UplinkTM 

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου (Cat.5e UTP) με επαφή 
RJ45 (αρσενικό) στην επαφή ΑΑ4-Χ9 στη μονάδα 
οθόνης. Χρησιμοποιήστε την οπή καλωδίων (UB2) στον 
ελεγκτή για τη διαχείριση των καλωδίων. 

 

Επιλογές εξωτερικών συνδέσεων 

Στο τερματικό Χ2, ο SMO 20 εισόδους και εξόδους που 
ελέγχονται από το λογισμικό για σύνδεση αισθητηρίων 
ή εξωτερικών διακοπτών. Αυτό σημαίνει ότι ένα 
αισθητήριο ή εξωτερικό διακόπτης μπορεί να συνδεθεί 
σε μία από τις έξι διαθέσιμες ειδικές συνδέσεις όπου η 
λειτουργία καθορίζεται από το λογισμικό του ελεγκτή. 

 
Προσοχή 
Αν ένας εξωτερικός διακόπτης έχει 
συνδεθεί στον SMO 20, η λειτουργία του 
ρυθμίζεται στο μενού 5.4. 

Οι επιλέξιμες είσοδοι στο τερματικό Χ2 για αυτές τις 
λειτουργίες είναι AUX1 (X2:11) AUX2 (X2:12), AUX3 
(X2:13), AUX4 (X2:15), AUX5 (X2:16) και AUX6 (X2:17). Η 
γείωση συνδέεται στο τερματικό Χ2:14 ή Χ2:18 (Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε το διάγραμμα των 
ηλεκτρικών καλωδιώσεων). Επιλέξιμες έξοδοι στο 
τερματικό Χ4:15-17 στη βασική πλακέτα (ΑΑ2). 

 

 

Το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιεί τις εισόδους 
AUX1 (X2:11) και AUX3 (X2:13) στο τερματικό Χ2. 

 
Προσοχή 
Κάποιες από τις ακόλουθες λειτουργίες 
μπορούν να ενεργοποιηθούν και να 
ρυθμιστούν από τα μενού. 

Πιθανές επιλογές για εισόδους AUX 

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να συνδεθούν στις 
εισόδους AUX στο τερματικό Χ2. 
Αυτές οι λειτουργίες επιλέγονται στη συνέχεια στο 
μενού 5.4. Χρησιμοποιείστε δίκλωνο καλώδιο διατομής 
τουλάχιστον 0,5mm2. 

 Αισθητήριο θερμοκρασίας, ψύξη/θέρμανση 
Αν η λειτουργία της όλης εγκατάστασης καθορίζεται 
από ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, χρησιμοποιείται 
ένας αισθητήριο δωματίου (ΒΤ 74). Όταν αυτό είναι 
συνδεδεμένο στον SMO 20, τότε καθορίζει πότε θα 
αλλάξει από ψύξη σε θέρμανση η όλη εγκατάσταση. 
Αυτό ισχύει μόνο αν υπάρχουν τα απαραίτητα 
παρελκόμενα για ψύξη ή αν η αντλία θερμότητας 
έχει ενσωματωμένη λειτουργία ψύξης. 

 Αισθητήριο θερμοκρασίας, εξωτερική γραμμή 
επιστροφής 
Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αισθητήριο στη 
γραμμή επιστροφής, αυτό συνδέεται στην είσοδο 
(μενού 5.4 σελ.40) στο τερματικό Χ2. 
Χρησιμοποιείστε δίκλωνο καλώδιο διατομής 
τουλάχιστον 0,5mm2 

 Αισθητήριο θερμοκρασίας, γραμμή προσαγωγής 
ψύξης 
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η λειτουργία 
ψύξης σε τετρασωλήνιο σύστημα στην έξοδο AUX, 
τότε πρέπει να συνδεθεί αισθητήριο θερμοκρασίας 
(ΒΤ64) στον SMO 20. Αυτό ισχύει αν η λειτουργία 
ψύξης είναι ενεργοποιημένη στην αντλία 
θερμότητας. 

 Επαφή για μπλοκάρισμα από τον πάροχο 
Σε περιπτώσεις που χρειάζεται μπλοκάρισμα από τον 
εξωτερικό πάροχο, η σύνδεση θα γίνεται στο 
τερματικό Χ2. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιπλέον αντίσταση, ο 
συμπιεστής, η θέρμανση ή η ψύξη αποσυνδέονται 
με την προσθήκη μιας λειτουργίας  διακόπτη ψυχρής 
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επαφής στην επαφή όπως επιλέγεται στο μενού 5.4. 
Η κλειστή επαφή έχει σαν αποτέλεσμα την 
αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής 

 Διακόπτης για λειτουργία “ SG ready”  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτή η λειτουργία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε δίκτυα που την 
υποστηρίζουν 
Το “ SG ready” απαιτεί δύο εισόδους AUX. 

Στην περίπτωση που αυτή η λειτουργία είναι επιθυμητή 
η σύνδεση θα γίνει στο τερματικό Χ2. 
Το “ SG ready” είναι ένας έξυπνος τρόπος ελέγχου του 
τιμολογίου ρεύματος όπου ο πάροχος μπορεί να 
επηρεάσει την εσωτερική θερμοκρασία όπως και αυτή 
του ζ.ν.χ. ή απλά να μπλοκάρει την επιπλέον αντίσταση 
και τον συμπιεστή κάποιες ώρες της ημέρας (μπορεί να 
επιλεγεί από το μενού 4.1.5 αφού έχει ενεργοποιηθεί). 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συνδέοντας τη λειτουργία 
διακόπτη με ψυχρές επαφές σε δύο εισόδους που 
επιλέγονται στο μενού 5.4 ( SG ready A ΚΑΙ SG ready B), 
δείτε σελ. 40. 
Κλειστός ή ανοιχτός διακόπτης σημαίνει ένα από τα 
επόμενα: 
-Μπλοκάρισμα (Α: κλειστό, Β: ανοιχτό) 
Το ΄΄ SG ready ΄΄ είναι ενεργό. Ο συμπιεστής στην αντλία 
θερμότητας και η επιπλέον αντίσταση είναι κλειστά 
όπως και το ημερήσιο μπλοκάρισμα τιμολογίου. 
 
-Κανονική λειτουργία ( Α: ανοιχτό, Β: ανοιχτό) 
Το “ SG ready” είναι ανενεργό. Καμία επίδραση στο 
σύστημα. 
-Λειτουργία χαμηλών τιμών (Α: ανοιχτό, Β: κλειστό) 
Το “ SG ready” είναι ενεργό. Το σύστημα εστιάζει στην 
εξοικονόμηση και μπορεί για παράδειγμα να 
εκμεταλλευτεί την περίοδο φθηνού ρεύματος από τον 
πάροχο ή την επιπλέον παραγωγή από ένα άλλο 
σύστημα με το οποίο είναι συνδεδεμένο ( η επίδραση 
στο σύστημα ρυθμίζεται στο μενού 4.1.5). 
-Κατάσταση ΄΄ υπερλειτουργίας ΄΄ (Α: κλειστό, Β: κλειστό) 
Το “ SG ready” είναι ενεργό και το σύστημα λειτουργία 
στη μέγιστη ισχύ όσο η τιμή από τον πάροχο βρίσκεται 
στη χαμηλότερη δυνατή τιμή λόγω υπερπροσφοράς (η 
επίδραση στο σύστημα ρυθμίζεται στο μενού 4.1.5) 
 
(A= SG ready A και B= SG ready B) 
 
 Επαφή για ενεργοποίηση “προσωρινή άνεσης” 
Μια λειτουργία εξωτερικού διακόπτη μπορεί να 
συνδεθεί στον SMO 20 για την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας ζεστού νερού ΄΄ προσωρινή άνεση ΄΄. Ο 
διακόπτης πρέπει να έχει ψυχρή επαφή και να συνδεθεί 
στην επιλεγμένη επαφή (μενού 5,4) στο τερματικό Χ2. 
Η ΄΄ προσωρινή άνεση ΄΄ είναι ενεργοποιημένη για όσο 
η επαφή είναι συνδεδεμένη. 

 
 Επαφή για ενεργοποίηση ΄΄ εξωτερικής ρύθμισης ΄΄ 
Μια λειτουργία εξωτερικού διακόπτη μπορεί να 
συνδεθεί στον SMO 20 για την αλλαγή της 
θερμοκρασίας προσαγωγής και της θερμοκρασίας του 
χώρου. 
Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός η θερμοκρασία αλλάζει 
ανά oC ( αν το αισθητήριο δωματίου είναι συνδεδεμένο 
και ενεργοποιημένο). Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ή 
ενεργοποιημένο αισθητήριο χώρου η επιθυμητή 
αλλαγή θερμοκρασίας (μετατόπιση καμπύλης) γίνεται 
με την επιλογή βημάτων πάνω ή κάτω με εύρος από -10 
έως +10. 
-σύστημα θέρμανσης 1 
Ο διακόπτης πρέπει να έχει ψυχρή επαφή και να είναι 
συνδεδεμένος στην επιλεγμένη είσοδο (μενού 5,4) στο 
τερματικό Χ2. 
Η τιμή της αλλαγής ρυθμίζεται στο μενού 1.9.2 ΄΄ 
εξωτερική ρύθμιση ΄΄. 
 
 Διακόπτης για εξωτερικές ειδοποιήσεις 
Οι ειδοποιήσεις από τις εξωτερικές συσκευές μπορούν 
να εμφανίζονται στον ελεγκτή σαν επιπλέον 
πληροφορίες. Το σήμα πρέπει να έχει ψυχρή επαφή και 
να είναι τύπου ΝΟ ή NC. 
 
Διακόπτης για εξωτερικό μπλοκάρισμα 
Στις περιπτώσεις που είναι επιθυμητή η λειτουργία 
μπλοκαρίσματος  κάποιων λειτουργιών, η σύνδεση 
γίνεται στο τερματικό Χ2. Η λειτουργία αποσυνδέεται 
με τη σύνδεση μιας λειτουργίας διακόπτη με ψυχρή 
επαφή στην είσοδο που επιλέγεται στο μενού 5.4. 
Το κλείσιμο της επαφής έχει σν αποτέλεσμα την 
αποσύνδεση της εκάστοτε λειτουργίας. 
Λειτουργίες που μπορούν να μπλοκαριστούν: 
 Αντίσταση 
 Συμπιεστής στην αντλία θερμότητας ΕΒ 101 
 Θέρμανση 
 Ψύξη 
 Ζεστό νερό 

Πιθανές επιλογές για τις εξόδους AUX (μεταβλητά 
ΡΕΛΕ ψυχρής επαφής) 

Είναι δυνατόν να έχετε μια εξωτερική επαφή μέσω 
λειτουργίας ΡΕΛΕ με ψυχρή επαφή (μέγιστο 2 Α φορτίο 
αντίστασης) στο τερματικό Χ4: 15-17 στη βασική 
πλακέτα (ΑΑ2). 
Επιλογές λειτουργιών για εξωτερικές συνδέσεις: 

 Ενδεικτικούς συναγερμούς ειδοποιήσεων. Η 
λειτουργία δίνει σήμα ενώ εμφανίζει μόνιμη 
ειδοποίηση στον ελεγκτή. 

