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Οδηγίες Χρήσης  

NIBETM SMO 20 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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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 10. 

Η μετακίνηση από μενού σε μενού και η πραγματοποίηση διαφορετικών ρυθμίσεων 
περιγράφεται στη σελίδα 12. 

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 18. 

Αύξηση του ζεστού νερού 

 

Για να αυξήσετε προσωρινά την ποσότητα του ζεστού νερού (εφόσον έχει συνδεθεί στον 
SMO 20 θερμαντήρας νερού), πρώτα γυρίστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να επιλεγεί το μενού 
2 (σταγόνες) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ΟΚ δύο φορές. Διαβάστε περισσότερα 
σχετικά με τις ρυθμίσεις στη σελίδα 31. 

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 51. 
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1 Σημαντικές πληροφορίες 
 

 
Δεδομένα εγκατάστασης 

Προϊόν SMO 20 
Σειριακός αριθμός  

Ημερομηνία εγκατάστασης  

Εγκαταστάτης 
 
 

 

Τύπος σύνδεσης  

Ταμιευτήρας/ θερμαντήρας ζεστού 
νερού 

 

Αντλία θερμότητας/ μέγεθος ισχύος  

Πρόσθετη πηγή θερμότητας/ ισχύς  

 

Αρ. Όνομα Εργοστασιακή 
ρύθμιση 

Ρύθμιση 

19.1 Καμπύλη θέρμανσης (μετατόπιση/ κλίση 
καμπύλης) 

0/9  

 

Ο σειριακός αριθμός πρέπει πάντα να δίνεται 

Πιστοποίει ότι η εγκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης της NIBE και τους ισχύοντες κανονισμούς.  
 
 
 
 
Ημερομηνία _________________ Υπογραφή _________________________ 
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Πληροφορίες ασφαλείας 
 
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. 
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Επικοινωνία 
 
GR ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ, Λ. Ανθούσης 12, 15351 Παλλήνη, 2106665552 , 
www.thermogea.gr, info@thermogas.gr 
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SMO 20 – Μία εξαιρετική επιλογή 
 
Ο SMO 20 είναι ένας ηλεκτρονικός ελεγκτής, που δημιουργήθηκε για να παρέχει στο σπίτι 
σας οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση. Η παραγωγή της θέρμανσης είναι 
αξιόπιστη και οικονομική με τη χρήση μιας αντλίας θερμότητας αέρος/νερούNIBE και ένα 
ταμιευτήρα/ θερμαντήρα νερού. 
 
Μία επιπλέον πηγή θερμότητας ( για παράδειγμα λέβητας ηλεκτρικός/πετρελαίου/αερίου) 
μπορεί να εκκινήσει αυτόματα αν κάτι απροσδόκητο συμβεί ή σαν εφεδρική λειτουργία. 
 
Εξαιρετικές ιδιότητες του SMO 20: 
 
 Ευανάγνωστη οθόνη 

 
Ο ελεγκτής διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη με μενού εύκολο στην κατανόηση, 
που διευκολύνει τη ρύθμιση ενός άνετου εσωτερικού κλίματος. 
 

 Εύκολη εγκατάσταση 
 
Ο SMO 20 είναι εύκολο να εγκατασταθεί μαζί με μια συμβατή αντλία θερμότητας 
αέρος/νερού της NIBE. Σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής συνδέεται με την αντλία 
θερμότητας, δίνοντας σας τη δυνατότητα να δείτε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις της 
αντλίας θερμότητας στον SMO 20. Το μέγεθος του ελεγκτή σημαίνει ότι μπορεί να 
εγκατασταθεί σε τοίχους εντός του κτιρίου για εύκολη πρόσβαση στον έλεγχο της 
εγκατάστασής σας. 
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2 Ο ελεγκτής – η καρδιά του σπιτιού 
 
 

Η λειτουργία του ελεγκτή 
 
Ο SMO 20 είναι ένας απλός ηλεκτρονικός ελεγκτής, ο οποίος μαζί με την αντλία 
θερμότητας αέρος/νερού NIBE, τον ταμιευτήρα/ θερμαντήρα νερού και μία 
επιπλέον πηγή θερμότητας, δημιουργεί μια πλήρη εγκατάσταση. Μαζί με άλλα, 
ελέγχει την αντλία θερμότητας, τους κυκλοφορητές, τις ρυθμιζόμενες βαλβίδες και 
την επιπλέον πηγή θερμότητας για να παρέχει στο σπίτι σας οικονομική και φιλική 
προς το περιβάλλον θέρμανση με τον πιο αποδοτικό τρόπο. 
 
 

Διεπαφή με τον SMO 20 
 
Μονάδα οθόνης 
 

 
 

Υπάρχει μια οθόνη ενδείξεων στο μπροστινό μέρος του ελεγκτή, την οποία χρησιμοποιείται 
για να χειριστείτε τον SMO 20. Εδώ μπορείτε: 
 
 Να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε ή να θέσετε την εγκατάσταση σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. 
 Να ρυθμίσετε το εσωτερικό κλίμα και ζεστό νερό καθώς και να προσαρμόσετε την 

εγκατάσταση στις ανάγκες σας 
 Να λάβετε πληροφορίες σχετικά με ρυθμίσεις, την κατάσταση και γεγονότα. 
 Να δείτε διαφόρους τύπους προειδοποιήσεων και να λάβετε οδηγίες σε σχέση με το 

πώς πρέπει να διορθωθούν.  

Α Οθόνη 

Β Ενδεικτική λυχνία  

Γ Πλήκτρο ΟΚ 

Δ Πλήκτρο επιστροφής 

Ε Κουμπί ελέγχου 

Ζ Διακόπτης 
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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. 
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Εξωτερική  
θερμοκρασία Εσωτερική θερμοκρασία- 

( Αν υπάρχουν αισθητήρες 
χώρου) 

Θερμοκρασία ζεστού νερού 
Εκτιμώμενη ποσότητα ζεστού 
νερού 

Σύστημα μενού 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
Ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών. Δείτε σελίδα 18. 

 

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 
Ρύθμιση της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Δείτε σελίδα 31. 
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ταμιευτήρας στο 
σύστημα. 

 

INFO 
Ένδειξη της θερμοκρασίας και άλλες πληροφορίες λειτουργίας και πρόσβαση 
σε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων Ανατρέξτε στη σελίδα 34. 

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ 
Ρύθμιση ώρας, ημερομηνίας, γλώσσας, οθόνης, τρόπου λειτουργίας κ.λπ. 
Βλέπε σελίδα 38. 

 
 
  

Προσωρινή άνεση (αν έχει 
ενεργοποιηθεί) 
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Αριθμός μενού – υπό μενού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
  

Όνομα και αριθμός μενού – κύριο 
μενού 

Σύμβολο – κύριο μενού 

Επιλεγμένο κύριο 
μενού Σύμβολα – υπό μενού Πληροφορίες κατάστασης – υπό μενού Όνομα – υπό μενού 



13 
 

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.  
 

  

Εναλλακτική 
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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.  
 

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. 

  

Τιμές για αλλαγή 

Αριθμός παραθύρου μενού  Αριθμός παραθύρων στο μενού 

Βέλη για τη μετακίνηση στα παράθυρα στον οδηγό εκκίνησης 
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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.  
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Συντήρηση του SMO 20 
 
Τακτικοί έλεγχοι 
 
Η αντλία θερμότητας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση μετά την αρχική τοποθέτηση. Παρόλα 
αυτά, συνιστάται να ελέγχετε την εγκατάσταση σας τακτικά. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη συντήρηση των αντλιών θερμότητας και / ή των ταμιευτήρων/θερμαντήρων 
νερού ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο. 
 
Αν συμβεί κάτι ασυνήθιστο, θα εμφανιστούν στην οθόνη μηνύματα αναφορικά με τη 
δυσλειτουργία υπό μορφή  διαφόρων κειμένων αναφοράς σφαλμάτων. Δείτε περισσότερα 
για τη διαχείριση σφαλμάτων στη σελίδα 51. 
 
Συμβουλές εξοικονόμησης 
 
Η αντλία θερμότητας σας παράγει θέρμανση και ζεστό νερό. Αυτό συμβαίνει μέσω των 
ρυθμίσεων που έχετε κάνει. 
 
ΟΙ παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας είναι, για παράδειγμα, η 
εσωτερική θερμοκρασία, η κατανάλωση ζεστού νερού, το επίπεδο μόνωσης του σπιτιού και 
αν το σπίτι έχει πολλά μεγάλα παράθυρα. Η θέση του σπιτιού, π.χ.  αν. είναι εκτεθειμένο σε 
άνεμο, είναι επίσης ένας παράγοντας που επηρεάζει. 
 
Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Hot water Economy" /("Εξοικονόμηση ζεστού νερού"), 
θα καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια. 
 
Κατανάλωση ενέργειας 
 
Η αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό αυξάνει την κατανάλωση περίπου 
5%. 
 
Οικιακή ηλεκτρική κατανάλωση 
 
Στο παρελθόν είχε υπολογιστεί ότι ένα μέσο νοικοκυριό στη Σουηδία είχε κατά προσέγγιση 
μία ετήσια κατανάλωση 5000 kWh / έτος. Στη σημερινή κοινωνία η ετήσια κατανάλωση 
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 6000 - 12,000 kWh. 
 
