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1 Ασφάλεια

1.1 Προδιαγραφόμενη χρήση
Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης
ή μη προβλεπόμενης χρήσης,
μπορεί να προκληθούν αρνητι-
κές επιδράσεις στο προϊόν και
σε άλλες εμπράγματες αξίες.
Το προϊόν έχει προβλεφθεί για
τον έλεγχο μιας εγκατάστασης
θέρμανσης με καυστήρες του
ίδιου κατασκευαστή με διασύν-
δεση eBUS.
Ο ελεγκτής θερμοκρασίας
χώρου πραγματοποιεί ρυθμίσεις
ανάλογα με το εγκατεστημένο
σύστημα:
– Θέρμανση
– Παραγωγή ζεστού νερού
– Κυκλοφορία
Η σύμφωνη με τους κανονι-
σμούς χρήση περιλαμβάνει:
– την τήρηση όλων των συ-

μπληρωματικών εγγράφων
του προϊόντος καθώς και
όλων των άλλων παρελκο-
μένων της εγκατάστασης

– την τοποθέτηση και εγκα-
τάσταση σύμφωνα με την
έγκριση του προϊόντος και του
συστήματος

Η χρήση σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές περιλαμβάνει επίσης
την εγκατάσταση σύμφωνα με
τον κωδικό IP.

Ο χειρισμός αυτού του προϊ-
όντος μπορεί να πραγματοποιεί-
ται από παιδιά 8 ετών και άνω
καθώς και από άτομα με περιο-
ρισμένες σωματικές, αισθητη-
ριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις,
εφόσον επιτηρούνται ή έχουν
εκπαιδευτεί αναφορικά με την
ασφαλή χρήση του προϊόντος
και κατανοούν τους κινδύνους,
που τυχόν προκύπτουν. Τα παι-
διά δεν επιτρέπεται να παίζουν
με το προϊόν. Ο καθαρισμός και
η συντήρηση χρήστη δεν επι-
τρέπεται να διεξάγονται από
παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Μια άλλη χρήση διαφορετική
από την περιγραφόμενη στις
παρούσες οδηγίες ή μια χρήση
πέραν των εδώ περιγραφόμε-
νων ισχύει ως μη προδιαγρα-
φόμενη.

1.2 Γενικές υποδείξεις
ασφάλειας

1.2.1 Κίνδυνος λόγω
ανεπαρκούς κατάρτισης

Οι παρακάτω εργασίες επι-
τρέπεται να πραγματοποιούνται
μόνο από εξειδικευμένους τε-
χνικούς, που διαθέτουν επαρκή
κατάρτιση:
– Συναρμολόγηση
– Αποσυναρμολόγηση
– Εγκατάσταση
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– Θέση σε λειτουργία
– Θέση εκτός λειτουργίας
▶ Πραγματοποιήστε όλες τις ερ-

γασίες σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες εξελίξεις της τεχνολο-
γίας.

Οι εργασίες και οι λειτουργίες,
που επιτρέπεται να εκτελούνται
ή/και να ρυθμίζονται μόνο από
εξειδικευμένο τεχνικό, επισημαί-

νονται με το σύμβολο .

1.2.2 Κίνδυνος λόγω
εσφαλμένου χειρισμού

Λόγω εσφαλμένου χειρισμού
μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο
τον εαυτό σας και άλλους και να
προκαλέσετε υλικές ζημιές.
▶ Διαβάσετε προσεκτικά τις

υπάρχουσες οδηγίες και
όλα τα συμπληρωματικά έγ-
γραφα και κυρίως το κεφάλαιο
"Ασφάλεια" και τις υποδείξεις
προειδοποίησης.

▶ Πραγματοποιήστε ως ιδιοκτή-
της μόνο τις ενέργειες, που
αναφέρονται στις παρούσες
οδηγίες και δεν επισημαίνο-

νται με το σύμβολο .

1.3 -- Ασφάλεια /
προδιαγραφές

1.3.1 Κίνδυνος πρόκλησης
υλικής ζημιάς λόγω
παγετού

▶ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να
εγκαθίσταται σε χώρους, που
εκτίθενται σε παγετό.