 Ένδειξη λειτουργίας ψύξης. Αυτή η επιλογή απαιτεί 
ενεργοποίηση κάποιου είδους λειτουργίας ψύξης. Η 
λειτουργία δίνει σήμα όταν το σύστημα επιτρέπει 
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την ψύξη και μπορεί να ενεργοποιήσει για 
παράδειγμα εξωτερικές αντλίες. 

 Ενεργή ψύξη (4-σωλήνιο). Αυτή η επιλογή απαιτεί 
ενεργοποίηση κάποιου είδους λειτουργίας ψύξης και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απλά 4-σωλήνια 
συστήματα (μία εξωτερική μονάδα). Η λειτουργία 
δίνει σήμα όταν μια συνδεδεμένη αντλία 
θερμότητας παράγει ψύξη δεν υπάρχουν άλλες 
ανάγκες και η ψύξη επιτρέπεται. Αυτή η λειτουργία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 
βαλβίδας για την ψύξη EP25- QN12.  

 
Προσοχή 
Με αυτή την επιλογή η αντλία GP12 
ελέγχεται πάντα με την ΄΄ αυτόματη 
λειτουργία ΄΄ κάτι που σημαίνει ότι η αντλία 
λειτουργεί όταν η βαλβίδα (QN12) είναι 
στραμμένη προς το σύστημα ψύξης. 

 Εξωτερικός κυκλοφορητής. Η λειτουργία δίνει σήμα 
για τη λειτουργία εξωτερικού κυκλοφορητή (GP10) 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις λειτουργίας. 

 Έλεγχος του κυκλοφορητή (GP11) ανακυκλοφορίας 
ζεστού νερού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις λειτουργίας 
από το μενού ΄΄ hot water recirc. ΄΄ (2.9.2). 

Αν κάποιο από τα παραπάνω εγκατασταθεί στο 
τερματικό Χ4: 15-17 στη βασική πλακέτα η λειτουργία 
θα πρέπει να επιλεχθεί στο μενού 5.4. 

Η κοινή ειδοποίηση είναι προεπιλεγμένη από το 
εργοστάσιο. 

 

 

Η εικόνα δείχνει το ΡΕΛΕ στη θέση ειδοποίησης. 

Όταν ο διακόπτης (SF1) είναι στη θέση        ή          το 
ΡΕΛΕ είναι στη θέση ειδοποίησης. 

Ο κυκλοφορητής ζεστού νερού ή η ο εξωτερικός 
κυκλοφορητής συνδέονται στην έξοδο AUX, όπως 
φαίνεται παρακάτω. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Επισημάνατε τα όποια κουτιά διακλάδωσης 
με σήμανση για υψηλή τάση. 

 

 

Η βαλβίδα για την ψύξη συνδέεται στην έξοδο AUX, 
όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 
Προσοχή 
Μέγιστη ένταση ρεύματος στην έξοδο των 
ΡΕΛΕ  2 (Α) σε φορτίο αντίστασης (230V AC). 

 

Σύνδεση παρελκόμενων 
Οδηγίες για τη σύνδεση άλλων παρελκόμενων 
βρίσκονται στις οδηγίες που τα συνοδεύουν. Δείτε τη 
σελίδα 48 για τη λίστα παρελκόμενων που μπορεί να 
συνδεθούν στον SMO 20. 
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6 Εκκίνηση και ρύθμιση 

Προετοιμασίες 

 Συμβατές αντλίες θερμότητας αέρος/νερού ΝΙΒΕ 
πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πλακέτες ελέγχου 
που να έχουν τουλάχιστον την έκδοση λογισμικού 
που αναγράφεται στη λίστα της σελίδας 9. Η έκδοση 
της πλακέτας ελέγχου εμφανίζεται κατά την 
εκκίνηση στην οθόνη της αντλίας αν υπάρχει. 

 Ο SMO 20 πρέπει να είναι έτοιμος για σύνδεση 
 Το σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού πρέπει να είναι 

γεμάτο νερό και να έχει εξαερωθεί.  

Αρχική εκκίνηση των αντλιών 
θερμότητας αέρος/νερού ΝΙΒΕ 

NIBE F2015/ F2020/ 2025 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και συντήρησης της αντλίας 
θερμότητας στο τμήμα ΄΄ Εκκίνηση και ρύθμιση ΄΄ - ΄΄ 
Εκκίνηση και επιθεώρηση ΄΄. 

NIBE F2016/ F2026/ F2030/ F2040/ F2120/ F2300 

 Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας στο τμήμα ΄΄ 
Εκκίνηση και ρύθμιση ΄΄ - ΄΄ Εκκίνηση και 
επιθεώρηση ΄΄. 

SMO 20 

1. Δώστε ρεύμα στην αντλία θερμότητας 
2. Δώστε ρεύμα στον SMO 20 
3. Ακολουθήστε τον οδηγό εκκίνησης στην οθόνη 

του SMO 20, εναλλακτικά ακολουθήστε τον 
οδηγό εκκίνησης στο μενού 5.7. 

Εκκίνηση με πρόσθετη πηγή 
θερμότητας μόνο 
Κατά την πρώτη εκκίνηση ακολουθήστε τον οδηγό 
εκκίνησης, διαφορετικά ακολουθήστε την παρακάτω 
λίστα. 

1. Πηγαίνετε στο μενού 4.2 op.mode. 
2. Επιλέξτε “add. Heat only” χρησιμοποιώντας το 

κουμπί ελέγχου και στη συνέχεια πατήστε ΟΚ. 
3. Επιστρέψτε στα κύρια μενού πατώντας το πλήκτρο 

επιστροφής 

 

 

 

 
Προσοχή 
Όταν εκκινείτε τον SMO 20 χωρίς 
συνδεδεμένη αντλία θερμότητας της ΝΙΒΕ, 
πιθανά θα εμφανιστεί σφάλμα επικοινωνίας 
στην οθόνη. 
Μπορείτε να επαναφέρετε το σφάλμα 
απενεργοποιώντας τη σχετική αντλία 
θερμότητας στο μενού 5.2.2 

 

Έλεγχος μεταγωγικής βαλβίδας 
1. Ενεργοποιήστε το “ AA2-K1 (QN10)” στο μενού 5.6. 
2. Ελέγξτε ότι η μεταγωγική βαλβίδα ή είναι ανοιχτή 

για τη φόρτιση ζεστού νερού. 
3. Απενεργοποιήστε το “ ΑΑ2-Κ1 (QN10)” στο μενού 

5.6. 

Ελέγξτε τις θύρες AUX 

Για να ελέγξετε αν κάποια λειτουργία έχει συνδεθεί στις 
θύρες AUX  

1. Ενεργοποιήστε το “ AA2-X4” στο μενού 5.6. 
2. Ελέγξτε την λειτουργία. 
3. Απενεργοποιήστε το “ AA2-X4” στο μενού 5.6. 

Λειτουργία ψύξης 

Αν στην εγκατάσταση υπάρχει αντλία θερμότητας αέρος 
νερού που μπορεί να παράξει ψύξη (NIBE F2040 ή 
F2120) , η ψύξη μπορεί να ενεργοποιηθεί. Δείτε το 
σχετικό εγχειρίδιο εγκατάστασης. 

Όταν η λειτουργία ψύξης επιτρέπεται μπορείτε να 
επιλέξετε τις ενδείξεις για τη λειτουργιά ψύξης στο 
μενού 5.4 για τις εξόδους AUX. 
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Οδηγός εκκίνησης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Πρέπει να υπάρχει νερό στο κύκλωμα 
θέρμανσης/ψύξης προτού ο διακόπτης 
ρυθμιστεί στη θέση ‘’ Ι ‘’. 

1. Θέστε το διακόπτη του ελεγκτή (SF1) στη θέση ΄΄ Ι ΄΄. 
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εκκίνησης στην 

οθόνη του ελεγκτή. Αν ο οδηγός εκκίνησης δεν 
ξεκινά όταν ξεκινά ο ελεγκτής, ξεκινήστε τον 
χειροκίνητα από το μενού 5.7. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Δείτε στη σελίδα 31 για μια πιο εις βάθος 
εισαγωγή στο σύστημα ελέγχου της 
εγκατάστασης (λειτουργία, μενού, κ.τ.λ.) 

 

Αρχική εκκίνηση 

Την πρώτη φορά που λειτουργεί η εγκατάσταση, ξεκινά 
ένας οδηγός εκκίνησης. Οι οδηγίες του οδηγού 
εκκίνησης υποδεικνύουν τι πρέπει να γίνει κατά την 
πρώτη εκκίνηση καθώς και μια γρήγορη επισκόπηση 
των βασικών ρυθμίσεων της εγκατάστασης. 

Ο οδηγός εκκίνησης εξασφαλίζει ότι η αρχική εκκίνηση 
θα γίνει σωστά και δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Ο 
οδηγός εκκίνησης μπορεί να ξεκινήσει και από το μενού 
5.7. 

Κατά τη διάρκεια του οδηγού εκκίνησης οι μεταγωγικές 
βαλβίδες μετακινούνται για να διευκολύνουν την 
εξαέρωση της αντλίας θερμότητας. 

 
Προσοχή 
Για όσο είναι ενεργός ο οδηγός εκκίνησης, 
καμία λειτουργία του SMO 20 δεν ξεκινά 
αυτόματα. 
Ο οδηγός θα εμφανίζεται σε κάθε 
επανεκκίνηση του SMO 20, μέχρι να 
αποεπιλεγεί στην τελευταία σελίδα. 

 

Λειτουργία στον οδηγό εκκίνησης 

 

Α. Σελίδα 

Εδώ μπορείτε να δείτε πόσο μακριά έχετε προχωρήσει 
στον οδηγό εκκίνησης. 

Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων ως εξής: 

1. Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου μέχρι να 
επισημανθεί το βέλος στην άνω αριστερή γωνία. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να μετακινηθείτε στις 
σελίδες. 

Β. Όνομα και αριθμός μενού 

Εδώ φαίνεται σε πιο μενού ανήκει η σελίδα που είστε. 
Τα ψηφία στις παρενθέσεις αναφέρονται στον αριθμό 
του μενού στο σύστημα ελέγχου. 
Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για τα μενού, 
μεταβείτε στο μενού βοήθεια (help) ή διαβάστε το 
εγχειρίδιο χρήσης. 

C. Επιλογή/ Ρύθμιση 

Εδώ κάνετε ρυθμίσεις για το σύστημα. 

D. Μενού βοήθειας (help menu) 

Σε πολλά μενού υπάρχει ένα σύμβολο που 
υποδεικνύει ότι υπάρχει επιπλέον βοήθεια. 
Για να ανοίξετε το κείμενο της βοήθειας: 

1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε 
το σύμβολο της βοήθειας. 

2. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ. 
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Το κείμενο βοήθειας συχνά αποτελείται από αρκετά 
παράθυρα ανάμεσα στα οποία μπορείτε να 
πλοηγηθείτε με το κουμπί ελέγχου. 