Εξοπλισμός Ισχύς (W) Ετήσια 

κατανάλωση 
κατά 
προσέγγιση 
(kWh)  

 Λειτουργία Αναμονή  

Οθόνη τηλεόρασης (λειτουργία 5 
ω/ημ., αναμονή 19 ω/ημ.) 200 2 380 
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Εξοπλισμός Ισχύς (W) Ετήσια 
κατανάλωση 
κατά 
προσέγγιση 
(kWh)  

 Λειτουργία Αναμονή  

Αποκωδικοποιητής (λειτουργία 
5ω/ημ., αναμονή 19ω/ημ.) 11 10 90 

DVD (λειτουργία 2ω/εβδ.) 15 5 45 
Κονσόλα παιχνιδιών (λειτουργία 
6ω/εβδ.) 160 2 67 

Ραδιόφωνο/Στερεοφωνικό (λειτουργία 
3ω/ημ.) 40 1 50 

Οθόνη Η/Υ (λειτουργία 
3ω/ημ.,αναμονή 21ω/ημ.) 100 2 120 

Λάμπες (λειτουργία 8ω/ημ.) 60  175 
Φως σποτ, αλογόνου (λειτουργία 8 
ω/ημ.) 20  55 

Ψυγείο (λειτουργία 24ω/ημ.) 100  165 
Καταψύκτης (λειτουργία 24ω/ημ.) 120  380 
Εστίες κουζίνας (λειτουργία 40 λεπ. 
/ημ.) 1500  365 

Φούρνος (λειτουργία 2ω/εβδ.) 3000  310 
Πλυντήριο πιάτων (λειτουργία 1/ημ. 2000  730 
Πλυντήριο ρούχων (λειτουργία 1/ημ.) 2000  730 
Στεγνωτήριο (λειτουργία 1/ημ.) 2000  730 
Ηλεκτρική σκούπα (λειτουργία 
2ω/εβδ.) 1000  100 

Θέρμανση κινητήρα (λειτουργία 
1ω/ημ., 4μήνες 400  50 

Θερμαντήρας καμπίνας αυτοκινήτου 
(λειτουργία 1ω/ημ., 4μήνες 800  100 

 
Παράδειγμα: Μια οικογένεια με 2 παιδιά που ζουν σε ένα σπίτι με μία τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης, 1 ψηφιακό κουτί, 1 DVD player, 1 τηλεόραση κονσόλα παιχνιδιών, 2 υπολογιστές, 3 
στερεοφωνικά, 2 λαμπτήρες στο WC, 2 λάμπες στο μπάνιο, 4 λάμπες στην κουζίνα, 3 
λάμπες έξω, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, ψυγείο, καταψύκτη, φούρνο, ηλεκτρική 
σκούπα = 6240 kWh κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/έτος. 
 
Μετρητής ενέργειας 
 
Ελέγξτε τον μετρητή ενέργειας της οικίας τακτικά, κατά προτίμηση μία φορά μήνα. Αυτό θα 
υποδείξει τις όποιες αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας. 
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3 SMO 20 – στην υπηρεσία σας 
 
Ρυθμίστε το κλίμα εσωτερικού χώρου 
 
Επισκόπηση 
 
Υπό-μενού 
 
Για το μενού INDOOR CLIMATE (ΚΛΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ) υπάρχουν αρκετά υπό-μενού. 
Πληροφορίες για την κατάσταση από το σχετικό μενού 
μπορούν να βρεθούν στην οθόνη δεξιά 
από τα μενού. 
 
temperature (Θερμοκρασία) Ρύθμιση της 
θερμοκρασίας για το κλιματικό σύστημα. Οι 
πληροφορίες κατάστασης δείχνουν τις τιμές για το 
σύστημα θέρμανσης. 
 
scheduling (Προγραμματισμός) Προγραμματισμός 
θέρμανσης. Η πληροφορία για την κατάσταση "set" ("σετ") εμφανίζεται εάν ορίσετε ένα 
χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν είναι ενεργό αυτή τη στιγμή. Η πληροφορία για την ένδειξη 
"holiday setting" ("ρύθμιση Διακοπών") εμφανίζεται αν το πρόγραμμα διακοπών είναι 
ενεργό την ίδια στιγμή με το πρόγραμμα (Η λειτουργία διακοπών είναι σε προτεραιότητα). 
Η πληροφορία για την ένδειξη "ενεργό" εμφανίζεται εάν οποιοδήποτε μέρος του 
προγράμματος είναι ενεργό, αλλιώς εμφανίζει "off". 
 
Advanced Προηγμένη ρύθμιση Ρύθμιση της καμπύλης θέρμανσης, προσαρμογή της 
εξωτερικής επαφής, ελάχιστη τιμή για τη θερμοκρασία προσαγωγής, ατομικά 
προσαρμοσμένη καμπύλη και το σημείο offset. 
 
Θερμοκρασία 
 
Αν το σπίτι έχει πολλά συστήματα, αυτό υποδεικνύεται 
στην οθόνη με ένα θερμόμετρο για το κάθε σύστημα. 
 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας (Με εγκατεστημένα και 
ενεργοποιημένα εσωτερικά αισθητήρια): 
 
Εύρος ρύθμισης: 5-30 ° C 
Προεπιλεγμένη τιμή: 20 
 
Η τιμή στην οθόνη εμφανίζεται ως μια θερμοκρασία σε 
°C, εάν το σύστημα θέρμανσης ελέγχεται από έναν αισθητήρα εσωτερικού χώρου. 
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Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του δωματίου, χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στην οθόνη. Επιβεβαιώστε τη νέα ρύθμιση με το 
πάτημα του πλήκτρου OK. Η νέα θερμοκρασία εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά από το 
σύμβολο στην οθόνη. 
 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας (χωρίς ενεργοποιημένα εσωτερικά αισθητήρια): 
 
Εύρος ρύθμισης: -10 έως + 10 
Προεπιλεγμένη τιμή: 0 
 
Η οθόνη εμφανίζει τις καθορισμένες τιμές για τη θέρμανση (καμπύλη offset). Για να 
αυξήσετε ή να μειώσετε την εσωτερική θερμοκρασία, αυξήστε ή μειώστε την τιμή στην 
οθόνη. 
 
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για να ορίσετε μια νέα τιμή. Επιβεβαιώστε τη νέα 
ρύθμιση πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ.  
 
Ο αριθμός των βημάτων που πρέπει να γίνουν στην τιμή ώστε να επιτευχθεί ένας βαθμός 
μεταβολής της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου εξαρτάται από την εγκατάσταση της 
θέρμανσης. Ένα βήμα είναι συνήθως αρκετό αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
απαιτούνται περισσότερα βήματα.  
 
Ρύθμιση της επιθυμητής τιμής. Η νέα τιμή εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά του συμβόλου 
στην οθόνη. 
 
Προσοχή 
Η αύξηση της θερμοκρασίας δωματίου μπορεί να επιβραδυνθεί από τους θερμοστάτες για 
τα θερμαντικά σώματα ή την ενδοδαπέδια θέρμανση. Ως εκ τούτου, ανοίξτε τους 
θερμοστάτες πλήρως, εκτός από τους χώρους, όπου απαιτείται χαμηλότερη θερμοκρασία, 
π.χ. υπνοδωμάτια. 
 
  



20 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
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. 
 
 
 
Προγραμματισμός 
 
Στο μενού scheduling (προγραμματισμός)του 
κλίματος εσωτερικού χώρου (heating) Η 
Θέρμανση προγραμματίζεται για κάθε ημέρα της 
εβδομάδας. 
 
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε ένα 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια 
μιας επιλεγμένης περιόδου (διακοπές) στο μενού 
4.7.  
 
 
Θέρμανση 
 
Οι αυξήσεις ή μειώσεις της θερμοκρασίας του χώρου μπορεί να προγραμματιστούν έως και 
για τρεις χρονικές περιόδους ανά ημέρα. Αν έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί ένας 
αισθητήρας εσωτερικού χώρου τότε η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου (° C) ορίζεται 
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου. Χωρίς έναν ενεργοποιημένο αισθητήρα η 
επιθυμητή αλλαγή ορίζεται (από ρύθμιση στο μενού 1.1). Ένα βήμα είναι συνήθως αρκετό 
για να αλλάξει η θερμοκρασία δωματίου κατά ένα βαθμό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να απαιτούνται περισσότερα βήματα.  
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Schedule: Προγραμματισμός: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να 
αλλάξετε. 
 
Activated: Ενεργοποιημένο: Ο προγραμματισμός για την επιλεγμένη περίοδο 
ενεργοποιείται εδώ. Οι ρυθμισμένοι χρόνοι δεν επηρεάζονται σε περίπτωση 
απενεργοποίησης. 
 
Day: Ημέρα: Επιλέξτε ποια ημέρα ή ποιές ημέρες της εβδομάδας θέλετε να εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα. Για να αφαιρέσετε τον προγραμματισμό από μια συγκεκριμένη ημέρα, η ώρα 
για εκείνη την ημέρα πρέπει να επαναρυθμιστεί θέτοντας την ώρα έναρξης ίδια με την ώρα 
διακοπής. Εάν η γραμμή "all" (Όλα) χρησιμοποιηθεί, τότε όλες οι ημέρες της περιόδου 
ρυθμίζονται για αυτούς τους χρόνους. 
 
Time period: Χρονική περίοδος: Η ώρα έναρξης και λήξης για την επιλεγμένη ημέρα του 
προγραμματισμού επιλέγεται εδώ. 
 
Adjusting: Ρύθμιση: Το πόσο πρέπει να αντισταθμιστεί η καμπύλη θέρμανσης σε σχέση με 
το μενού 1.1 κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού ρυθμίζεται εδώ. Εάν έχει 
εγκατασταθεί αισθητήρας εσωτερικού χώρου, η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου 
βρίσκεται σε ° C. 
 
Conflict: Σύγκρουση: Εάν δύο ρυθμίσεις συμπίπτουν μεταξύ τους εμφανίζεται ένα κόκκινο 
θαυμαστικό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν θέλετε να ορίσετε παρόμοια προγραμματισμό για κάθε ημέρα της εβδομάδας 
ξεκινήστε από συμπληρώνοντας το “all” "όλα" και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις 
επιθυμητές ημέρες. 
 