1.3.2 Προδιαγραφές (Οδηγίες,
νόμοι, πρότυπα)

▶ Τηρείτε τις εθνικές προδια-
γραφές, τα πρότυπα, τις οδη-
γίες, τους κανονισμούς και
τους νόμους.
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2 Περιγραφή προϊόντος
2.1 Ποια ονοματολογία

χρησιμοποιείται;
– Ελεγκτής συστήματος: αντί του VRT 380
– Τηλεχειριστήριο: αντί του VR 92

2.2 Ποια είναι η επίδραση
της λειτουργίας αντιπαγετικής
προστασίας;

Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας
προστατεύει την εγκατάσταση θέρμανσης
και την κατοικία από ζημιές λόγω παγετού.
Σε εξωτερικές θερμοκρασίες

– που για περισσότερο από 4 ώρες είναι
χαμηλότερες από 4 °C, ο ελεγκτής συ-
στήματος ενεργοποιεί τον καυστήρα και
ρυθμίζει την ονομαστική θερμοκρασία
χώρου στους τουλάχιστον 5 °C.

– επάνω από 4°C, ο ελεγκτής συστήματος
δεν ενεργοποιεί τον καυστήρα, αλλά πα-
ρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία.

2.3 Τι σημαίνουν οι παρακάτω
θερμοκρασίες;

Επιθυμητή θερμοκρασία είναι η θερμοκρα-
σία, στην οποία πρέπει να θερμανθούν οι
χώροι κατοικίας.
Μειωμένη θερμοκρασία είναι η θερμοκρα-
σία, κάτω από την οποία δεν πρέπει να
πέσει η θερμοκρασία στους χώρους κατοι-
κίας εκτός των χρονικών παραθύρων.
Θερμοκρασία προσαγωγής είναι η θερμο-
κρασία, με την οποία το νερό θέρμανσης
εξέρχεται από τον καυστήρα.

2.4 Τι είναι μια ζώνη;
Ένα κτίριο μπορεί να χωριστεί σε περισ-
σότερες περιοχές, οι οποίες ονομάζονται
ζώνες. Κάθε ζώνη μπορεί να έχει διαφορε-
τικές απαιτήσεις από την εγκατάσταση θέρ-
μανσης.
Παραδείγματα για την κατανομή σε ζώνες:

– Σε ένα σπίτι υπάρχει θέρμανση δαπέδου
(ζώνη 1) και θέρμανση επίπεδων θερμα-
ντικών σωμάτων (ζώνη 2).

– Σε ένα σπίτι υπάρχουν περισσότερες
ανεξάρτητες επιμέρους κατοικίες. Κάθε
κατοικία αντιστοιχείται σε μια ανεξάρτητη
ζώνη.

2.5 Τι είναι η κυκλοφορία;
Ένας πρόσθετος αγωγός νερού συνδέεται
με τον αγωγό ζεστού νερού και σχηματί-
ζει ένα κύκλωμα με τον ταμιευτήρα ζεστού
νερού. Ένας κυκλοφορητής νερού χρή-
σης φροντίζει για τη συνεχή ανακυκλοφο-
ρία του ζεστού νερού στο σύστημα σωλη-
νώσεων, έτσι ώστε το ζεστό νερό να είναι
άμεσα διαθέσιμο ακόμη και σε απομακρυ-
σμένα σημεία λήψης.

2.6 Τι σημαίνει χρονικό παράθυρο;
Παράδειγμα λειτουργίας θέρμανσης σε
τρόπο λειτουργίας: ελεγχόμενη μέσω
χρόνου