Ρύθμιση της καμπύλης 
ψύξης/θέρμανσης 

 

Καμπύλη θέρμανσης 
Εύρος ρύθμισης: 0-15 
Αρχική ρύθμιση: 9 

Καμπύλη ψύξης (απαιτείται παρελκόμενο) 
Εύρος ρύθμισης: 0-9 
Αρχική ρύθμιση: 0 

Η προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης για το σπίτι 
σας φαίνεται στο μενού heating curve. Ο ρόλος της 
καμπύλης θέρμανσης είναι να δίνει μια ομοιόμορφη 
θερμοκρασία ανεξάρτητα από την εξωτερική 
θερμοκρασία και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίζει πιο 
αποδοτική λειτουργία. Με βάση αυτή την καμπύλη ο 
ελεγκτής καθορίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής και 
κατ επέκταση την εσωτερική θερμοκρασία. Επιλέξτε την 
καμπύλη θέρμανσης και δείτε πως αλλάζει η 
θερμοκρασία προσαγωγής ανάλογα με την εξωτερική 
θερμοκρασία. Οι ίδιες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν και 
για την καμπύλη ψύξης αν υπάρχει η δυνατότητα και ο 
εξοπλισμός για ψύξη. 

Συντελεστής καμπύλης 

Η κλίση της καμπύλης θέρμανσης/ψύξης δείχνουν 
πόσους βαθμούς θα μεταβληθεί η θερμοκρασία 
προσαγωγής όταν μεταβάλλεται η εξωτερική 

θερμοκρασία. Μια πιο απότομη κλίση σημαίνει ότι 
ζητάμε μεγαλύτερη θερμοκρασία προσαγωγής σε 
θέρμανση ή χαμηλότερη σε ψύξη σε κάποια εξωτερική 
θερμοκρασία. 

 

Η βέλτιστη κλίση εξαρτάται από τις συνθήκες στην 
περιοχή σας, το αν έχτε σώματα καλοριφέρ ή 
ενδοδαπέδια θέρμανση και πόσο καλή μόνωση έχει το 
σπίτι. 

Η καμπύλη ρυθμίζεται όταν εγκαθίσταται το σύστημα 
θέρμανσης, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί και αργότερα. 
Συνήθως η καμπύλη δε χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση. 

 
Προσοχή 
Όταν κάνετε λεπτές ρυθμίσεις στην 
εσωτερική θερμοκρασία η καμπύλη θα 
πρέπει να μετατοπιστεί αναλόγως, αυτό 
γίνεται στο μενού1.1 temperature 

 

Μετατόπιση καμπύλης 
Μια μετατόπιση της καμπύλης σημαίνει ότι η 
θερμοκρασία προσαγωγής θα αλλάξει κατά το ίδιο για 
όλες τις εξωτερικές θερμοκρασίες, π.χ. μια μετατόπιση 
της καμπύλης +2 βήματα αυξάνει τη θερμοκρασία 
προσαγωγής κατά 5oC για όλες τις εξωτερικές 
θερμοκρασίες. 

Θερμοκρασίες γραμμής παροχής- μέγιστες και 
ελάχιστες τιμές 
Επειδή οι θερμοκρασίες δε μπορούν να υπολογιστούν 
υψηλότερα από τη μέγιστη τιμή ή χαμηλότερα από την 
ελάχιστη τιμή, η καμπύλη θέρμανσης πλατειάζει σε 
αυτές τις θερμοκρασίες.  

 
Προσοχή 
Για ενδοδαπέδια συστήματα η μέγιστη 
θερμοκρασία παροχής max.flow line 
temperature πρέπει να είναι μεταξύ 35-45 oC. 
Επίσης πρέπει να περιορίζεται και στην ψύξη 
για την αποφυγή συμπυκνωμάτων 
Ελέγξτε τη μέγιστη θερμοκρασία του δαπέδου 
σας με τον εγκαταστάτη σας. 
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Ο αριθμός στο τέλος της καμπύλης υποδεικνύει την 
κλίση της καμπύλης. Ο αριθμός δίπλα στο θερμόμετρο 
δείχνει τη μετατόπιση της καμπύλης. Χρησιμοποιήστε 
το κουμπί ελέγχου για να θέσετε μια νέα τιμή. 
Επιβεβαιώστε την τιμή πατώντας το ΟΚ. 

Η καμπύλη 0 είναι η προσωπική καμπύλη που μπορείτε 
να δημιουργήσετε από το μενού 1.9.7. 

Για να επιλέξετε άλλη καμπύλη (κλίση) 

1. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να έχετε πρόσβαση στη 
λειτουργία ρυθμίσεων 

2. Επιλέξτε μια καινούρια καμπύλη. Οι καμπύλες είναι 
αριθμημένες από το 0 έως το 15, όσο πιο μεγάλος ο 
αριθμός τόσο πιο έντονη η κλίση της καμπύλης και 
τόσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία προσαγωγής. Η 
καμπύλη 0 είναι η προσωπική καμπύλη που 
μπορείτε να δημιουργήσετε από το μενού 1.9.7. 

3. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να βγείτε από τη 
ρύθμιση. 

Για να διαβάσετε μια καμπύλη: 

1. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ώστε να επιλεγεί η 
εξωτερική θερμοκρασία. 

2. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ  
3. Ακολουθήστε τη γκρι γραμμή στην καμπύλη και προς 

τα αριστερά για να διαβάσετε την τιμή της 
θερμοκρασίας προσαγωγής για την επιλεγμένη 
εξωτερική θερμοκρασία. 

4. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε να πάρετε μετρήσεις 
για διαφορετικές εξωτερικές θερμοκρασίες 
γυρίζοντας το κουμπί ελέγχου δεξιά ή αριστερά και 
να διαβάσετε την αντίστοιχη θερμοκρασία 
προσαγωγής. 

5. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να βγείτε από τη 
λειτουργία ανάγνωσης μετρήσεων. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Περιμένετε 24 ώρες πριν κάνετε μια νέα 
ρύθμιση, έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου να 
έχει το χρόνο να σταθεροποιηθεί. 
 
Εάν έχει κρύο έξω και η θερμοκρασία του χώρου 
είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε την κλίση της 
καμπύλης στο μενού 1.9.1 κατά μία σκάλα. 
 
Εάν έχει κρύο έξω και η θερμοκρασία του χώρου 
είναι πολύ υψηλή, μειώστε την κλίση της 
καμπύλης στο μενού 1.9.1 κατά μία σκάλα. 
 
Αν έχει ζέστη έξω και η θερμοκρασία του χώρου 
είναι πολύ χαμηλή, αυξήστε την τιμή στο μενού 
1.1 κατά μία σκάλα. 
 

Αν έχει ζέστη έξω και η θερμοκρασία του χώρου 
είναι πολύ υψηλή, μειώστε την τιμή στο μενού 
1.1 κατά μία σκάλα. 
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Ρύθμιση της κυκλοφορίας ζεστού 
νερού χρήσης 

Ανακυκλοφορία ζεστού νερού (hot water recirc.) 

Χρόνος λειτουργίας (operating time) 
Εύρος ρύθμισης: 1-60 λεπτά 
Αρχική τιμή: 60 λεπτά 

Χρόνος παύσης (down time) 
Εύρος ρύθμισης: 0-60 λεπτά 
Αρχική τιμή: 60 λεπτά 

Ρυθμίστε την κυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης για 
μέχρι τρεις περιόδους ανά ημέρα σε αυτό το μενού. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων ο κυκλοφορητής 
ανακυκλοφορίας θα λειτουργεί ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις. 
Ο χρόνος λειτουργίας (operating time) καθορίζει πόση 
ώρα θα λειτουργεί ο κυκλοφορητής σε κάθε περίοδο 
λειτουργίας. 
Ο χρόνος παύσης (down time) καθορίζει πόση ώρα θα 
είναι στάσιμος ο κυκλοφορητής μεταξύ περιόδων 
λειτουργίας. 
Η κυκλοφορία ζεστού νερού ενεργοποιείται στο μενού 
5.4 “soft inputs and outputs”. 
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SG Ready 

SG Ready 

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
κεντρικά δίκτυα που υποστηρίζουν τη λειτουργία “SG 
Ready” 

Εδώ γίνονται οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία “SG Ready” 

Η λειτουργία χαμηλών τιμών σημαίνει πως ο πάροχος 
έχει κυμαινόμενη τιμή και το σύστημα το χρησιμοποιεί 
αυτό για μείωση του κόστους. 

Η κατάσταση «υπερλειτουργίας» σημαίνει πως ο 
πάροχος ενέργειας δίνει πάρα πολύ χαμηλή τιμή σε 
κάποια χρονικά διαστήματα και το σύστημα το 
χρησιμοποιεί λειτουργώντας κοντά στο μέγιστο για να 
το εκμεταλλευτεί και να εξοικονομήσει. 

Επίδραση στη θερμοκρασία δωματίου 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε αν η θερμοκρασία 
δωματίου θα επηρεάζεται από τη λειτουργία “SG 
Ready”. 

Στη λειτουργία χαμηλής τιμής η παράλληλη μετατόπιση 
της καμπύλης εσωτερικής θερμοκρασίας αυξάνει κατά 
+1. Αν ένα αισθητήριο δωματίου έχει εγκατασταθεί και 
ενεργοποιηθεί, η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου 
αυξάνει κατά 1oC. 

Στη ρύθμιση υπερλειτουργίας η παράλληλη μετατόπιση 
της καμπύλης εσωτερικής θερμοκρασίας αυξάνει κατά 
+2. Αν ένα αισθητήριο δωματίου έχει εγκατασταθεί και 
ενεργοποιηθεί, η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου 
αυξάνει κατά 2oC. 

Επίδραση στο ζεστό νερό 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε αν η θερμοκρασία του 
ζεστού νερού χρήσης  θα επηρεάζεται από τη 
λειτουργία “SG Ready”. 

Στη λειτουργία χαμηλής τιμής η θερμοκρασία παύσης 
τίθεται στην υψηλότερη επιτρεπτή θέση μόνο όμως με 
τη λειτουργία του συμπιεστή (δεν ενεργοποιείται η 
εμβαπτισμένη αντίσταση). 

Στη ρύθμιση υπερλειτουργίας το ζεστό νερό χρήσης 
τίθεται σε λειτουργία άνεσης “luxury” (η λειτουργία της 
αντίστασης επιτρέπεται). 

Επίδραση στην ψύξη (απαιτείται παρελκόμενο) 

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε αν η θερμοκρασία 
δωματίου θα επηρεάζεται από τη λειτουργία “SG 
Ready” σε λειτουργία ψύξης. 

Στη λειτουργία χαμηλής τιμής η εσωτερική 
θερμοκρασία δεν επηρεάζεται. 

Στη ρύθμιση υπερλειτουργίας η παράλληλη μετατόπιση 
της καμπύλης εσωτερικής θερμοκρασίας μειώνεται 
κατά -1. Αν ένα αισθητήριο δωματίου έχει εγκατασταθεί 
και ενεργοποιηθεί, η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου 
μειώνεται κατά 1oC. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η λειτουργία πρέπει να είναι συνδεδεμένη 
σε δύο εισόδους AUX και να ενεργοποιηθεί 
από το μενού 5.4 
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7 Ελεγκτής - Εισαγωγή 
 

Μονάδα οθόνης 
 

 
 

A Οθόνη 
Στην οθόνη παρουσιάζονται οδηγίες, ρυθμίσεις 
και πληροφορίες λειτουργίας. Η ευανάγνωστη 
οθόνη και το εύκολο μενού, διευκολύνουν την 
πλοήγηση ανάμεσα στα διάφορα μενού και τις 
επιλογές, ώστε να μπορείτε εύκολα να θέσετε 
τις συνθήκες άνεσης που επιθυμείτε ή να βρείτε 
τις πληροφορίες που ζητάτε. 