Ενεργοποιημένο Πρόγραμμα 

Ημέρα Χρονική περίοδος Ρύθμιση 

Σύγκρουση 
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Προσοχή 
Αν ο χρόνος λήξης είναι πριν από την ώρα έναρξης, αυτό σημαίνει ότι η περίοδος εκτείνεται 
μετά τα μεσάνυχτα. Ο προγραμματισμός πάντα ξεκινά από την ημερομηνία που είναι 
ορισμένη είναι η ώρα έναρξης. 
 
Οι αλλαγές της θερμοκρασίας σε οικήματα χρειάζονται χρόνο. Για παράδειγμα, μικρές 
χρονικές περίοδοι, σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση δεν θα παρουσιάσουν 
αξιοσημείωτη διαφορά στη θερμοκρασία δωματίου. 
 

advanced προχωρημένο 
 
Το μενού Advanced προορίζεται για 
προχωρημένος χρήστες. Αυτό το μενού έχει 
πολλά υπό-μενού. 
 
heating curve καμπύλη θέρμανσης Ρύθμιση της 
κλίσης της καμπύλης θέρμανσης.  
 
external adjustment εξωτερική προσαρμογή 
Ρύθμιση της μετατόπισης της καμπύλης 
θέρμανσης όταν είναι συνδεδεμένη με το 
κατάλληλο παρελκόμενο. 
 
min. flow line temp. Ελάχιστη θερμοκρασία 
ροής. Ρύθμιση της ελάχιστης επιτρεπόμενης 
θερμοκρασία ροής. 
 
room sensor settings Ρυθμίσεις αισθητήρα εσωτερικού χώρου Ρυθμίσεις σχετικά με τον 
αισθητήρα εσωτερικού χώρου. 
 
own curve Προσωπική καμπύλη Ρύθμιση της προσωπικής σας καμπύλης θέρμανσης.  
 
point offset Ρύθμιση τη μετατόπισης της καμπύλης θέρμανσης σε μια συγκεκριμένη 
εξωτερική θερμοκρασία. 
 
καμπύλη θέρμανσης 
 
καμπύλη θέρμανσης 
 
Εύρος ρύθμισης: 0-15 
Προεπιλεγμένη τιμή: 9 
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Στο μενού heating curve(καμπύλη θέρμανσης) μπορεί να εμφανιστεί η προβλεπόμενη 
καμπύλη θέρμανσης για το σπίτι σας. Η λειτουργία της καμπύλης θέρμανσης είναι να δώσει 
μια άρτια εσωτερική θερμοκρασία, ανεξάρτητα από την εξωτερική θερμοκρασία, και με 
αυτόν τον τρόπο ενεργειακά αποδοτική λειτουργία. Είναι από αυτή την καμπύλη 
θέρμανσης που ο ελεγκτής καθορίζει τη θερμοκρασία του νερού στο σύστημα θέρμανσης, 
τη θερμοκρασία προσαγωγής και ως εκ τούτου την εσωτερική θερμοκρασία. Εσείς από εδώ 
μπορείτε να επιλέξετε την καμπύλη θέρμανσης και να παρατηρείτε πως γίνονται οι αλλαγές 
της θερμοκρασίας προσαγωγής σε διαφορετικές εξωτερικές θερμοκρασίες. 
 
 
 

Συντελεστής καμπύλης 
 
Η κλίση της καμπύλης θέρμανσης 
δείχνει πόσους βαθμούς πρέπει να 
αυξηθεί / μειωθεί η θερμοκρασία 
όταν η εξωτερική θερμοκρασία 
αυξάνεται / μειώνεται. Η αύξηση της 
καμπύλης σημαίνει μια υψηλότερη 
θερμοκρασία προσαγωγής σε μια 
ορισμένη εξωτερική θερμοκρασία. 
 
 

 
 
 
Η βέλτιστη κλίση εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή σας, αν το σπίτι 
έχει καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια θέρμανση και πόσο καλά μονωμένο  είναι. 
 
Η καμπύλη θέρμανσης ρυθμίζεται όταν εγκαθίσταται η εγκατάσταση θέρμανσης, αλλά 
μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή αργότερα. Στη συνέχεια η καμπύλη θέρμανσης συνήθως 
δεν χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογή. 
  

Θερμοκρασία προσαγωγής 

Εξωτερική θερμοκρασία 

Εντονότερη κλίση καμπύλης 
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Προσοχή 
Σε περίπτωση που κάνετε λεπτομερείς προσαρμογές για την εσωτερική 
θερμοκρασία, η καμπύλη θέρμανσης πρέπει να αντισταθμιστεί προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω, αυτό γίνεται στο μενού 1.1 temperature (θερμοκρασία). 
 
 
 

 
Μετατόπιση Καμπύλης (offset) 
 
Μια μετατόπιση της καμπύλης 
θέρμανσης σημαίνει ότι η θερμοκρασία 
προσαγωγής αλλάζει το ίδιο για το 
σύνολο των εξωτερικών θερμοκρασιών, 
π.χ. μια μετατόπιση της καμπύλης κατά 
δύο βήματα αυξάνει την θερμοκρασία 
κατά 5 ° C για όλες τις εξωτερικές 
θερμοκρασίες. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Θερμοκρασία προσαγωγής, 
μέγιστες και ελάχιστες τιμές 
 
Επειδή η θερμοκρασία προσαγωγής 
δεν μπορεί να υπολογιστεί 
υψηλότερα από τη μέγιστη τιμή ή 
χαμηλότερα από την ελάχιστη τιμή 
που έχετε ορίσει, η καμπύλη 
θέρμανσης σταθεροποιείται σε αυτές 
θερμοκρασίες. 
 
 

 
 
Προσοχή 
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι συνήθως ρυθμισμένα για max flow line 
temperature (θερμοκρασία μέγιστης παροχής) μεταξύ 35 και 45 ° C.  
Ελέγξτε τη μέγιστη θερμοκρασία για το πάτωμά σας με τον προμηθευτή /εγκαταστάτη του 
δαπέδου σας. 
 
Η εικόνα στο τέλος της καμπύλης υποδεικνύει την κλίση της καμπύλης. Η εικόνα δίπλα από 
το θερμόμετρο δίνει την μετατόπιση της καμπύλης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου για 
να ορίσετε μια νέα τιμή. Επιβεβαιώστε τη νέα ρύθμιση με το πλήκτρο OK. Η καμπύλη 0 
είναι μια δική σας καμπύλη θέρμανσης που έχει δημιουργηθεί στο μενού 1.9.7. 
  

Εξωτερική θερμοκρασία 

Θερμοκρασία προσαγωγής 

Μετατόπιση καμπύλης 
θέρμανσης 

Θερμοκρασία προσαγωγής 

Μέγιστη τιμή 

Ελάχιστη τιμή 

Εξωτερική θερμοκρασία 
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Για να επιλέξετε μια άλλη καμπύλη θέρμανσης (κλίση): 
 
1. Πατήστε το κουμπί OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης 
 
2. Επιλέξτε μια νέα καμπύλη θέρμανσης. Οι καμπύλες θέρμανσης  αριθμούνται από το 0 

έως το 15, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο απότομη είναι η κλίση και τόσο 
μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία προσαγωγής. Καμπύλη θέρμανσης 0 σημαίνει ότι 
χρησιμοποιείται τη δική σας καμπύλης -own curve (μενού 1.9.7) . 

 
3. Πατήστε το πλήκτρο OK για να βγείτε από τη ρύθμιση.  
 
Για να διαβάσετε μια καμπύλη θέρμανσης: 
 
1. Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου έτσι ώστε ο δακτύλιος στον άξονα με την εξωτερική 

θερμοκρασία να σημειώνεται. 
 

2. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 
 

3. Ακολουθήστε τη γκρίζα γραμμή μέχρι την καμπύλη θέρμανσης και από εκεί προς τα 
αριστερά για να διαβάσετε την τιμή για την θερμοκρασία προσαγωγής στην επιλεγμένη 
εξωτερική θερμοκρασία. 
 

4. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε να πάρετε πληροφορίες για διαφορετικές εξωτερικές 
θερμοκρασίες γυρίζοντας το κουμπί ελέγχου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και να 
διαβάστε την αντίστοιχη θερμοκρασία προσαγωγής. 

 
5. Πατήστε το κουμπί OK ή BACK (πίσω) για να εξέλθετε. 
 
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 από το 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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Εξωτερική ρύθμιση 
 
Κύκλωμα θέρμανσης 
 
Εύρος ρύθμισης: -10 με 10 ή 
επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, αν 
έχει εγκατασταθεί αισθητήρας χώρου.  
 
Προεπιλεγμένη τιμή: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνδέοντας μία εξωτερική επαφή (παρελκόμενο), για παράδειγμα, έναν θερμοστάτη χώρου 
σας επιτρέπετε να αυξήσετε ή να μειώσετε προσωρινά ή περιοδικά τη θερμοκρασία του 
δωματίου. Όταν η επαφή είναι ενεργοποιημένη, η μετατόπιση της καμπύλης θέρμανσης 
αλλάζει από το αριθμό των βημάτων που επιλέγονται στο μενού. Αν έχει εγκατασταθεί και 
ενεργοποιηθεί ένας αισθητήρας χώρου, τότε ρυθμίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία 
δωματίου (° C) . 
 
Ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής 
 
Κύκλωμα θέρμανσης 
 
Εύρος ρύθμισης: 5-70 ° C  
Προεπιλεγμένη τιμή: 20 ° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής για το κύκλωμα θέρμανσης. Αυτό 
σημαίνει ότι ο SMO 20 ποτέ δεν θα υπολογίζει μια θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Η τιμή μπορεί να αυξηθεί, αν έχετε, για παράδειγμα, ένα κελάρι που πάντα 
θέλουμε να θερμάνουμε, ακόμη και το καλοκαίρι. 
Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αυξήσετε την τιμή σε "stop heating" (παύση 
θέρμανσης) μενού 4.9.2 "auto mode setting" "Αυτόματη ρύθμιση λειτουργίας". 
 