24 °C

18:0016:30 22:30

16 °C

21 °C

20:00
A

B

5

1

2
34

A Ώρα
B Θερμοκρασία
1 Επιθυμητή θερ-

μοκρασία
2 Μειωμένη θερμο-

κρασία

3 Χρονικό πα-
ράθυρο 2

4 Εκτός των χρονι-
κών παραθύρων

5 Χρονικό πα-
ράθυρο 1

Μπορείτε να χωρίσετε μια ημέρα σε
διάφορα χρονικά παράθυρα (3) και (5).
Κάθε χρονικό παράθυρο μπορεί να
περιλαμβάνει ένα ανεξάρτητο χρονικό
διάστημα. Τα χρονικά παράθυρα δεν
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επιτρέπεται να αλληλοεπικαλύπτονται.
Σε κάθε χρονικό παράθυρο μπορεί να
αντιστοιχηθεί μια διαφορετική επιθυμητή
θερμοκρασία (1).
Παράδειγμα:
16:30 έως 18:00, 21 °C
20:00 έως 22:30, 24 °C
Ο ελεγκτής συστήματος ρυθμίζει εντός των
χρονικών παραθύρων τους χώρους κατοι-
κίας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Κατά
τους χρόνους εκτός των χρονικών παρα-
θύρων (4), ο ελεγκτής συστήματος ρυθμίζει
τους χώρους κατοικίας στην χαμηλότερη
ρυθμισμένη μειωμένη θερμοκρασία (2).

2.7 Αποφυγή δυσλειτουργίας
▶ Μην καλύπτετε τον ελεγκτή συστήμα-

τος με έπιπλα, κουρτίνες ή άλλα αντικεί-
μενα.

▶ Εάν ο ελεγκτής συστήματος είναι τοπο-
θετημένος στο χώρο κατοικίας, ανοίξτε
εντελώς όλες τις θερμοστατικές βαλβί-
δες θερμαντικών σωμάτων σε αυτό το
χώρο.

2.8 Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης
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B
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A Εξωτερική θερ-
μοκρασία °C

B Ονομαστική θερ-
μοκρασία προ-
σαγωγής °C

Η εικόνα παρουσιάζει τις πιθανές καμπύ-
λες θέρμανσης από 0,1 έως 4,0 για μια
ονομαστική θερμοκρασία χώρου 20 °C.
Εάν π.χ. επιλεχθεί η καμπύλη θέρμανσης

0,4, τότε σε περίπτωση εξωτερικής θερμο-
κρασίας −15 °C η θερμοκρασία προσαγω-
γής ρυθμίζεται στους 40 °C.
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18

22

20

0.4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

A Εξωτερική θερ-
μοκρασία °C

B Ονομαστική θερ-
μοκρασία προ-
σαγωγής °C

C Ονομαστική θερ-
μοκρασία χώρου
°C

D Άξονας a

Εάν επιλεχθεί η καμπύλη θέρμανσης 0,4
και ως ονομαστική θερμοκρασία χώρου
έχουν οριστεί οι 21 °C, η καμπύλη θέρμαν-
σης μετατοπίζεται σύμφωνα με την εικόνα.
Η καμπύλη θέρμανσης μετατοπίζεται πα-
ράλληλα στον κεκλιμένο κατά 45° άξονα a,
ανάλογα με την τιμή της ονομαστικής θερ-
μοκρασίας χώρου. Σε εξωτερική θερμοκρα-
σία −15 °C, η ρύθμιση φροντίζει για θερμο-
κρασία προσαγωγής 45 °C.

2.9 Οθόνη, στοιχεία χειρισμού και
σύμβολα

2.9.1 Στοιχεία χειρισμού

– Κλήση μενού
– Επιστροφή στο βασικό μενού
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– Επιβεβαίωση επιλογής / αλλαγής
– Αποθήκευση τιμών ρύθμισης
– Ένα επίπεδο πίσω
– Ακύρωση καταχώρισης
– Πλοήγηση μέσα στη δομή μενού
– Μείωση ή αύξηση τιμής ρύθμισης
– Πλοήγηση σε μεμονωμένους αριθ-

μούς / μεμονωμένα γράμματα

– Εμφάνιση βοήθειας
– Εμφάνιση οδηγού χρονοπρογραμ-

μάτων

Τα ενεργά στοιχεία χειρισμού ανάβουν
πράσινα.

Πάτημα 1 x του : Μετάβαση στη βασική
ένδειξη.

Πάτημα 2 x του : Μετάβαση στο μενού.