Β Ενδεικτική λυχνία 
Η ενδεικτική λυχνία δείχνει την κατάσταση του 
ελεγκτή. Ένδειξη: 
 Πράσινο φως, κατά τη φυσιολογική 

λειτουργία. 
 Κίτρινο φως, σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 
 Κόκκινο φως, σε περίπτωση ειδοποίησης 

σφάλματος. 

Γ   Πλήκτρο ΟΚ 
Το πλήκτρο ΟΚ χρησιμοποιείται για να: 
 Επιβεβαιώσει επιλογές σε υπό μενού/ 

επιλογές/ θέση τιμών/ σελίδα στον οδηγό 
εκκίνησης 

Δ Πλήκτρο επιστροφής 
Το πλήκτρο επιστροφής χρησιμοποιείται για να: 
 Επιστρέψετε σε προηγούμενο μενού. 
 Να αλλάξετε μια ρύθμιση που δεν έχει 

επιβεβαιωθεί. 

Ε   Κουμπί ελέγχου 
Το κουμπί ελέγχου μπορεί να περιστραφεί δεξιά 
και αριστερά. Μπορείτε να: 
 Μετακινηθείτε στα μενού και μεταξύ 

επιλογών. 
 Αυξήσετε και να μειώσετε τις τιμές 
 Να αλλάξετε σελίδα σε μενού οδηγιών με 

πολλαπλές σελίδες( για παράδειγμα 
κείμενο βοήθειας, πληροφορίες 
συντήρησης) 

Ζ   Διακόπτης 
Ο διακόπτης μπορεί να πάρει τρεις θέσεις: 
 Σε λειτουργία  
 Αναμονή 
 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης  

Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση κάποιου 
σφάλματος/ βλάβης στον ελεγκτή. Σε αυτή τη 
λειτουργία, ο συμπιεστής της αντλίας 
θερμότητας απενεργοποιείται και αρχίζει να 
λειτουργεί η πρόσθετη πηγή ενέργειας. Η οθόνη 
της μονάδας ελέγχου δεν ανάβει και η λυχνία 
που δείχνει τη κατάσταση ανάβει με κίτρινο 
χρώμα. 

Η Θύρα USB 

Η θύρα USB είναι κρυμμένη πίσω από το 
πλαστικό σήμα με το όνομα του προϊόντος 
Η θύρα χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση 
του λογισμικού. 
Επισκεφτείτε το www.nibeuplink.com και 
πατήστε στο πεδίο software (λογισμικό) για να 
κατεβάστε τη νεότερη έκδοση λογισμικού για 
την εγκατάστασή σας. 
 

Α Οθόνη 

Β Ενδεικτική λυχνία  

Γ Πλήκτρο ΟΚ 

Δ Πλήκτρο επιστροφής 

Ε Κουμπί ελέγχου 

Ζ Διακόπτης 

Η Θύρα USB 
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Εξωτερική  
θερμοκρασία 

Θερμοκρασία 
ζεστού νερού 

Εκτιμώμενη 
ποσότητα 
ζεστού νερού 

Σύστημα μενού 
 
 
 
 

  
 
 
 
Μενού 1 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 

Ρύθμιση και προγραμματισμός των εσωτερικών 
κλιματικών συνθηκών. Δείτε το μενού βοήθειας ή τις 
οδηγίες χρήσης  

Μενού 2 - ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 
Ρύθμιση και προγραμματισμός της παραγωγής ζεστού 
νερού χρήσης. Δείτε το μενού βοήθειας ή τις οδηγίες 
χρήσης  
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί 
ταμιευτήρας στο σύστημα.  

Μενού 3 – INFO 
Ένδειξη της θερμοκρασίας και άλλες πληροφορίες 
λειτουργίας και πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής 
σφαλμάτων . Δείτε το μενού βοήθειας ή τις οδηγίες 
χρήσης  
 

Μενού 4 - ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ 
Ρύθμιση ώρας, ημερομηνίας, γλώσσας, οθόνης, τρόπου 
λειτουργίας κ.λπ. Δείτε το μενού βοήθειας ή τις οδηγίες 
χρήσης. 

Μενού 5 – Συντήρηση 
Προχωρημένες ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι 
διαθέσιμες στον τελικό χρήστη. Το μενού εμφανίζεται 
όταν πιέσετε για 7 δευτερόλεπτα το πλήκτρο 
επιστροφής ενώ βρίσκεστε στο αρχικό μενού. Δείτε 
σελ.38. 

Σύμβολα στην οθόνη 

Τα ακόλουθα σύμβολα μπορέι να παρουσαστούν στην 
οθόνη κατά τη διάρκεια λειτουργίας. 

Σύμβολο Περιγραφή 

 

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται δίπλα 
στο σύμβολο των πληροφοριών όταν 
υπάρχουν πληροφορίες στο μενού 3.1 
που θα πρέπει να δείτε. 

 

Αυτά τα δύο σύμβολα δείχνουν αν ο 
συμπιεστής της εξωτερικής μονάδας ή 
η επιπλέον πηγή θερμότητας της 
εγκατάστασης έχουν μπλοκαριστεί 
από τον SMO 20. 
 
Αυτά τα δύο μπορούν, για 
παράδειγμα , να μπλοκαριστούν 
ανάλογα με το ποια κατάσταση 
λειτουργίας έχει επιλεγεί στο μενού 
4.2, αν το μπλοκάρισμα έχει 
προγραμματιστεί στο μενού 4.9.5 ή αν 
κάποιο σφάλμα έχει μπλοκάρει 
κάποιο από αυτά. 
 

Μπλοκάρισμα του συμπιεστή 
 
Μπλοκάρισμα της επιπλέον πηγής 
θερμότητας 
 

 

Αυτό το σύμλο δείχνει αν έχει 
ενεργοποιηθεί η «ρύθμιση διακοπών» 
στο μενού 4.7 

 

Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται αν έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία άνεσης 
για το ζεστό νερό 

 
Αυτό το σύμβολο δείχνει αν ο SMO 20 
έχει επαφή με το NIBE UplinkTM. 

 

Το σύμβολο υποδυκνύει το αν είναι 
ενεργοποιημένη η ψύξη. 
Απαιτείται αντλία θερμότητας με 
λειτουργία ψύξης. 

 

  

Εσωτερική 
θερμοκρασία- 
( Αν υπάρχουν 
αισθητήρες 
χώρου) 

Προσωρινή άνεση (αν 
έχει ενεργοποιηθεί) 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία 
 
Για να μετακινήσετε τον κέρσορα, γυρίστε 
το κουμπί ελέγχου προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά. Η επιλεγμένη θέση είναι 
πιο φωτεινή και / ή έχει ένα ελαφρύ 
πλαίσιο. 
 
Επιλογή μενού 
 
Για να εισέλθετε στο σύστημα μενού, επιλέξτε ένα 
κύριο μενού και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK. 
Ένα νέο παράθυρο ανοίγει στη συνέχεια με επιμέρους 
μενού. 
 
Επιλέξτε ένα από τα υπό μενού και στη συνέχεια 
πατήστε το κουμπί ΟΚ. 
 

Επιλογή μιας ρύθμισης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε ένα μενού επιλογών η τρέχουσα επιλογή 
υποδεικνύεται από ένα πράσινο σύμβολο.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να επιλέξετε μια άλλη επιλογή: 
 
1. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή. Μία από 

τις επιλογές είναι προ-επιλεγμένη (άσπρο).  
2. Πατήστε το κουμπί OK για να 

επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Το 
επιλεγμένο πεδίο έχει ένα πράσινο σύμβολο.  

Ρυθμίζοντας μια τιμή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να ορίσετε μια τιμή: 
1. Επιλέξτε την τιμή που θέλετε να ρυθμίσετε 

χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.  
 
2. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. Το φόντο της τιμής 

γίνεται πράσινο, το οποίο σημαίνει ότι 
έχετε πρόσβαση στη λειτουργία 
ρύθμισης.  

 
3. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου προς τα 

δεξιά για να αυξηθεί η τιμή και προς τα 
αριστερά για να μειώσετε τη τιμή.  

 
4. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιβεβαιώσετε 

την τιμή που έχετε ορίσει. Για αλλαγή 
και επιστροφή στην αρχική τιμή, 
πατήστε το κουμπί Πίσω. 

  

Εναλλακτική 

Τιμές για αλλαγή 
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Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε κάποια μενού όπου μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε 
κείμενο, είναι διαθέσιμο ένα εικονικό πληκτρολόγιο. 

 
 
Ανάλογα με το μενού, έχετε πρόσβαση σε διαφορετικά 
σετ χαρακτήρων τα οποία μπορείτε να επιλέξετε 
χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου. Για να αλλάξετε 
πίνακα χαρακτήρων πατήστε το πλήκτρο επιστροφής. 
Αν ένα μενού έχει μόνο ένα σετ χαρακτήρων το 
πληκτρολόγιο εμφανίζεται κατευθείαν. 
Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση, επιλέξτε το «ΟΚ» 
και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 

Μετακίνηση μεταξύ παραθύρων 
 
Ένα μενού μπορεί να αποτελείται από πολλά 
παράθυρα. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου για να 
πλοηγηθείτε μεταξύ των παραθύρων. 
 
 
 
 
 

Μετακινηθείτε μεταξύ των παραθύρων 
στον οδηγό έναρξης 
 
 
 
 

 
 

1. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου έως ότου ένα από τα 
βέλη στην επάνω αριστερή γωνία (στον αριθμό της 
σελίδας) να έχει επισημανθεί. 
 
2.  Πατήστε το κουμπί OK για να παρακάμψετε 
βήματα στον οδηγό εκκίνησης. 

 

Μενού βοήθειας 
 
Σε πολλά μενού υπάρχει ένα σύμβολο που 
υποδεικνύει ότι  επιπλέον βοήθεια είναι 
διαθέσιμη. 
 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κείμενο βοήθειας: 
1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε 

το σύμβολο βοήθειας. 
2. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 
 
Το κείμενο βοήθειας συχνά αποτελείται από πολλά 
παράθυρα. Μπορείτε όμως να πλοηγηθείτε μεταξύ των, 
χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου.  
 
 
  

Αριθμός παραθύρου μενού  Αριθμός παραθύρων στο μενού 

Βέλη για τη μετακίνηση στα παράθυρα στον οδηγό έναρξης 
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8 Ελεγκτής 
 

Μενού 1 – ΚΛΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Απαιτείται αντλία θερμότητας με λειτουργία 
ψύξης 
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Μενού 2 – ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Μενού 3 - INFO 
 
 
 
 
 
 
 
*Απαιτούνται παρελκόμενα 
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Μενού 4 – ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ 
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Μενού 5 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Ανασκόπηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Απαιτείται παρελκόμενο 
 
Πηγαίνετε στο κύριο μενού και πιέστε το πλήκτρο 
επιστροφής για 7 δευτερόλεπτα ώστε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο μενού συντήρησης. 
 