 
Ρυθμίσεις αισθητήρα δωματίου - room sensor settings 
 
 
Παράγοντας συστήματος - 
factor system 
 
 
Εύρος ρύθμισης: 0,0 έως 6,0 
Προεπιλεγμένη τιμή: 2.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι αισθητήρες δωματίου για τον έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου μπορεί να 
ενεργοποιηθούν από εδώ 
 
Εδώ μπορείτε να ορίσετε ένα παράγοντα που θα καθορίζει πόσο πολύ πρόκειται να 
επηρεαστεί η θερμοκρασία προσαγωγής από τη διαφορά μεταξύ της επιθυμητής 
θερμοκρασίας δωματίου και της πραγματικής θερμοκρασία δωματίου. Μια υψηλότερη 
τιμή δίνει μια μεγαλύτερη αλλαγή μετατόπισης της καμπύλης θέρμανσης. 
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Own curve Η προσωπική σας καμπύλη 
 
 
Supply temperature θερμοκρασία 
Προσαγωγής 
 
Εύρος ρύθμισης: 0-80 ° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας καμπύλης θέρμανσης, εάν υπάρχουν ειδικές 
απαιτήσεις, θέτοντας τις επιθυμητές θερμοκρασίες προσαγωγής για διαφορετικές 
εξωτερικές θερμοκρασίες. 
 
Προσοχή 
 
Η καμπύλη 0 στο μενού 1.9.1 πρέπει να επιλεγεί για να εφαρμοστεί αυτή η καμπύλη. 
 
Σημείο μετατόπισης  
 
outdoor temp. point σημείο 
εξωτερική θερμοκρασίας 
 
Εύρος ρύθμισης: -40 έως 30 ° C 
Προεπιλεγμένη τιμή: 0 ° C 
 
change in curve αλλαγή στην 
καμπύλη 
 
Εύρος ρύθμισης: -10 έως 10 ° C 
Προεπιλεγμένη τιμή: 0 ° C 
 
 
Εδώ μπορείτε να επιλέξτε μια αλλαγή στην καμπύλη θέρμανσης για μια ορισμένη 
εξωτερική θερμοκρασία. Ένα βήμα είναι συνήθως αρκετό για να αλλάξετε τη θερμοκρασία 
δωματίου κατά ένα βαθμό, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτούνται 
περισσότερα βήματα. 
Η καμπύλη θερμότητας επηρεάζεται κατά ± 5 ° C από το ρυθμισμένο σημείο εξωτερικής 
θερμοκρασίας. 
 
Είναι σημαντικό η σωστή καμπύλη θέρμανσης να επιλέγεται έτσι ώστε η θερμοκρασία στο 
δωμάτιο να βιώνεται ως σταθερή. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν έχει κρύο μέσα στο σπίτι, για παράδειγμα, στους  -2 ° C, τότε το "σημείο εξωτερικής 
θερμοκρασίας" "outdoor temp. point" πρέπει να οριστεί στους "-2" και "η αλλαγή στην 
καμπύλη" ("change in curve") αυξάνεται μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία 
δωματίου. 
 
 
Προσοχή 
Περιμένετε 24 ώρες πριν κάνετε μια νέα ρύθμιση, έτσι ώστε η θερμοκρασία δωματίου να 
έχει το χρόνο να σταθεροποιηθεί. 
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Ρύθμιση της λειτουργίας του ζεστού νερού χρήσης 

Επισκόπηση 

Υπό-μενού 

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει 
ταμιευτήρας  συνδεδεμένος με την αντλία 
θερμότητας. 
 
Στο μενού HOTWATER (ζεστό νερό) υπάρχουν πολλά 
υπό-μενού. Πληροφορίες κατάστασης για το σχετικό 
μενού μπορεί να βρεθούν στην οθόνη στα δεξιά του 
μενού. 
temporary lux προσωρινή αύξηση ζήτησης 
Ενεργοποίηση της προσωρινής αύξησης της 
θερμοκρασίας ζεστού νερού. Οι πληροφορίες 
κατάστασης εμφανίζουν "off" ("κλειστό") ή ποιο χρονικό διάστημα παραμένει από τη 
προσωρινή αύξηση της θερμοκρασίας  
comfort mode Λειτουργία άνεσης Ρύθμιση άνεσης στο ζεστό νερό. Οι πληροφορίες για την 
κατάσταση εμφανίζουν ποια λειτουργία έχει επιλεγεί, "economy", "normal" or "luxury".( 
"οικονομική", "κανονική" ή "πολυτέλειας"). 
scheduling προγραμματισμός Προγραμματισμός άνεσης στο ζεστό νερό. Οι πληροφορίες 
για την κατάσταση εμφανίσουν το "set" ("ρύθμιση") εάν οποιοδήποτε μέρος του 
προγράμματος είναι ενεργό για το παρόν χρονικό διάστημα, "holiday setting" ("ρύθμιση 
διακοπών" εμφανίζεται αν η ρύθμιση διακοπών είναι σε εξέλιξη (μενού 4.7), αλλιώς 
εμφανίζεται το "off" ("εκτός"). 
advanced Ρύθμιση για προχωρημένους Περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας ζεστού 
νερού. 
 
Temporary lux Προσωρινή αύξηση ζήτησης 
 
 
 
Εύρος ρύθμισης: 3, 6 και 12 ώρες και 
λειτουργία "off" ("εκτός") 
 
Προεπιλεγμένη τιμή: "off" ("εκτός") 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όταν η ζήτηση για ζεστό νερό έχει προσωρινά αυξηθεί, το συγκεκριμένο μενού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να επιλεγεί μια αύξηση της θερμοκρασίας στη λειτουργία επιπλέον 
ζήτησης για επιλεγμένο χρονικό διάστημα.  
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Προσοχή 
Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία άνεσης "luxury" ("πολυτέλειας") στο μενού 2.2 δε μπορεί να 
γίνει καμία περαιτέρω αύξηση. 
 
Η λειτουργία ενεργοποιείται αμέσως όταν έχει επιλεγεί και επιβεβαιωθεί ένα χρονικό 
διάστημα πατώντας το πλήκτρο ΟΚ. Ο χρόνος που απομένει για την επιλεγμένη ρύθμιση 
εμφανίζεται στα δεξιά.  
 
Όταν ο χρόνος έχει εξαντληθεί ο SMO 20 επιστρέφει στην κατάσταση στο μενού 2.2. 
 
Επιλέξτε "OFF" ("εκτός") για να απενεργοποιήσετε την προσωρινή αύξηση ζήτησης 
temporary lux. 
 
Comfort mode Λειτουργία άνεσης  
 
 
 
Εύρος ρύθμισης: οικονομία, κανονική, 
πολυτέλεια 
Προεπιλεγμένη τιμή: κανονική 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επιλογών είναι η θερμοκρασία του ζεστού νερού 
χρήσης. Υψηλότερη θερμοκρασία σημαίνει ότι το ζεστό νερό διαρκεί περισσότερο. 
 
economy: οικονομία: Αυτή η λειτουργία δίνει λιγότερο ζεστό νερό, αλλά είναι πιο 
οικονομική. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρά νοικοκυριά με 
περιορισμένες ανάγκες σε ζεστό νερό. 
normal: κανονική: Κανονική λειτουργία δίνει μεγαλύτερη ποσότητα ζεστού νερού και είναι 
κατάλληλη για τα περισσότερα νοικοκυριά. 
luxury: Πολυτέλεια:  Η λειτουργία Lux δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ζεστού νερού. 
Σε αυτή τη λειτουργία, η συμπληρωματική πηγή θέρμανσης, καθώς και ο συμπιεστής, 
χρησιμοποιούνται για την θέρμανση του ζεστού νερού, κάτι που μπορεί να αυξήσει το 
κόστος λειτουργίας. 
 
SchedulingΠρογραμματισμός 
 
Εδώ μπορείτε να προγραμματίσετε δύο διαφορετικές περιόδους  άνεσης ζεστού νερού ανά 
ημέρα.  
 
Ο προγραμματισμός ενεργοποιείται / απενεργοποιείται επιλέγοντας ή όχι το “activated" 
(ενεργοποιημένο). Οι ρυθμισμένες ώρες δεν επηρεάζονται σε περίπτωση απενεργοποίησης 
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Schedule -Χρονοδιάγραμμα: Το πρόγραμμα που θέλετε να αλλάξει επιλέγεται εδώ. 
 
Activated - Ενεργοποίηση: Ο προγραμματισμός για την επιλεγμένη περίοδο έχει 
ενεργοποιηθεί εδώ. Οι ρυθμισμένες ώρες δεν επηρεάζονται σε απενεργοποίηση. 
 
Day -Ημέρα: Επιλέξτε εδώ ποια ημέρα ή ημέρες της εβδομάδας θέλετε να εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα. Για να αφαιρέσετε τον προγραμματισμό για μια συγκεκριμένη ημέρα, η ώρα 
έναρξης για εκείνη την ημέρα πρέπει να είναι ίδια με την ώρα λήξης. Εάν η γραμμή "Όλα" 
χρησιμοποιείται, οι ώρες ισχύουν για όλες τις ημέρες της περιόδου.  
 
Time period -Χρονική περίοδος: Εδώ επιλέγονται η ώρα έναρξης και λήξης για την 
επιλεγμένη ημέρα. 
 
Adjusting - Ρύθμιση: Εδώ ρυθμίζετε την άνεση ζεστού νερού που πρόκειται να εφαρμοστεί 
κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. 
 
Conflict - Σύγκρουση: Εάν δύο ρυθμίσεις έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους τότε ένα 
κόκκινο θαυμαστικό εμφανίζεται. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν θέλετε να ορίσετε παρόμοιο προγραμματισμό για κάθε ημέρα αρχίστε επιλέγοντας το 
"όλα" και, στη συνέχεια, προσαρμόζοντας τις επιθυμητές ημέρες. 
 
 
  

Ενεργοποιημένο 
Πρόγραμμα 

Ημέρα Χρονική περίοδος Ρύθμιση 

Σύγκρουση 



34 
 

Προσοχή 
Αν ο χρόνος παύσης είναι νωρίτερα την ίδια μέρα από την ώρα έναρξης σημαίνει ότι η 
περίοδος εκτείνεται μετά τα μεσάνυχτα.  
 
Ο προγραμματισμός πάντα ξεκινά από την ημερομηνία, στην οποία έχει ορισθεί ο χρόνος 
έναρξης. 
 
 
Advanced – προχωρημένος 
 
Το μενού Advanced προορίζεται για 
προχωρημένους χρήστες. Αυτό το μενού 
έχει πολλά υπό-μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
περιοδικές αυξήσεις 
 
 
περίοδος 
 
Εύρος ρύθμισης: 1 - 90 ημέρες 
Προεπιλεγμένη τιμή: 14 ημέρες 
 
ώρα έναρξης 
 
Εύρος ρύθμισης: 00:00 - 23:00 
Προεπιλεγμένη τιμή: 00:00 
 
 
 
 
 
 
Για την πρόληψη ανάπτυξης λεγιονέλλας στο θερμαντήρα νερού, η αντλία θερμότητας και 
οποιαδήποτε επιπλέον πηγή θερμότητας μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του ζεστού 
νερού για σύντομο χρονικό διάστημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
Το χρονικό διάστημα μεταξύ των αυξήσεων μπορεί να επιλεγεί εδώ. Ο χρόνος μπορεί να 
ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 90 ημερών. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 14 ημέρες. Ξεμαρκάρετε 
το "ενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 
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Λήψη πληροφοριών 
 
Επισκόπηση 
 
Υπό-μενού 
 
Για το μενού INFO υπάρχουν διάφορα υπό- 
μενού. Δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις σε 
αυτά τα μενού, εμφανίζουν μόνο 
πληροφορίες. Πληροφορίες κατάστασης για το 
σχετικό μενού μπορεί να βρεθούν στα δεξιά 
του μενού. 
 
Τεχνικές πληροφορίες (service info) δείχνουν 
τα επίπεδα της θερμοκρασίας και τις 
ρυθμίσεις της εγκατάστασης. 
 
Πληροφορίες συμπιεστή (compressor info) 
δείχνουν τις ώρες λειτουργίας, αριθμό 
εκκινήσεων κλπ για τον συμπιεστή στην αντλία 
θερμότητας. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες θέρμανσης (add. heat info) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις 
πρόσθετες ώρες λειτουργίας και τα λοιπά. 
 
Αρχείο καταγραφής ειδοποιήσεων (alarm log) δείχνει τις τελευταίες ειδοποιήσεις. 
 
Καταγραφή εσωτερικής θερμοκρασίας. (indoor temp. log) η μέση εσωτερική θερμοκρασία 
σε ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 
 
Τεχνικές πληροφορίες 
 
Πληροφορίες για την πραγματική 
κατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης 
(π.χ. τρέχουσα θερμοκρασία, κλπ) μπορούν 
να ληφθούν εδώ. Δε μπορούν να γίνουν 
αλλαγές. 
 
Οι πληροφορίες είναι σε πολλές σελίδες. 
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων. 
 
Σύμβολα σε αυτό το μενού:  
 
 Συμπιεστής  Θέρμανση 
 
 
 Πρόσθετη θέρμανση  Ζεστό νερό 
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Πληροφορίες συμπιεστή 
 
Εδώ μπορούν να ληφθούν πληροφορίες και 
στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση 
λειτουργίας του συμπιεστή. Αλλαγές δεν 
μπορούν να γίνουν. 
 
Οι πληροφορίες είναι σε πολλές σελίδες. 
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων. 
 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες πρόσθετης πηγής 
θερμότητας 
 
Εδώ μπορούν να ληφθούν πληροφορίες 
σχετικά με τις ρυθμίσεις της πρόσθετης πηγής 
θερμότητας καθώς και για την κατάσταση 
λειτουργίας και στατιστικά στοιχεία. Αλλαγές 
δεν μπορούν να γίνουν. 
 
Οι πληροφορίες είναι σε πολλές σελίδες. 
Γυρίστε το κουμπί ελέγχου για να 
μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων. 
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Καταγραφή ειδοποιήσεων 
 
Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης βλαβών της 
εγκατάστασης οι ειδοποιήσεις αποθηκεύονται 
εδώ. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις 10 πιο 
πρόσφατες ειδοποιήσεις. 
 
Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση σε 
περίπτωση μίας ειδοποίησης, μαρκάρετε την 
ειδοποίηση και πιέστε το κουμπί OK.  
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Καταγραφή εσωτερικής θερμοκρασίας 
 
Εδώ μπορείτε να δείτε τη μέση εσωτερική 
θερμοκρασία ανά εβδομάδα κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου έτους. Η 
διακεκομμένη γραμμή δείχνει τη μέση 
ετήσια θερμοκρασία. 
 
Η μέση εσωτερική θερμοκρασία 
εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί 
κατάλληλο αισθητήριο εσωτερικού 
χώρου. 
 
Για να διαβάσετε τη μέση 
θερμοκρασία 
 
1. Γυρίστε το κουμπί ελέγχου, έτσι ώστε 

το δαχτυλίδι στον άξονα να μαρκάρει τον αριθμό της εβδομάδας. 
 

2. Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ. 
 

3. Ακολουθήστε τη γκρίζα γραμμή μέχρι το γράφημα και από εκεί προς τα αριστερά για να 
διαβάστε τη μέση εσωτερική θερμοκρασία στην επιλεγμένη εβδομάδα. 
 

4. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε να πάρετε πληροφορίες για διαφορετικές εβδομάδες με 
περιστροφή του κουμπιού ελέγχου προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και ανάγνωση της 
μέσης θερμοκρασίας. 
 

5. Πατήστε το κουμπί OK ή BACK (πίσω) για να εξέλθετε της λειτουργίας.  
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Ρύθμιση της αντλίας θερμότητας 
 

Επισκόπηση 
 
Υπό-μενού 
 
Στο μενού το σύστημά μου MY 
SYSTEM υπάρχουν διάφορα υπό-
μενού. Πληροφορίες κατάστασης για 
το ανάλογο μενού εμφανίζονται στην 
οθόνη δεξιά από τα μενού.  
 
plus functions Πρόσθετες 
λειτουργίες, σχετίζονται με επιλογές 
που αφορούν όποιες επιπλέον 
λειτουργίες έχουν εγκατασταθεί στο 
σύστημα θέρμανσης. 
 
Op. mode Τρόπος λειτουργίας. 
Ενεργοποίηση της χειροκίνητης ή 
αυτόματης λειτουργίας. Δεξιά φαίνεται η επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας 
 
Γλώσσα (language) Επιλέξτε τη γλώσσα για την οθόνη εδώ. Οι πληροφορίες κατάστασης 
δείχνουν την επιλεγμένη γλώσσα. 
 
Ρύθμιση διακοπών (holiday setting) Προγραμματισμός θέρμανσης και ζεστού νερού για 
την περίοδο των διακοπών. Η πληροφορία κατάστασης "ρυθμισμένο" (set) εμφανίζεται εάν 
έχετε ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα διακοπών, αλλά δεν είναι ενεργό αυτή τη στιγμή, 
"ενεργό" (active) εμφανίζεται εάν οποιοδήποτε μέρος του προγράμματος των διακοπών 
είναι ενεργό, αλλιώς εμφανίζει "off" (κλειστό). 
 
advanced Ρυθμίσεις για προχωρημένους Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του ελεγκτή. 
 
 
Πρόσθετες λειτουργίες 
 
Ρυθμίσεις για τυχόν πρόσθετες 
λειτουργίες εγκατεστημένες στον SMO 20 
μπορεί να γίνουν στα υπό μενού 
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SG Ready 
 
Η λειτουργία αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε δίκτυα που 
υποστηρίζουν το πρότυπο "SG Ready " 
(Γερμανία). 
 
Ορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία "SG 
Ready "εδώ.  
 
affect room temperature Επιρροή 
θερμοκρασία δωματίου 
 
Εδώ μπορείτε να ορίσετε εάν η 
θερμοκρασία δωματίου θα πρέπει να 
επηρεάζεται κατά την ενεργοποίηση του 
"SG Ready".  
Με το "SG Ready" στη λειτουργία χαμηλών τιμών η παράλληλη μετατόπιση της εσωτερικής 
θερμοκρασίας αυξάνεται κατά "+1". Εάν έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί ένας 
αισθητήρας χώρου, η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου αυξάνεται κατά 1°C. 
 
Με το "SG Ready" στη λειτουργία ανώτερης ισχύος  η παράλληλη μετατόπιση για την 
εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται κατά "2". Εάν έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί ένας 
αισθητήρας χώρου, η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου αυξάνεται κατά 2 °C. 
 
affect hot water Επιρροή ζεστού νερού 
 
Εδώ μπορείτε να ορίσετε εάν θα επηρεαστεί η θερμοκρασία του ζεστού νερού κατά την 
ενεργοποίηση SG Ready".  
 
Με το "SG Ready" στη λειτουργία χαμηλών τιμών η θερμοκρασία παύσης του ζεστού νερού 
έχει την υψηλότερη δυνατή τιμή μόνο με τη λειτουργία μόνο του συμπιεστή (εμβαπτισμένη 
αντίσταση δεν επιτρέπεται). 
 