Υπομενού 
 
Το μενού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ έχει πορτοκαλί γράμματα και 
προορίζεται για τον προχωρημένο χρήστη. Αυτό το 
μενού έχει πολλά υπομενού. Οι πληροφορίες 
κατάστασης για το εκάστοτε μενού βρίσκονται στην 
οθόνη στα δεξιά των μενού. 
ρυθμίσεις λειτουργίας Ρυθμίσεις λειτουργίας για τη 
μονάδα ελέγχου. 
ρυθμίσεις συστήματος Ρυθμίσεις συστήματος για τη 
μονάδα ελέγχου, ενεργοποίηση παρελκομένων κ.τ.λ. 
είσοδοι/έξοδοι Ρυθμίσεις για τις εξόδους και εισόδους 
που ελέγχονται από λογισμικό στην πλακέτα εισόδων 
(ΑΑ3) και το τερματικό Χ2. 
εργοστασιακές ρυθμίσεις Επαναφορά όλων των 
ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένων αυτών του χρήστη) 
στις αρχικές. 
εξαναγκασμένος έλεγχος εξαναγκασμένος έλεγχος των 
διαφόρων συστημάτων της εσωτερικής μονάδας. 
οδηγός εκκίνησης χειροκίνητη εκκίνηση του οδηγού 
εκκίνησης που ξεκινά την πρώτη φορά που 
ενεργοποιείται ο ελεγκτής 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γρήγορη εκκίνηση γρήγορη εκκίνηση του συμπιεστή 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Λανθασμένες ρυθμίσεις στο μενού 
συντήρησης μπορούν να προκαλέσουν 
βλάβες στην εγκατάσταση. 

 
Μενού 5.1 – ρυθμίσεις λειτουργίας 
Στα παρακάτω υπομενού γίνονται οι ρυθμίσεις 
λειτουργίας του ελεγκτή 
Μενού 5.1.1 – ρυθμίσεις ζεστού νερού 
 
Οικονομία (economy) 
Εύρος ρύθμισης θερμ. εκκίνησης. Economy 5-55 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμ. εκκίνησης. Economy 42 oC 
Εύρος ρύθμισης θερμ. παύσης. Economy 5-60 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμ. παύσης. Economy 48 oC 
Φυσιολογική (normal) 
Εύρος ρύθμισης θερμ. εκκίνησης normal 5-60 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμ. εκκίνησης normal 46 oC 
Εύρος ρύθμισης θερμ. παύσης normal 5-65 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμ. παύσης normal 50 oC 
Άνεση (luxury) 
Εύρος ρύθμισης θερμ. εκκίνησης luxury 5-70 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμ. εκκίνησης luxury 49 oC 
Εύρος ρύθμισης θερμ. παύσης luxury 5-70 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση θερμ. παύσης luxury 53 oC 
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θερμ. παύσης περιοδικής αύξησης 
Εύρος ρύθμισης: 55-70 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση: 55 oC 
μέθοδος φόρτισης 
Εύρος ρύθμισης: θερμ. στόχος, διαφορά θερμ. 
Εργοστασιακή ρύθμιση: διαφορά θερμοκρασίας 
 
Εδώ ρυθμίζετε τη θερμοκρασία έναρξης και παύσης του 
ζεστού νερού για τις διάφορες επιλογές άνεσης του 
μενού 2.2 καθώς και τη θερμοκρασία παύσης της 
περιοδικής αύξησης του μενού 2.9.1. 
Εδώ επιλέγεται η μέθοδος φόρτισης για το ζεστό νερό. 
Η επιλογή «διαφορά θερμ.» προτείνεται για 
θερμαντήρες με σερπαντίνα φόρτισης, η «θερμ. 
στόχος» για θερμαντήρες με σερπαντίνα ζεστού νερού. 
 
Μενού 5.1.2 – Μέγ. Θερμοκρασία προσαγωγής 
 
Σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
Εύρος ρύθμισης: 5-70 oC 
Αρχική τιμή: 60 oC 
Εδώ ρυθμίζετε τη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής 
για το σύστημα θέρμανσης. 
 

 
Προσοχή 
Για ενδοδαπέδια συστήματα η μέγιστη 
θερμοκρασία παροχής max.flow line 
temperature πρέπει να είναι μεταξύ 35-45 oC. 
Ελέγξτε τη μέγιστη θερμοκρασία του δαπέδου 
σας με τον εγκαταστάτη σας. 

 
Μενού 5.1.3 – Μέγ. Διαφορά θερμοκρασίας 
προσαγωγής 
 
μέγ. διαφορά συμπιεστής 
Εύρος ρύθμισης: 1-25 oC 
Αρχική τιμή: 10 oC 
 
μέγ. διαφορά αντίσταση 
Εύρος ρύθμισης: 1-24 oC 
Αρχική τιμή: 7 oC 
Εδώ ρυθμίζετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά 
μεταξύ της υπολογιζόμενης και της πραγματικής 
θερμοκρασίας προσαγωγής για λειτουργία συμπιεστή 
και αντίστασης. Η μέγιστη διαφορά για την επιπλέον 
αντίσταση δε μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη διαφορά 
για τη λειτουργία του συμπιεστή. 
 
μέγ. διαφορά συμπιεστής 
Όταν η μετρούμενη θερμοκρασία προσαγωγής 
αποκλίνει από τη ρυθμισμένη τιμή σε σύγκριση με την 
υπολογισμένη, η αντλία θερμότητας σταματά 
ανεξάρτητα από τα βαθμολεπτά που απομένουν. 

Αν η μετρούμενη θερμοκρασία προσαγωγής υπερβεί 
την υπολογισμένη τιμή, τα βαθμολεπτά μηδενίζονται. Ο 
συμπιεστής σταματά όταν υπάρχει απαίτηση μόνο για 
θέρμανση. 
 
μέγ. διαφορά αντίσταση 
Αν έχει επιλεγεί και ενεργοποιηθεί η επιπλέον 
αντίσταση από το μενού 4.2 και η μετρούμενη 
θερμοκρασία προσαγωγής υπερβαίνει την 
υπολογιζόμενη ρυθμισμένη τιμή, η αντίσταση σταματά. 
 
Μενού 5.1.4 – Ενέργειες για τις ειδοποιήσεις 
Εδώ επιλέγετε πως θέλετε να σας ειδοποιεί ο ελεγκτής 
για την ύπαρξη σφαλμάτων και ειδοποιήσεων. Οι 
διαφορετικές εναλλακτικές είναι: η αντλία θερμότητας 
σταματά να παράγει ζεστό νερό και/ή μειώνει τη 
θερμοκρασία δωματίου. 

 
Προσοχή 
Αν δεν έχει επιλεγεί καμία ενέργεια για την 
περίπτωση σφαλμάτων, μπορεί να οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. 

 
Μενού 5.1.2 – επιπλέον αντίσταση 
 
Μέγ. Βήμα 
Εύρος ρύθμισης (δυαδικός βηματισμός 
απενεργοποιημένος): 0-3 
Εύρος ρύθμισης (δυαδικός βηματισμός 
ενεργοποιημένος): 0-7 
Αρχική τιμή: 3 
 
Μέγεθος ασφάλειας 
Εύρος ρύθμισης: 1-200 Α 
Εργοστασιακή ρύθμιση: 16 Α 
Εδώ επιλέγετε αν η βηματικά ελεγχόμενη ηλεκτρική 
αντίσταση θα είναι τοποθετημένη πριν ή μετά από τη 
μεταγωγική βαλβίδα για τη φόρτιση ζεστού νερού 
(QN10). Η βηματικά ελεγχόμενη αντίσταση για 
παράδειγμα είναι ένας εξωτερικός ηλεκτρολέβητας. 
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο 
αριθμό βημάτων της αντίστασης δυαδικά ή γραμμικά. 
Όταν ο δυαδικός βηματισμός είναι απενεργοποιημένος 
(off), η ρύθμιση αναφέρεται σε γραμμικό βηματισμό. 
Αν είναι διαθέσιμο το παρελκόμενο ζεστού νερού και η 
θέση της επιπλέον αντίστασης έχει επιλεγεί μετά την 
QN 10  ο αριθμός των βημάτων περιορίζεται σε 2 
γραμμικά και 3 δυαδικά. Η έξοδος ΑΑ7-Χ2:5-6 είναι 
διαθέσιμη σε αυτή τη ρύθμιση για επιπλέον αντίσταση 
στο δοχείο ζεστού νερού. 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μέγεθος της 
ασφάλειας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης των 
παρελκομένων για περιγραφή λειτουργίας 
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Μενού 5.1.14 – ρύθμιση προσαγωγής συστήματος 
θέρμανσης/ψύξης 
 
Ρυθμίσεις 
Εύρος ρυθμίσεων: σώματα, ενδοδαπέδια, σώματα + 
ενδοδαπέδια, DOT oC 
Αρχική τιμή: σώματα 
Εύρος ρύθμισης DOT: -40- 20 oC 
Η εργοστασιακή ρύθμιση για το DOT εξαρτάται από τη 
χώρα και τη τοποθεσία για την οποία προορίζεται το 
προϊόν. Το παράδειγμα αναφέρεται στη Σουηδία. 
Εργοστασιακή ρύθμιση DOT: -20 oC 
 
Προσωπική ρύθμιση 
Εύρος ρύθμισης dT για DOT: 0-25 
Εργοστασιακή ρύθμιση dT για DOT: 10 
Εύρος ρύθμισης DOT: -40-20 oC 
Εργοστασιακή ρύθμιση DOT: -20 oC 
 
Μενού 5.1.22 – έλεγχος αντλίας θερμότητας 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτό το μενού αποσκοπεί στον έλεγχο του 
SMO 20 σε διάφορα πρότυπα. 
Χρήση αυτού του μενού για άλλους λόγους 
μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα η 
εγκατάσταση σας να μην λειτουργεί σωστά. 

Αυτό το μενού περιέχει πολλά υπομενού, ένα για κάθε 
πρότυπο. 
Μενού 5.1.23 – καμπύλη συμπιεστή 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν είναι 
συνδεδεμένη μια αντλία θερμότητας με 
συμπιεστή inverter 

Ρυθμίστε αν ο συμπιεστής θα πρέπει να λειτουργεί με 
μία συγκεκριμένη καμπύλη υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις ή αν θα λειτουργεί με προκαθορισμένες 
καμπύλες. 
Ρυθμίζετε μια καμπύλη για μια απαίτηση( θέρμανση, 
ζεστό νερό, ψύξη) αποεπιλέγοντας το “ auto” , 
γυρίζοντας το κουμπί ελέγχου μέχρι να επιλεγεί η 
θερμοκρασία και πατάτε ΟΚ. Μπορείτε τώρα να 
επιλέξετε σε ποια θερμοκρασία θα λειτουργεί στη 
μέγιστη και ελάχιστη συχνότητα. 
Αυτό το μενού αποτελείται από πολλά παράθυρα(ένα 
για κάθε διαθέσιμη επιλογή), χρησιμοποιήστε τα βέλη 
πλοήγησης στο άνω αριστερό μέρος για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των παραθύρων. 
 