Με το "SG Ready" στη λειτουργία ανώτερης ισχύος το ζεστό νερό έχει οριστεί σε 
κατάσταση "πολυτέλεια"(luxury) (εμβαπτισμένη αντίσταση επιτρέπεται). 
 
affect cooling Επιρροή ψύξης (απαιτείται παρελκόμενο) 
 
Εδώ μπορείτε να ορίσετε εάν η θερμοκρασία δωματίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
ψύξης θα πρέπει να επηρεαστεί κατά την ενεργοποίηση "SG Ready".  
 
Με το "SG Ready" στη λειτουργία χαμηλών τιμών κατά τη λειτουργία ψύξης η θερμοκρασία 
του εσωτερικού χώρου δεν επηρεάζεται. 
 
Με το "SG Ready" στη λειτουργία ανώτερης ισχύος του κατά τη  λειτουργία ψύξης η 
παράλληλη μετατόπιση για την εσωτερική θερμοκρασία μειώνεται κατά "-1". Εάν έχει 
εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί ένας αισθητήρας χώρου, η επιθυμητή θερμοκρασία 
δωματίου μειώνεται κατά 1 ° C. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί στον SMO 20 και να γίνουν οι απαιτούμενες 
συνδέσεις. 
 
 
 
Τρόπος λειτουργίας  
 
Τρόπος λειτουργίας 
 
Εύρος ρύθμισης: αυτόματη, χειροκίνητη,  
μόνο επιπρόσθετη θέρμανση. 
Προεπιλεγμένη τιμή: auto αυτόματη 
 
Λειτουργίες 
 
Εύρος ρύθμισης: συμπιεστή, επιπρόσθετη 
θέρμανση., ψύξη 
 
 
 
 
 
 
Ο τρόπος λειτουργίας του ελεγκτή είναι συνήθως ρυθμισμένος στο "auto". Είναι επίσης 
δυνατό να ρυθμίσετε τον ελεγκτή σε "add. heat only"("μόνο επιπρόσθετη θέρμανση ), όταν 
χρησιμοποιείται μόνο πρόσθετη πηγή θερμότητας, ή να ρυθμιστεί σε "manual" 
(χειροκίνητα) και στη συνέχεια να επιλέξτε ποιές λειτουργίες επιτρέπονται . 
 
Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας μαρκάροντας την επιθυμητή λειτουργία και πιέζοντας το 
πλήκτρο OK. Όταν έχει επιλεγεί ένας τρόπος λειτουργίας, δείχνει τι επιτρέπεται στον 
ελεγκτή (διαγραμμένο = δεν επιτρέπεται) και ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι δυνατές στα 
δεξιά. Για να επιλέξετε τις λειτουργίες που επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται, τις μαρκάρετε 
επιλέγοντας την λειτουργία με το κουμπί ελέγχου και πατάτε το OK κουμπί. 
 
Τρόπος λειτουργίας αυτόματο 
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας ο ελεγκτής επιλέγει αυτόματα ό, τι λειτουργίες 
επιτρέπονται. 
 
Χειροκίνητη λειτουργία 
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε ποιες λειτουργίες επιτρέπονται. 
Εσείς δεν μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή "συμπιεστής" στη χειροκίνητη λειτουργία. 
 
Τρόπος λειτουργίας μόνο επιπρόσθετη θέρμανση. 
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ο συμπιεστής δεν είναι ενεργός και χρησιμοποιείται μόνο 
η επιπρόσθετη πηγή θέρμανσης. 
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Προσοχή 
 
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία "μόνο επιπρόσθετη θέρμανση." ο συμπιεστής είναι 
απενεργοποιημένος και υπάρχει υψηλότερο λειτουργικό κόστος. 
 
 
Προσοχή 
 
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή "μόνο επιπρόσθετη θέρμανση.", εάν δεν έχετε 
συνδεδεμένη μία αντλία θερμότητας (βλέπε μενού 5.2.2). 
 
 
Λειτουργίες 
 
"compressor" «Συμπιεστής» Ο Συμπιεστής είναι αυτός που παράγει θέρμανση και ζεστό 
νερό για το οίκημα. Αν η επιλογή "συμπιεστής" είναι απενεργοποιημένη, ένα σύμβολο 
εμφανίζεται στο κύριο μενού πάνω στο σύμβολο για τον ελεγκτή. Δεν μπορείτε να 
καταργήσετε την επιλογή "Συμπιεστής" στη χειροκίνητη λειτουργία. 
 
"addition" "Επιπρόσθετο" είναι αυτό που βοηθά το συμπιεστή να θερμάνει το οίκημα και / 
ή το ζεστό νερό όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο της απαίτησης μόνος. 
 
"heating" "Θέρμανση" σημαίνει έχετε θέρμανση στο οίκημα. Μπορείτε να καταργήστε τη 
λειτουργία όταν δεν θέλετε να έχετε τη θέρμανση σε λειτουργία. 
 
"cooling" "Ψύξη" σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε ψύξη στο οίκημα σε ζεστό καιρό. 
Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή της λειτουργίας, όταν δεν θέλετε να τεθεί η ψύξη σε 
λειτουργία. Η εναλλακτική αυτή απαιτεί ένα εξάρτημα για ψύξη ή μία αντλία θερμότητας 
που έχει ενσωματωμένη λειτουργία για ψύξη η οποία ενεργοποιείται στο μενού. 
 
time & date ώρα και ημερομηνία 
 
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, την 
ημερομηνία και τον τρόπο προβολής. 
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Γλώσσα 
 
Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα στη οποία θέλετε 
να εμφανίζονται οι πληροφορίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρύθμιση των διακοπών 
 
Εάν έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί 
ένας αισθητήρας δωματίου η επιθυμητή 
θερμοκρασία δωματίου (° C) ορίζεται 
κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου. 
Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα 
κυκλώματα θέρμανσης  με αισθητήρες 
δωματίου. 
 
Εάν ένας αισθητήρας δωματίου δεν είναι 
ενεργοποιημένος, η επιθυμητή 
μετατόπιση της καμπύλης θέρμανσης 
πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτή η ρύθμιση 
ισχύει για όλα τα κυκλώματα θέρμανσης 
χωρίς αισθητήρες δωματίου. Ένα βήμα είναι συνήθως αρκετό για να αλλάξει η 
θερμοκρασία δωματίου κατά ένα βαθμό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερα 
βήματα μπορεί να είναι απαραίτητα. 
 
Ο προγραμματισμός των διακοπών ξεκινάει στις 00:00 από την ημερομηνία έναρξης και 
σταματάει στις 23:59 κατά την ημερομηνία διακοπής. 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
 
Ρυθμίστε το τέλος των διακοπών μια ημέρα πριν από την επιστροφή σας, έτσι ώστε η 
θερμοκρασία δωματίου και το ζεστό νερό να έχουν το χρόνο να φτάσουν στα επιθυμητά 
επίπεδα. 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
 
Ορίστε τις ρυθμίσεις των διακοπών εκ των προτέρων και ενεργοποιήστε τις  λίγο πριν την 
αναχώρησή σας, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες άνεσης. 
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Προσοχή 
 
Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την παραγωγή ζεστού νερού κατά τη διάρκεια των 
διακοπών οι "περιοδικές αυξήσεις" (που εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων) μπλοκάρουν 
κατά τη διάρκεια αυτής χρονικής περιόδου. Οι "Περιοδικές αυξήσεις» εκκινούν ξανά σε 
συνδυασμό με τη ρύθμιση για το τέλος των διακοπών. 
 
 
 
Advanced προχωρημένο 
 
Το μενού Advanced (προχωρημένο) 
προορίζεται για προχωρημένους χρήστες. 
Αυτό το μενού έχει πολλά υπό-μενού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λειτουργία προτεραιότητας 
 
 
Λειτουργία προτεραιότητας 
 
Εύρος ρύθμισης: 0 έως 180 λεπτά 
 
Προεπιλεγμένη τιμή: 20 λεπτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο δείκτης δείχνει σε ποιο σημείο στον κύκλο είναι η εγκατάσταση. Εάν έχουν επιλεγεί 
μηδέν λεπτά, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη απαίτηση δεν είναι σε προτεραιότητα, 
αλλά θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη απαίτηση.  
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Ρύθμιση της αυτόματης λειτουργίας 
 
 
start cooling Εκκίνηση  ψύξης 
 
Εύρος ρύθμισης: -20 έως 40 ° C 
Προεπιλεγμένη τιμή: 25 
 
stop heating Τερματισμός θέρμανσης 
 
Εύρος ρύθμισης: -20 έως 40 ° C 
Προεπιλεγμένες τιμές: 20 
 
stop additional heat Παύση επιπρόσθετης 
θέρμανσης 
 
Εύρος ρύθμισης: -25 έως 40 ° C 
Προεπιλεγμένες τιμές: 15 
 
filtering time χρόνος φιλτραρίσματος 
 
Εύρος ρύθμισης: 0 - 48 ώρες 
Προεπιλεγμένη τιμή: 24 ώρες 
 
 
 
Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί στο "αυτόματο - auto", ο ελεγκτής επιλέγει πότε 
επιτρέπεται η έναρξη και η διακοπή της συμπληρωματικής πηγής παραγωγής θερμότητας, 
σε εξάρτηση από τη μέση εξωτερική θερμοκρασία. 
 
Αν διατίθενται παρελκόμενα για την ψύξη ή αν η αντλία θερμότητας έχει  ενσωματωμένη 
λειτουργία ψύξης και αυτή είναι ενεργοποιημένη από το μενού, τότε μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε τη θερμοκρασία έναρξης για τη ψύξη. 
 
Επιλέξτε τις μέσες εξωτερικές θερμοκρασίες σε αυτό το μενού. 
 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο (χρόνος φιλτραρίσματος) η μέση 
θερμοκρασία υπολογίζεται. Εάν επιλέξετε 0, χρησιμοποιείται η άμεσα μετρούμενη 
εξωτερική θερμοκρασία. 
 
Προσοχή 
 
Δεν μπορεί να ρυθμιστεί τιμή "Παύση επιπρόσθετης θερμότητας" μεγαλύτερη από της 
"τερματισμός θέρμανσης". 
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Προσοχή 
Σε συστήματα όπου το μερίδιο θέρμανσης και ψύξης μοιράζονται τους ίδιους 
σωλήνες ο "Τερματισμός θέρμανσης" δεν μπορεί να ρυθμιστεί υψηλότερα από 
το "εκκίνηση ψύξης". 
 
 
 
Ρύθμιση βαθμολεπτών 
 
Current value Τρέχουσα τιμή 
Εύρος ρύθμισης: -3.000 έως 3.000 
 
Start compressor Εκκίνηση 
συμπιεστή 
Εύρος ρύθμισης: -1000 έως -30 
Προεπιλεγμένη τιμή: -60 
 
Star diff additional heat 
Διαφορά σε βαθμολεπτά για 
εκκίνηση πρόσθετης πηγής 
θερμότητας 
Εύρος ρύθμισης: 100 - 1000 
Προεπιλεγμένη τιμή: 400 
 
Diff. between additional steps Διαφορά σε βαθμολεπτά για την εκκίνηση 
πρόσθετων βαθμίδων  
Εύρος ρύθμισης: 0-1000 
Προεπιλεγμένη τιμή: 30 
 
 
Τα βαθμολεπτά είναι μια μέτρηση της τρέχουσας απαίτησης θέρμανσης στο σπίτι και 
καθορίζουν, πότε ο συμπιεστής ή αντίστοιχα η πρόσθετη πηγή θερμότητας θα ξεκινήσει / 
σταματήσει. 
 
Προσοχή 
Υψηλότερη τιμή για την "έναρξη συμπιεστή" δίνει περισσότερες εκκινήσεις του 
συμπιεστή, το οποίο αυξάνει τη φθορά στο συμπιεστή. Πάρα πολύ χαμηλή τιμή 
μπορεί να δώσει άνιση εσωτερική θερμοκρασία. 
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Χρήση εργοστασιακών ρυθμίσεων 
 
Όλες οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για το 
χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των 
προηγμένων μενού) μπορεί να επανέλθουν 
στις προεπιλεγμένες τιμές από εδώ.  
 
Προσοχή 
Μετά την εργοστασιακή ρύθμιση, οι 
προσωπικές ρυθμίσεις όπως καμπύλες 
θέρμανσης πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. 
 
 
Χρονοδιάγραμμα μπλοκαρίσματος  
 
Εδώ μπορεί να προγραμματιστεί το μπλοκάρισμα της πρόσθετης πηγής θερμότητας για έως 
και δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
 
Όταν ο προγραμματισμός είναι ενεργός το σχετικό σύμβολο μπλοκαρίσματος εμφανίζεται 
στο κύριο μενού πάνω στο σύμβολο για τον ελεγκτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρονοδιάγραμμα: Εδώ επιλέγετε την περίοδο που θέλετε να αλλάξετε. 
 
Ενεργοποίηση: Ο προγραμματισμός για την επιλεγμένη περίοδο ενεργοποιείται εδώ. Οι 
ρυθμισμένες ώρες δεν επηρεάζονται σε περίπτωση απενεργοποίησης. 
 
Ημέρα: Εδώ επιλέγετε ποια ημέρα ή ημέρες της εβδομάδας θα εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα. Για να αφαιρέσετε τον προγραμματισμό για μια συγκεκριμένη ημέρα, η ώρα 
έναρξης για εκείνη την ημέρα θα πρέπει να ρυθμιστεί ίδια με την ώρα διακοπής. Αν 
επιλέξετε τη γραμμή ΄΄all΄΄ «όλα», οι χρόνοι ισχύουν για όλες τις ημέρες της περιόδου 

Ενεργοποιημένο Πρόγραμμα 

Ημέρα Χρονική περίοδος Μπλοκάρισμα 
Σύγκρουση 
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Χρονική περίοδος: Εδώ επιλέγεται η ώρα έναρξης και λήξης για την επιλεγμένη ημέρα  
 
Μπλοκάρισμα: Το επιθυμητό μπλοκάρισμα επιλέγεται εδώ. 
 
Σύγκρουση: Εάν δύο ρυθμίσεις έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, ένα κόκκινο 
θαυμαστικό εμφανίζεται.  
 

Αποκλεισμός του συμπιεστή στην εξωτερική μονάδα. 
 
Μπλοκάρισμα επιπρόσθετης πηγής θερμότητας. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν θέλετε να ορίσετε παρόμοιο προγραμματισμό για κάθε ημέρα της εβδομάδας, 
συμπληρώστε το "όλα" και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις επιθυμητές ημέρες. 
 
 

 
 
Προσοχή 
Μακροπρόθεσμο μπλοκάρισμα μπορεί να προκαλέσει μειωμένη άνεση και οικονομία 
λειτουργίας. 
 
 
Προγραμματίστε την αθόρυβη λειτουργία 
 
Εδώ ο συμπιεστής μπορεί να προγραμματιστεί για να ρυθμιστεί σε «αθόρυβη λειτουργία» 
(η αντλία θερμότητας πρέπει να το υποστηρίζει) για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους 
εδώ. 
 
Όταν ο προγραμματισμός είναι ενεργός το σύμβολο "αθόρυβης λειτουργίας" εμφανίζεται 
στο κύριο μενού πάνω στο σύμβολο του ελεγκτή. 
  

Προσοχή 
Αν ο χρόνος διακοπής είναι πριν από την ώρα έναρξης, αυτό σημαίνει ότι η 
περίοδος εκτείνεται μετά τα μεσάνυχτα. 
 
Ο προγραμματισμός πάντα ξεκινά από την ημερομηνία για την οποία έχει 
οριστεί  ο χρόνος έναρξης. 
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Schedule-Χρονοδιάγραμμα: Εδώ επιλέγετε την περίοδο που θέλετε να αλλάξει. 
 
Activated Ενεργοποιημένο: Ο προγραμματισμός για την επιλεγμένη περίοδο 
ενεργοποιείται από εδώ. Οι ρυθμισμένες ώρες δεν επηρεάζονται σε περίπτωση 
απενεργοποίησης. 
 
Day-Ημέρα: Εδώ επιλέγετε ποια ημέρα ή ημέρες της εβδομάδας  θα  εφαρμόζεται το 
πρόγραμμα. Για να αφαιρέσετε τον προγραμματισμό για μια συγκεκριμένη ημέρα, η ώρα 
για εκείνη την ημέρα πρέπει να επαναρυθμιστεί, με χρόνο έναρξης ίδιο με το χρόνο 
διακοπής. Εάν η γραμμή "Όλα" χρησιμοποιείται, οι χρόνοι ισχύουν για όλες τις ημέρες της 
περιόδου. 
 
Time period -Χρονική περίοδος: Η ώρα έναρξης και λήξης για την επιλεγμένη ημέρα 
επιλέγονται εδώ. 
 
Conflict - Σύγκρουση: Εάν δύο ρυθμίσεις έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, εμφανίζεται 
ένα κόκκινο θαυμαστικό. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν θέλετε να ορίσετε παρόμοιο προγραμματισμό για κάθε ημέρα από την έναρξη της 
εβδομάδα, συμπληρώστε αρχικά το "όλα" και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις επιθυμητές 
ημέρες. 
 
 
Προσοχή 
Αν ο χρόνος διακοπής είναι πριν από την ώρα έναρξης, αυτό σημαίνει ότι η περίοδος 
εκτείνεται μετά τα μεσάνυχτα.  
Ο προγραμματισμός πάντα ξεκινά από την ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί ο χρόνος 
έναρξης. 
 

Ενεργοποιημένο Πρόγραμμα 

Ημέρα Χρονική περίοδος 

Σύγκρουση 
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Προσοχή 
Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός της «αθόρυβης λειτουργίας» μπορεί να προκαλέσει 
μειωμένη άνεση και λειτουργίας της οικονομίας. 
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4 Διαταραχές στις συνθήκες άνεσης 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ο ελεγκτής διαπιστώνει κάποια δυσλειτουργία , 
εμφανίζονται προειδοποιήσεις στην οθόνη με οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση ειδοποίησης "για πληροφορίες σχετικά 
με τη διαχείριση συναγερμών. Αν η βλάβη δεν εμφανίζεται στην οθόνη, ή αν η οθόνη δεν 
ανάβει, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης 
προβλημάτων. 
 
Διαχείριση ειδοποιήσεων 
 
Σε περίπτωση ειδοποίησης κάποιου είδους 
δυσλειτουργία έχει συμβεί, η οποία 
υποδεικνύεται από την αλλαγή χρώματος στη 
λυχνία κατάστασης, δηλαδή από το συνεχώς 
πράσινο στο συνεχώς κόκκινο. Επιπλέον 
εμφανίζεται στο παράθυρο πληροφοριών το 
σύμβολο από ένα κουδούνι. 
 
Alarm ειδοποιήσεις 
(«συναγερμοί») 
 
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. 
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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. 
 
 
Εάν η ειδοποίηση δεν φεύγει, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας για τις κατάλληλες 
διορθωτικές ενέργειες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Πάντα να έχετε διαθέσιμο τον σειριακό αριθμό του προϊόντος (14 ψηφία) κατά την 
αναφορά σφάλματος. 
 
 

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. 
 Ομαδικές και κεντρικές ασφάλειες  του οικήματος. 
 γείωση. 
 
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 για το θερμοσίφωνα. 

 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". 

 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. 
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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 στο κλιματικό σύστημα. 