Μενού 5.2 – ρυθμίσεις συστήματος 
Εδώ κάνετε διάφορες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση 
σας π.χ. ενεργοποίηση της αντλίας θερμότητας και των 
διαφόρων εγκατεστημένων παρελκομένων. 

Μενού 5.2.2 – εγκατεστημένη αντλία θερμότητας 
Εδώ ρυθμίζετε την αντλία που έχει εγκατασταθεί στην 
κύρια εγκατάσταση. 
 
Μενού 5.2.4 – παρελκόμενα 
Ρυθμίστε τα εγκατεστημένα παρελκόμενα 
Αν έχει συνδεθεί θερμαντήρας νερού στον SMO 20 η 
φόρτιση ζεστού νερού θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από 
εδώ. 
 
Μενού 5.4 – είσοδοι/έξοδοι 
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε σε ποιες εισόδους/εξόδους 
του τερματικού Χ2  πρέπει να συνδεθούν λειτουργίες 
εξωτερικού διακόπτη (σελ. 22). 
Επιλέξιμες είσοδοι στα τερματικά AUX1-6 (X2:11-18) και 
έξοδοι ΑΑ2-Χ4. 
 
Μενού 5.5 – εργοστασιακές ρυθμίσεις 
Εδώ μπορείτε να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις και 
τιμές (συμπεριλαμβανομένων αυτών του χρήστη). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν αρχικοποιήστε, ο οδηγός εκκίνησης θα 
ξεκινήσει την επόμενη φορά που θα 
εκκινήσετε τον ελεγκτή. 

 
Μενού 5.6 – εξαναγκασμένος έλεγχος 
Από εδώ μπορείτε να ελέγξετε τα διάφορα στοιχεία του 
ελεγκτή καθώς και τα διάφορα συνδεδεμένα 
παρελκόμενα. 
 
Μενού 5.7 – οδηγός εκκίνησης 
Όταν ο ελεγκτής εκκινήσει για πρώτη φορά ο οδηγός 
εκκίνησης ξεκινά αυτόματα. Από εδώ μπορείτε να τον 
ξεκινήσετε χειροκίνητα. 
Δείτε σελ. 26 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τον οδηγό εκκίνησης. 
 
Μενού 5.8 – γρήγορη εκκίνηση 
Από εδώ μπορείτε να εκκινήσετε το συμπιεστή 
 

 
Προσοχή 
Θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση θέρμανσης ή 
ζεστού νερού για την εκκίνηση του συμπιεστή. 

 

 
Προσοχή 
Μην εκκινείτε το συμπιεστή με γρήγορη 
εκκίνηση πολλές φορές σε σύντομο χρονικό 
διάστημα καθώς μπορεί να προκαλέσετε 
βλάβη στο συμπιεστή και σε άλλα εξαρτήματα. 
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Μενού 5.9 – λειτουργία στεγνώματος πατώματος 
 
Μήκος χρονικής περιόδου 1-7 
Εύρος ρύθμισης: 0-30 μέρες 
Εργοστασιακή ρύθμιση, περίοδος 1-3, 5-7: 2 ημέρες 
Εργοστασιακή ρύθμιση, περίοδος 4: 3 ημέρες 
 
θερμ. περίοδος 1-7 
Εύρος ρύθμισης: 15-70 oC 
Αρχικές τιμές: 
θερμ. περίοδος 1   20oC 
θερμ. περίοδος 2   30oC 
θερμ. περίοδος 3   40oC 
θερμ. περίοδος 4   45oC 
θερμ. περίοδος 5   40oC 
θερμ. περίοδος 6   30oC 
θερμ. περίοδος 7   20oC 
Εδώ ρυθμίζετε τη λειτουργία στεγνώματος του 
δαπέδου. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε έως 7 χρονικές περιόδους με 
διαφορετικές υπολογισμένες θερμοκρασίες 
προσαγωγής. Αν λιγότερες από 7 έχουν επιλεγεί τότε 
ρυθμίστε τις υπόλοιπες σε 0 ημέρες. 
Επισημάνατε το ενεργό παράθυρο για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενδοδαπέδιας ξήρανσης. 
Ένας μετρητής στο κάτω μέρος δείχνει των αριθμό των 
ημερών που είναι ενεργή η λειτουργία. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία “add. Heat 
only” επιλέξτε τη στο μενού 4.2. 

 
Μενού 5.10 – αρχείο αλλαγών 
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε προηγούμενες αλλαγές στο 
σύστημα ελέγχου. 
Η ημερομηνία, ώρα και αριθμ.ID ( μοναδικός για 
κάποιες ρυθμίσεις) και η νέα τιμή φαίνεται για κάθε 
αλλαγή. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το αρχείο αλλαγών σώζεται κατά την 
επανεκκίνηση και παραμένει απαράλλακτο 
μετά από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

 
Μενού 5.11 – ρυθμίσεις αντλίας θερμότητας 
Ρυθμίσεις για την εγκατεστημένη αντλία θερμότητας 
μπορούν να γίνουν στα υπομενού. 
 
Μενού 5.11.1.1 – αντλία θερμότητας 
Εδώ κάνετε ρυθμίσεις για την εγκατεστημένη αντλία 
θερμότητας. Για τις διαθέσιμες ρυθμίσεις δείτε το 
εγχειρίδιο εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας. 
 
 

Μενού 5.11.1.2 – κυκλοφορητής φόρτισης (GP12) 
 
κατάσταση λειτουργίας 
θέρμανση/ψύξη 
εύρος ρύθμισης: αυτόματο/διακοπτόμενο 
αρχική τιμή: αυτόματο 
Ρυθμίστε την κατάσταση λειτουργίας για τον 
κυκλοφορητή φόρτισης εδώ. 
αυτόματο: Ο κυκλοφορητής φόρτισης λειτουργεί βάσει 
της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας του SMO 20. 
διακοπτόμενο: Ο κυκλοφορητής φόρτισης ξεκινά και 
σταματά 20 δευτερόλεπτα πριν και μετά το συμπιεστή. 
 
ταχύτητα κατά τη λειτουργία 
θέρμανση, ζεστό νερό, ψύξη 
Εύρος ρύθμισης: αυτόματο/ χειροκίνητο 
Αρχική τιμή: αυτόματο 
χειροκίνητη ρύθμιση 
Εύρος ρύθμισης: 1-100 % 
Αρχική τιμή: 70% 
ταχύτητα σε κατάσταση αναμονής 
Εύρος ρύθμισης: 1-100 % 
Αρχική τιμή: 30% 
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 
Εύρος ρύθμισης: 80-100 % 
Αρχική τιμή: 100 % 
 
Ρυθμίστε την ταχύτητα στην οποία πρέπει να λειτουργεί 
ο κυκλοφορητής φόρτισης στη τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας. Επιλέξτε αυτόματο αν η ταχύτητα θα 
ρυθμίζεται αυτόματα (εργοστασιακή ρύθμιση) για 
καλύτερη λειτουργία. 
Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία για τη 
θέρμανση, μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση “max 
allowed speed” που περιορίζει τον κυκλοφορητή 
φόρτισης και δεν επιτρέπει να κινείται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα από τη ρυθμισμένη τιμή. 
Για χειροκίνητη λειτουργία, απενεργοποιήστε το 
αυτόματο “auto” για την τρέχουσα κατάσταση 
λειτουργίας και ρυθμίστε την τιμή μεταξύ 1 και 100 % (η 
προηγούμενη τιμή για τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
ταχύτητα δεν ισχύει πια). 
Ταχύτητα σε κατάσταση αναμονής (χρησιμοποιείται 
μόνο αν το “auto” είναι επιλεγμένο) σημαίνει ότι ο 
κυκλοφορητής φόρτισης λειτουργεί στη ρυθμισμένη 
ταχύτητα ενώ δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για λειτουργία 
συμπιεστή ούτε για την επιπλέον αντίσταση.  
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Μενού 5.12 -  χώρα 
Επιλέξτε εδώ που τοποθετήθηκε το προϊόν. Αυτό 
επιτρέπει πρόσβαση σε ειδικές ρυθμίσεις ανά ν χώρα 
για το προϊόν σας. 
Οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα γίνονται ανεξάρτητα αυτού 
του μενού. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτή η επιλογή κλειδώνει μετά από 24 ώρες, 
επανεκκίνηση της οθόνης ή ενημέρωση 
λογισμικού. 
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9 Συντήρηση 
 
Ενέργειες συντήρησης 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η συντήρηση πρέπει να διενεργείται μόνο 
από εξειδικευμένα άτομα 

 
Λειτουργία ανάγκης 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Ο διακόπτης ( SF1) δεν πρέπει να μπει σε 

θέση “I” ή        προτού η εγκατάσταση έχει 
γεμίσει με νερό. Μπορεί να προκληθεί 
βλάβη στο συμπιεστή της αντλίας 
θερμότητας. 

Η λειτουργία ανάγκης χρησιμοποιείται σε περίπτωση 
παρακώλησης της λειτουργίας και παράλληλα με τη 
συντήρηση. Δεν παράγεται ζεστό νερό σε αυτή τη 
λειτουργία. 
Η λειτουργία ανάγκης ενεργοποιείται θέτοντας το 
διακόπτη (SF1) στη θέση          . Αυτό σημαίνει ότι: 
 
 Η ενδεικτική λυχνία έχει κίτρινο φώς. 
 Η οθόνη δεν είναι αναμμένη και ο υπολογιστής του 

ελεγκτή δεν είναι συνδεδεμένος 
 Δεν παράγεται ζεστό νερό 
 Οι συμπιεστές είναι απενεργοποιημένοι. Ο 

κυκλοφορητής φόρτισης λειτουργεί. 
 Το ΡΕΛΕ ανάγκης (Κ1) είναι ενεργό. 
 
Η εξωτερική ηλεκτρική αντίσταση είναι ενεργή αν είναι 
συνδεδεμένη στο ΡΕΛΕ ανάγκης (Κ1, τερματικό Χ1). 
Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό μέσο κυκλοφορεί 
περνώντας από την επιπλέον αντίσταση. 

Δεδομένα αισθητήρων θερμοκρασίας 
 
Θερμοκρασία 
(oC) 

Αντίσταση 
(kOhm) 

Τάση (VDC) 

-40 351.0 3.256 
-35 251.6 3.240 
-30 182.5 3.218 
-25 133.8 3.189 
-20 99.22 3.150 
-15 74.32 3.105 
-10 45.20 3.047 
-5 42.89 2.976 
0 33.02 2.889 
5 25.61 2.789 
10 20.02 2.673 
15 15.77 2.541 
20 12.51 2.399 
25 10.00 2.245 
30 8.045 2.083 
35 6.514 1.916 
40 5.306 1.752 
45 4.348 1.587 
50 3.583 1.426 
55 2.968 1.278 
60 2.467 1.136 
65 2.068 1.007 
70 1.739 0.891 
75 1.469 0.785 
80 1.246 0.691 
85 1.061 0.607 
90 0.908 0.533 
95 0.779 0.469 
100 0.672 0.414 
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Θύρα USB 

 
Η μονάδα οθόνης είναι εφοδιασμένη με μια θύρα USB η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση 
του λογισμικού, αποθήκευση πληροφοριών αρχείων 
καταγραφής και να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις στον SMO 
20. 