 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. 
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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 θέρμανση 
 
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 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. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν μια αντλία θερμότητας δεν είναι συνδεδεμένη με σωλήνες στο σύστημα, το κύκλωμα 
πρέπει να είναι κλειστό, (οι άκρες των σωλήνων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους), στο 
σημείο, όπου η αντλία θερμότητας θα ήταν κανονικά εγκατεστημένη. 
 
 
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 slaves"). 
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5 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης (www.nibe.eu). 
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6 Γλωσσάρι 
 

COP 

Αν αναφέρεται πως μία αντλία θερμότητας έχει COP 4, αυτό θεωρητικά σημαίνει πως αν 
εισάγεται 10 λεπτά, θα λάβετε 40 λεπτά σε θερμότητα. Είναι η αποδοτικότητα της αντλίας 
θερμότητας. Αυτό μετράται σε διαφορετικές συνθήκες π.χ. 7/45 όπου το 7 είναι η 
εξωτερική θερμοκρασία και 45 η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού. 

Αισθητήρας δωματίου 

Ο αισθητήρας που είναι τοποθετημένος στον εσωτερικό χώρο. Αυτός ο αισθητήρας δίνει 
πληροφορίες στην αντλία θερμότητας για την εσωτερική θερμοκρασία. 

Αποδοτικότητα (βαθμός απόδοσης) 

Μέτρο του πόσο αποτελεσματική και αποδοτική είναι η αντλία θερμότητας. Όσο πιο υψηλή 
η τιμή τόσο το καλύτερο. 

Βαλβίδα ανάμιξης  

Η βαλβίδα που αναμιγνύει το κρύο με το ζεστό νερό που φεύγει από τον θερμαντήρα. 

Βαλβίδα ασφαλείας 

Μια βαλβίδα που ανοίγει και απελευθερώνει μια μικρή ποσότητα υγρού όταν η πίεση είναι 
πολύ υψηλή. 

Βαλβίδα μεταγωγής 

Μία βαλβίδα που μπορεί να στείλει το υγρό προς δύο κατευθύνσεις. Μπορεί να στείλει 
ζεστό υγρό προς το σύστημα θέρμανσης όταν η αντλία παράγει θέρμανση για το σπίτι, ή 
μπορεί να στείλει ζεστό υγρό προς το θερμαντήρα νερού όταν η αντλία θερμότητας 
παράγει ζεστό νερό χρήσης. 

Γραμμή επιστροφής 

Οι σωληνώσεις μέσω των οποίων επιστρέφει στην αντλία θερμότητας το νερό από το 
σύστημα θέρμανσης ( σώματα/ ενδοδαπέδια) 

Γραμμή προσαγωγής 

Οι σωλήνες που μεταφέρουν το ζεστό νερό από την αντλία θερμότητας προς το σύστημα 
θέρμανσης (σώματα/ ενδοδαπέδια κλπ.) 

Διαταραχές στις συνθήκες άνεσης 

Οι διαταραχές στις συνθήκες άνεσης είναι ανεπιθύμητες αλλαγές στις εσωτερικές συνθήκες 
ή στη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης. 
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Μια δυσλειτουργία ή βλάβη στην αντλία θερμότητας μπορεί να γίνει αισθητή μέσω της 
διατάραξης των συνθηκών άνεσης 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντλία θερμότητας επισημαίνει τις δυσλειτουργίες με 
προειδοποιήσεις, συναγερμούς και οδηγίες στην οθόνη. 

Εναλλάκτης θερμότητας 

Συσκευή που μεταφέρει θερμική ενέργεια από ένα μέσω σε ένα άλλο χωρίς αυτά να 
αναμιγνύονται. Τέτοια παραδείγματα είναι οι συμπυκνωτές και οι ατμοποιητές. 

Εξωτερική θερμοκρασία αναφοράς (διαστασιολόγισης ) 

Η θερμοκρασία αναφοράς διαφέρει ανάλογα με το μέρος που μένει κανείς. Όσο πιο 
χαμηλή η εξωτερική θερμοκρασία αναφοράς, τόσο πιο χαμηλή πρέπει να είναι η τιμή που 
θα επιλεγεί στην επιλογή καμπύλης θέρμανσης (“selecting a heat curve”). 

Εξωτερικός αισθητήρας 

Ένας αισθητήρας που είναι τοποθετημένος σε εξωτερικό χώρο. Αυτός ο αισθητήρας 
προσφέρει στην αντλία θερμότητας πληροφορίες για το ποια είναι η εξωτερική 
θερμοκρασία. 

Επιπλέον πηγή θερμότητας: 

Επιπλέον πηγή θερμότητας θεωρείται αυτή που παράγει θερμότητα εκτός του συμπιεστή 
της αντλίας θερμότητας. Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι για παράδειγμα, μια ηλεκτρική 
αντίσταση, ένα ηλιοθερμικό σύστημα ή διαφόρων ειδών και καυσίμων (αέριο, πετρέλαιο, 
ξύλο) καυστήρες.  

Επιπρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια 

Αυτή είναι η ηλεκτρική ενέργεια, για παράδειγμα, που μια εμβαπτιζόμενη αντίσταση 
καταναλώνει κατά τις πιο κρύες ημέρες του χρόνου για αν καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης 
που η αντλία θερμότητας δεν μπορεί. 

Ζεστό νερό χρήσης 

Το νερό με το οποίο κάνει κάποιος μπάνιο για παράδειγμα. 

Θερμαντήρας νερού (Boiler) 

Ο ταμιευτήρας όπου το ζεστό νερό χρήσης θερμαίνεται. Βρίσκεται κάπου έξω από την 
αντλία θερμότητας. 

Θερμαντικό μέσο 

Θερμό υγρό, συνήθως απλό νερό, το οποίο στέλνεται από την αντλία θερμότητας στο 
κύκλωμα θέρμανσης του σπιτιού για θέρμανση. Το θερμαντικό μέσο θερμαίνει επιπλέον το 
ζεστό νερό χρήσης με τη χρήση θερμοδοχέιου και σερπαντίνας. 
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Θερμαντικό σώμα 

Ορολογία για τα θερμαντικά στοιχεία. Πρέπει να είναι γεμάτα με νερό για να 
λειτουργήσουν με τον SMO 20. 

Θερμικός συντελεστής 

Μέτρο του πόση θερμική ενέργεια η αντλία θερμότητας αποδίδει σε σχέση με το πόση 
ενέργεια χρειάζεται για να λειτουργήσει. Εναλλακτικός όρος για το ίδιο μέγεθος είναι το 
COP. 

Θερμοκρασία επιστροφής 

Η θερμοκρασία του νερού που επιστρέφει στην αντλία θερμότητας αφού έχει αποδώσει τη 
θερμότητα στο σύστημα θέρμανσης. 

Θερμοκρασία προσαγωγής 

Η θερμοκρασία του θερμού νερού που η αντλία θερμότητας στέλνει στο σύστημα 
θέρμανσης. Όσο πιο χαμηλή η εξωτερική θερμοκρασία τόσο πιο υψηλή γίνεται η 
θερμοκρασία προσαγωγής. 

Καμπύλη θέρμανσης 

Η καμπύλη θέρμανσης καθορίζει πόση θερμότητα η αντλία θερμότητας πρέπει να παράξει  
συναρτήσει της εξωτερικής θερμοκρασίας. Εάν επιλεγεί μια υψηλή τιμή, αυτό λέει στην 
αντλία ότι πρέπει να παράξει πολύ θερμότητα όταν έχει κρύο έξω προκειμένου να 
επιτευχθεί σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό. 

Κλιματιστικό σύστημα 

Τα κλιματιστικά συστήματα μπορούν να αποκαλεστούν και συστήματα θέρμανσης. Το 
κτίριο θερμαίνεται με τη χρήση σωμάτων, ενδοδαπέδιων σωληνώσεων ή αερόθερμων. 

Κυκλοφορητής 

Η αντλία που κυκλοφορεί το ρευστό σε ένα σύστημα σωληνώσεων. 

Κύκλωμα θερμαντικού μέσου 

Οι σωληνώσεις που οδηγούν στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού και στον συμπυκνωτή 
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Πρεσσοστάτης 

Διακόπτης πίεσης που πυροδοτεί έναν συναγερμό/προειδοποίηση και/ή σταματά το 
συμπιεστή αν ανιχνευθούν μη αποδεκτές τιμές πίεσης στο σύστημα. Ο πρεσσοστάτης 
υψηλής πίεσης ενεργοποιείται όταν η πίεση συμπύκνωσης είναι πολύ υψηλή. Ο 
πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης ενεργοποιείται όταν η πίεση ατμοποίησης είναι πολύ 
χαμηλή. 

Συμπιεστής 

Συμπιέζει το ψυκτικό όταν αυτό βρίσκεται στην αέρια του φάση. Όταν το ψυκτικό 
συμπιεστεί , η πίεση του και η θερμοκρασία του αυξάνονται. 

Συμπυκνωτής 

Εναλλάκτης θερμότητας όπου η αέρια θερμή φάση του ψυκτικού συμπυκνώνεται (ψύχεται 
και υγροποιείται) και απελευθερώνει θερμική ενέργεια στο σύστημα θέρμανσης και στο 
σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 

Υπολογισμένη θερμοκρασία προσαγωγής 

Η θερμοκρασία την οποία η αντλία θερμότητας υπολογίζει πως χρειάζεται το σύστημα 
θέρμανσης για την καλύτερη εσωτερική θερμοκρασία. Όσο πιο χαμηλή η εξωτερική 
θερμοκρασία τόσο πιο υψηλή η υπολογισμένη θερμοκρασία προσαγωγής. 

Χρόνος φιλτραρίσματος 

Ρυθμίστε το χρόνο κατά τον οποίο η μέση εξωτερική θερμοκρασία υπολογίζεται. 
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