 
Όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB συνδεθεί ένα νέο 
μενού (μενού 7) εμφανίζεται στην οθόνη 

 
Αυτό σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό στον 
SMO 20. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να λειτουργήσουν οι ακόλουθες ενέργειες 
το USB θα πρέπει να περιέχει αρχεία με 
λογισμικό για τον SMO 20 από τη ΝΙΒΕ. 

 
Το κουτί πληροφοριών στο πάνω μέρος της οθόνης 
δείχνει πληροφορίες (στα αγγλικά) για τις πιο πιθανές 
ενημερώσεις που το λογισμικό ενημέρωσης έχει 
επιλέξει από το μέσο USB. 
Αυτή η πληροφορία δηλώνει για πιο προϊόν προορίζεται 
το λογισμικό, την έκδοση του λογισμικού και γενικές 
πληροφορίες για αυτά. Αν επιθυμείτε να διαλέξετε άλλο 
φάκελο από τον επιλεγμένο, ο σωστός φάκελος μπορεί 
να επιλεγεί με την εντολή “choose another file”. 
 
Έναρξη ενημερώσεων 
Επιλέξτε “start updating” αν θέλετε να ξεκινήσετε τις 
ενημερώσεις. Θα ρωτηθείτε αν πραγματικά θέλετε να 
ενημερώσετε το λογισμικό. Απαντήστε “yes” για να 
προχωρήσετε ή “no” για να ακυρώσετε. 
Αν απαντήσατε “yes” στην προηγούμενη ερώτηση η 
ενημέρωση ξεκινά και μπορείτε να παρακολουθήσετε 
την πρόοδο στην οθόνη. Όταν η ενημέρωση 
ολοκληρωθεί o SMO 20 επανεκκινεί. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η ενημέρωση λογισμικού δεν αρχικοποιεί τις 
ρυθμίσεις των μενού του SMO 20. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν η ενημέρωση διακοπεί πριν 
ολοκληρωθεί(π.χ. διακοπή ρεύματος), το 
λογισμικό μπορεί να επανέλθει στη 
προηγούμενη έκδοση αν το πλήκτρο ΟΚ 
κρατηθεί πατημένο κατά την εκκίνηση μέχρι 
να ανάψει η πράσινη λυχνία(περίπου 10 
δευτερόλεπτα). 
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επιλέξτε άλλο αρχείο 
 

 
Επιλέξτε “choose another file” αν δε θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο λογισμικό. Όταν 
μετακινήστε μεταξύ των αρχείων, εμφανίζονται 
πληροφορίες για το λογισμικό που είναι επιλεγμένο στο 
κουτί πληροφοριών επάνω. Όταν έχετε επιλέξει ένα 
αρχείο με το πλήκτρο ΟΚ θα επιστρέψετε στην 
προηγούμενο σελίδα (μενού 7.1) όπου μπορείτε να 
επιλέξετε να ξεκινήσετε την ενημέρωση. 
 
Μενού 7.2 – καταγραφή 
 

 
 
Εύρος ρύθμισης: 1 sec -60 min 
Εργοστασιακή ρύθμιση: 5 sec 
 
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά θα κρατούνται 
μετρήσεις για καταγραφή από τον SMO 20 στο USB. 
1. Ρυθμίστε το επιθυμητό διάστημα μεταξύ 

καταγραφών. 
2. Επιλέξτε “activated” 
3. Οι τρέχουσες τιμές από τον SMO 20 αποθηκεύονται 

σε ένα αρχείο στο μέσο USB ανά τα τακτά 
διαστήματα που έχετε θέσει μέχρι το “activated” 
αποεπιλεγεί. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αποεπιλέξτε το “activated” πριν αφαιρέσετε 
το μέσο USB. 

Μενού 7.3 – διαχείριση ρυθμίσεων 
 

 
 
Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε (αποθήκευση ως ή 
ανάκτηση από) τις ρυθμίσεις όλων των μενού (χρήστη 
και συντήρησης) στον SMO 20 με ένα μέσο USB. 
 
Μέσω του “save settings” αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις 
των μενού στο μέσο USB προκειμένου να τις 
αποκαταστήσετε αργότερα ή για να αντιγράψετε τις 
ρυθμίσεις σε άλλο SMO 20. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις των μενού 
στο μέσο USB αντικαθιστάτε όποιες 
προηγούμενες ρυθμίσεις είχατε στο μέσο USB 

 
Μέσω του “recover settings” επαναφέρετε όλες τις 
ρυθμίσεις των μενού από το μέσο USB. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η επαναφορά των ρυθμίσεων μενού από το 
μέσο USB δεν μπορεί να αναιρεθεί. 
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10 Διαταραχές στις συνθήκες 
άνεσης 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ελεγκτής εντοπίζει μια 
δυσλειτουργία και το επισημαίνει με ειδοποιήσεις και 
εμφανίζει οδηγίες για διόρθωση τους στην οθόνη. Δείτε 
το “manage alarm” για πληροφορίες σχετικά με τη 
διαχείριση σφαλμάτων  και ειδοποιήσεων. Αν η 
δυσλειτουργία δεν εμφανίζεται στην οθόνη, ή αν η 
οθόνη δεν είναι αναμμένη, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο οδηγό αντιμετώπιση 
προβλημάτων. 
 

Διαχείριση ειδοποιήσεων 

 
Στην περίπτωση μιας ειδοποίησης, κάποιου είδους 
δυσλειτουργία έχει προκύψει, που φαίνεται από την 
αλλαγή του χρώματος της ενδεικτικής λυχνίας από 
πράσινο σε κόκκινο. Επιπλέον, ένα κουδούνι 
ειδοποίησης εμφανίζεται στο παράθυρο πληροφοριών. 
 
Ειδοποιήσεις 
Σε περίπτωση ειδοποίησης με κόκκινο χρώμα στη 
λυχνία κατάστασης ενημερώνεστε ότι υπάρχει 
δυσλειτουργία την οποία η αντλία θερμότητας ή / και ο 
ελεγκτής δεν μπορούν να διορθώσουν. Μπορείτε στην 
οθόνη να δείτε τον τύπο του σφάλματος και να το 
επαναφέρετε, περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου και 
πατώντας το κουμπί ΟΚ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 
να ορίσετε η εγκατάσταση να λειτουργεί σε βοηθητική 
λειτουργία. 
 
info / action - Πληροφορίες / δράση Εδώ μπορείτε 
να διαβάσετε τι σημαίνει η ειδοποίηση και να λάβετε 
συμβουλές σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε για να 
διορθώσετε το πρόβλημα που προκάλεσε το σφάλμα. 
 
"reset alarm"- "Επαναφορά σφάλματος" Στις 
περισσότερες περιπτώσεις αρκεί να επιλέξετε 
"επαναφορά σφάλματος" για να διορθώσετε το 

πρόβλημα που προκάλεσε τη ειδοποίηση. Εάν το 
πράσινο φως ανάβει μετά την επιλογή "reset alarm"- 
"Επαναφορά σφάλματος" τότε το σφάλμα έχει 
αποκατασταθεί. Αν ένα κόκκινο φως είναι ακόμα ορατό 
και η ένδειξη "σφάλμα" είναι ορατή στην οθόνη, το 
πρόβλημα που προκάλεσε την ειδοποίηση παραμένει. 
Αν η ειδοποίηση εξαφανίζεται και στη συνέχεια 
επιστρέφει, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη. 
 
aid mode - Βοηθητική λειτουργία Η "λειτουργία 
βοήθειας" είναι ένας τύπος λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση παράγει 
θερμότητα ή / και ζεστό νερό παρά την ύπαρξη μερικών 
προβλημάτων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο 
συμπιεστής της αντλίας θερμότητας δεν λειτουργεί. Σε 
αυτή την περίπτωση η επιπρόσθετη πηγή θερμότητας 
παράγει θέρμανση ή / και ζεστό νερό. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να επιλέξετε τη βοηθητική λειτουργία 
πρέπει να επιλέξετε στο μενού 5.1.4 μια 
λειτουργία ειδοποίησης. 

 

 
Προσοχή 
Η επιλογή aid mode «βοηθητική λειτουργία» 
δεν είναι το ίδιο με τη διόρθωση του 
προβλήματος που προκάλεσε την ειδοποίηση. 
Ως εκ τούτου, η λυχνία κατάστασης θα 
συνεχίσει να είναι κόκκινη. 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Αν το πρόβλημα δεν εμφανίζεται στην οθόνη τότε μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες συμβουλές: 

Βασικές ενέργειες 
Ξεκινήστε ελέγχοντας τις ακόλουθες πιθανές πηγές 
σφάλματος: 
 
 θέση του διακόπτη (SF1). 
 Ομαδικές και κεντρικές ασφάλειες  του οικήματος. 
 γείωση. 
 Το μικρό ασφαλειοδιακόπτη του ελεγκτή (FA1) 
 
Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού ή η έλλειψη 
ζεστού νερού 
Αυτό το μέρος του κεφαλαίου ανίχνευσης σφαλμάτων αφορά 
μόνο τις περιπτώσεις που έχει εγκατασταθεί θερμαντήρας 
νερού στο σύστημα. 
 Κλειστή ή φραγμένη βαλβίδα πλήρωσης (QM 10) για το 

ζεστό νερό. 
- Ανοίξτε τη βαλβίδα. 

 Η βάνα ανάμιξης (εάν υπάρχει εγκατεστημένη) είναι 
ρυθμισμένη πολύ χαμηλά. 
- Ρυθμίστε τη βαλβίδα ανάμιξης. 

 Ο ελεγκτής είναι σε λανθασμένη κατάσταση λειτουργίας. 
- Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία manual "χειροκίνητη", 

επιλέξτε τη λειτουργία addition "προσθήκη". 
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 Μεγάλη κατανάλωση ζεστού νερού. 
- Περιμένετε μέχρι το ζεστό νερό να έχει θερμανθεί. 

Μία προσωρινά αυξημένη παροχή σε ζεστό νερό 
(temporary lux) μπορεί να ενεργοποιηθεί στο μενού 
2.1. 

 Πολύ χαμηλή ρύθμιση του ζεστού νερού. 
- Μπείτε στο μενού 2.2 και επιλέξτε μια υψηλότερη 

ρύθμιση κατάστασης άνεσης. 
 Πολύ χαμηλή ή καμία προτεραιότητα στη λειτουργία του 

ζεστού νερού. 
- Μπείτε στο μενού 4.9.1 και αυξήστε το χρόνο για τον 

οποίο  θα είναι σε προτεραιότητα το ζεστό νερό. 
 
Χαμηλή θερμοκρασία δωματίου 
 Κλειστοί θερμοστάτες σε διάφορα δωμάτια. 

 Ρυθμίστε τους θερμοστάτες στο μέγιστο (max) 
σε όσο το δυνατόν περισσότερα δωμάτια. 
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία δωματίου από το 
menu 1.1 αντί να κλείνετε τους θερμοστάτες. 

 Ο ελεγκτής είναι σε λανθασμένη κατάσταση λειτουργίας. 
 Μπείτε στο μενού 4.2. Εάν έχει επιλεγεί η 

λειτουργία "auto", επιλέξτε μια υψηλότερη τιμή 
για "τερματισμό θέρμανσης - stop heating" στο 
μενού 4.9.2. 

 Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία "χειροκίνητη", 
επιλέξτε "θέρμανση - heating". Αν αυτό δεν 
είναι αρκετό, επιλέξτε "προσθήκη - addition". 

 Πάρα πολύ χαμηλή ρυθμισμένη τιμή για τον αυτόματο 
έλεγχο θέρμανσης. 

 Μπείτε στο μενού 1.1 "θερμοκρασία" και 
ρυθμίστε την αντιστάθμιση της καμπύλης 
θέρμανσης. Αν η θερμοκρασία δωματίου είναι 
χαμηλή μόνο σε κρύο καιρό, τότε η "καμπύλη 
θέρμανσης" χρειάζεται ρύθμιση προς τα επάνω 
στο μενού 1.9.1. 

 Πολύ χαμηλή ή καμία προτεραιότητα στη λειτουργίας 
θέρμανσης. 

 Μπείτε στο μενού 4.9.1 και να αυξήσετε το 
χρόνο κατά τον οποίο θα είναι σε 
προτεραιότητα η θέρμανση . 

 "Λειτουργία διακοπών" "Holiday mode" ενεργοποιείται 
στο μενού 4.7. 

 Μπείτε στο μενού 4.7 και επιλέξτε 
"Off"(κλειστό). · 

 Ενεργοποίηση του εξωτερικού διακόπτη για την αλλαγή 
της θέρμανσης του δωματίου. 

 Ελέγξτε τους εξωτερικούς διακόπτες. 
 Αέρας στο κλιματικό σύστημα. 

 Εξαερώστε το κλιματιστικό σύστημα. 
 Κλειστές βαλβίδες (QM 40), (QM41)στο σύστημα 

κλιματισμού. 
 Ανοίξτε τις βαλβίδες. 

 
Υψηλή θερμοκρασία δωματίου 
 Πάρα πολύ υψηλή η τιμή που έχει οριστεί για τον 

αυτόματο έλεγχο θέρμανσης. 
 Μπείτε στο μενού 1.1 (θερμοκρασία) και ρυθμίστε την 

καμπύλη θερμότητας προς τα κάτω. Εάν η 
θερμοκρασία του δωματίου είναι μόνο υψηλή σε κρύο 
καιρό, τότε η κλίση της καμπύλης στο μενού 1.9.1 

(καμπύλη θέρμανσης) πρέπει να προσαρμοστεί προς 
τα κάτω. 

 Ο εξωτερικός διακόπτης για την αλλαγή της θέρμανσης 
του δωματίου ενεργοποιείται. 

 Ελέγξτε τους εξωτερικούς διακόπτες. 
 
Χαμηλή πίεση στο σύστημα 
 Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο κύκλωμα θέρμανσης. 

 Συμπληρώστε νερό στο κύκλωμα 
θέρμανσης. 

 
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά 

 Δεν υπάρχει απαίτηση θέρμανσης. 
 Η αντλία θερμότητας δεν καλείτε να παράξει 

ούτε θέρμανση ούτε ζεστό νερό. 
 Οι συνθήκες θερμοκρασίας έχουν ενεργοποιηθεί. 

 Περιμένετε μέχρι οι συνθήκες θερμοκρασίας 
επανέλθουν. 

 Ο ελάχιστος χρόνος μεταξύ εκκινήσεων του συμπιεστή 
δεν έχει επιτευχθεί. 

 Περιμένετε 30 λεπτά και ελέγξτε αν ο 
συμπιεστής εκκινήσει 

 Υπάρχει κάποια ειδοποίηση 
 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

 

Μόνο πρόσθετη πηγή θερμότητας 
Αν δεν καταφέρετε να αποκαταστήσετε τη βλάβη και δεν 
μπορείτε να θερμάνετε το σπίτι με την αντλία θερμότητας, 
μπορείτε, ενώ περιμένετε για βοήθεια, να συνεχίστε τη 
λειτουργία της αντλίας θερμότητας στη ρύθμιση 
"επιπρόσθετη θερμότητα μόνο ". Αυτό σημαίνει ότι μόνο η 
πρόσθετη πηγή θερμότητας θα χρησιμοποιείται για τη 
θέρμανση του σπιτιού. 
 
Ρυθμίστε την εγκατάσταση σε λειτουργία 
επιπρόσθετης πηγής θέρμανσης 
1. Μεταβείτε στο μενού 4.2. 
2. Μαρκάρετε το "επιπρόσθετη θερμότητα μόνο " 
add.heat only χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου και, 
στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK. 
3. Επιστρέψετε στο κύριο μενού πατώντας το πλήκτρο 
Πίσω. 
 

 
Προσοχή 
Όταν ο SMO 20 τίθεται σε λειτουργία χωρίς μία 
αντλία θερμότητας αέρα/νερού της ΝΙΒΕ μπορεί 
να εμφανιστεί στην οθόνη μια ειδοποίηση. Η 
ειδοποίηση θα φύγει  εάν η σχετική αντλία 
θερμότητας είναι απενεργοποιημένη στο μενού 
5.2.2 ("installed heat pump"). 
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11 Παρελκόμενα 
 
Βοηθητικό ΡΕΛΕ HR 10 
Part no 067 309 
 
Αντλία φόρτισης CPD 11 
Αντλία φόρτισης για την αντλία θερμότητας 
 
CPD 11-25/75 
Part no. 067 320 
CPD 11-25/65 
Part no. 067 321 
 
Κουτί σύνδεσης K11 
Κουτί συνδέσεων με θερμοστάτη και προστασία 
υπερθέρμανσης.(όταν συνδέεται εμβαπτιζόμενη 
αντίσταση IU) 
Part no. 018 893 
 
Εξωτερική ηλεκτρική αντίσταση ELK 
 
ELK 5 
Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
5 kW, 1 x 230 V 
Part no. 069 025 
 
ELK 8 
Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
8 kW, 1 x 230 V 
Part no. 069 026 
 
ELK 15 
Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
15 kW, 3 x 400 V 
Part no. 069 022 
 
ELK 26 
Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
26 kW, 3 x 400 V 
Part no. 067 074 
 
ELK 213 
Εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
7-13 kW, 3 x 400 V 
Part no. 069 500 
 
Έλεγχος ζεστού νερού 
 
VST 05 
Μεταγωγική βαλβίδα, Cu pipe Ø22 
Μέγ. Μέγεθος αντλίας θερμότητας 8 kW 
Part no. 089 882 
 
 

VST 11 
Μεταγωγική βαλβίδα, Cu pipe Ø28 
(Μέγ. Συνιστώμενη ισχύς, 17 kW) 
Part no. 089 152 
 
VST 20 
Μεταγωγική βαλβίδα, Cu pipe Ø35 
(Μέγ. Συνιστώμενη ισχύς, 40 kW) 
Part no 089 388 
 
Εμβαπτιζόμενες αντιστάσεις  IU 
 
9 kW 
Part no. 018 090 
3 kW 
Part no. 018 084 
6 kW 
Part no. 018 088 
 
Εξωτερικές αντλίες θερμότητας αέρος 
 
F2030 
7 kW Part no. 064 099 
9 kW Part no. 064 070 
 
F2040 
F2040-8 Part no. 064 109 
F2040-12 Part no. 064 092 
F2040-16 Part no. 064 108 
 
F2120 
F2120-8 1x230V 
Part no. 064 134 
 
F2120-8 3x400V 
Part no. 064 135 
 
F2120-12 1x230V 
Part no. 064 136 
 
F2120-12 3x400V 
Part no. 064 137 
 
F2120-16 3x400V 
Part no. 064 139 
 
F2120-20 3x400V 
Part no. 064 141 
 
F2300 
14 kW Part no. 064063 
20 kW Part no. 064064 
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NIBE SPLIT HBS 05 
 
AMS 10-8 
Part no. 064 033 
AMS 10-12 
Part no. 064 110 
AMS 10-16 
Part no. 064 035 
HBS 05-12 
Part no.067 480 
HBS 05 -16 
Part no. 067 536 
 
Βαλβίδα αναστροφής για ψύξη 
 
VCC 05 
Part no. 067 311 
VCC 11 
Part no. 067 312 
 
Αισθητήριο δωματίου RTS 40 
Part no. 067 065 
 
Ταμιευτήρας/θερμαντήρας νερού 
AHPS 
 
Ταμιευτήρας με σερπαντίνα ηλιακών (χαλκός) και 
συνδυασμένη σερπαντίνα (ανοξείδωτος χάλυβας) για 
παραγωγή ζεστού νερού. 
Part no. 056 283 
 
VPB 200 
Θερμαντήρας νερού με σερπαντίνα φόρτισης. 
Τοποθετημένο αριστερά του SMO 20 για εύκολη 
εγκατάσταση. 
Χαλκός Part no. 088 515 
Εμαγιέ Part no. 088 517 
Ανοξείδωτο Part no. 088 518 
 
VPB 300 
Θερμαντήρας νερού με σερπαντίνα φόρτισης. 
Χαλκός Part no. 083 009 
Εμαγιέ Part no. 083 011 
Ανοξείδωτο Part no. 083 010 
 
VPB 500 
Θερμαντήρας νερού με επικάλυψη χαλκού και 
αντίσταση 
Part no. 083 220 
 
VPB 750-2 
Θερμαντήρας νερού με επικάλυψη χαλκού και 
αντίσταση 
Part no. 083 231 
 

VPB 1000 
Θερμαντήρας νερού με επικάλυψη χαλκού και 
αντίσταση 
Part no. 083 240 
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12 Τεχνικά δεδομένα 
 

Διαστάσεις και πληροφορίες 
τοποθέτησης 
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Τεχνικές προδιαγραφές 
 

 

  

SMO 20 
Ηλεκτρικά δεδομένα 
Τάση τροφοδοσίας  230V~ 50 Hz 
Κλάση περιβλήματος  IP21 
Αντοχή σε υπερτάσεις kW 4 
Βαθμός ρύπανσης  2 
Προαιρετικές συνδέσεις 
Μέγιστος αριθμός αντλιών αέρος/νερού  1 
Μέγιστος αριθμός αισθητηρίων  8 
Μέγιστος αριθμός αντλιών φόρτισης  1 
Μέγιστος αριθμός εξόδων για βήματα εξωτερικής πηγής θέρμανσης  3 
 
Διάφορα 
Κατάσταση λειτουργίας (ΕΝ 60730)  Type 1 
Περιοχή λειτουργίας oC -25 – 70 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος oC 5—35 
Πρόγραμμα κύκλοι, ώρες  1,24 
Πρόγραμμα κύκλοι, μέρες  1,2,5,7 
 min. 1 
Διαστάσεις και βάρη   
Πλάτος mm 360 
Βάθος mm 110 
Ύψος mm 410 
Βάρος (χωρίς τη συσκευασία και τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα) kg 4.3 
Αριθμός εξαρτήματος  067224 
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Ενεργειακές ετικέτες 
 
Προμηθευτής  ΝΙΒΕ 
Μοντέλο  SMO 20 + F2030 / 2300 SMO 20 + F2040 / F2120 
Κλάση ελεγκτή  III II 
Συνεισφορά του ελεγκτή στην απόδοση % 1.5 2.0 
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Ηλεκτρικό διάγραμμα κυκλωμάτων 
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