2.9.2 Σύμβολα

Ελεγχόμενη μέσω χρόνου θέρμανση
ενεργή
Κλείδωμα πλήκτρων ενεργό

Απαιτείται συντήρηση

Σφάλμα στην εγκατάσταση θέρμανσης

Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τε-
χνικό
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2.10 Λειτουργίες χειρισμού και ένδειξης

Υπόδειξη
Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι διαθέσιμες για
όλες τις διαμορφώσεις συστήματος.

Για να εμφανίσετε το μενού, πιέστε 2 x το .

2.10.1 Στοιχείο μενού ΡΥΘΜΙΣΗ

ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΗ
→ Ζώνη

→ Ονομασία της
ζώνης

Αλλαγή του εργοστασιακά ρυθμισμένου ονόματος Ζώνη 1

→ Λειτουργία: → Χειροκίνητα → Επιθυμητή θερμοκρασία: °C
Αδιάκοπη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας
→ Βάσει χρόνου → Προγραμμ. εβδομάδας

→ Μειωμένη θερμοκρασία: °C
Προγραμμ. εβδομάδας: Για κάθε ημέρα μπορούν να ρυθμιστούν έως
και 12 χρονικά παράθυρα και επιθυμητές θερμοκρασίες
Ο εξειδικευμένος τεχνικός ρυθμίζει τη συμπεριφορά της εγκατάστασης
θέρμανσης εκτός των χρονικών παραθύρων στη λειτουργία Λειτουργία
μείωσης:.
Στο Λειτουργία μείωσης: σημαίνει:

– Οικον.λειτ.: Η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη εκτός των χρονι-
κών παραθύρων. Η αντιψυκτική προστασία είναι ενεργοποιημένη.

– Κανονικό: Η μειωμένη θερμοκρασία ισχύει εκτός των χρονικών πα-
ραθύρων.

Επιθυμητή θερμοκρασία: °C: Ισχύει εντός των χρονικών παραθύρων
→ Απενεργοπ.
Η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη, το ζεστό νερό συνεχίζει να παρα-
μένει διαθέσιμο, η αντιπαγετική προστασία είναι ενεργοποιημένη

→ Απουσία → Όλα: Ισχύει για όλες τις ζώνες εντός του προκαθορισμένου χρονικού
διαστήματος
→ Ζώνη: Ισχύει για την επιλεγμένη ζώνη εντός του προκαθορισμένου
χρονικού διαστήματος
Η λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού είναι απενεργοποιημένη, η
αντιπαγετική προστασία είναι ενεργοποιημένη

→ Ζεστό νερό
→ Λειτουργία: → Χειροκίνητα → Θερμοκρασία ζεστού νερού

Αδιάκοπη διατήρηση της θερμοκρασίας ζεστού νερού
→ Βάσει χρόνου → Προγραμμ. εβδομάδας ζεστό νερό

→ Θερμοκρασία ζεστού νερού: °C
→ Προγραμμ. εβδομάδας κυκλοφορία
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ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΗ
→ Λειτουργία: Προγραμμ. εβδομάδας ζεστό νερό: Ανά ημέρα μπορούν να οριστούν

έως και 3 χρονικά παράθυρα
Θερμοκρασία ζεστού νερού: °C: Ισχύει εντός των χρονικών παραθύ-
ρων
Εκτός των χρονικών παραθύρων, η λειτουργία ζεστού νερού είναι απε-
νεργοποιημένη
Προγραμμ. εβδομάδας κυκλοφορία: Ανά ημέρα μπορούν να οριστούν
έως και 3 χρονικά παράθυρα
Εντός των χρονικών παραθύρων, ο κυκλοφορητής νερού χρήσης
αντλεί ζεστό νερό στα σημεία λήψης
Εκτός των χρονικών παραθύρων, ο κυκλοφορητής νερού χρήσης είναι
απενεργοποιημένος
→ Απενεργοπ.
Η λειτουργία ζεστού νερού είναι απενεργοποιημένη

→ Ζεστό νερό γρήγορα Μία φορά θέρμανση του νερού στον ταμιευτήρα
→ Ενίσχυση ανεμι-
στήρα

Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη για 30 λεπτά.

→ Οδηγός χρονοπρο-
γράμματος

Προγραμματισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας για Δευτέρα - Παρα-
σκευή και Σάββατο - Κυριακή. Ο προγραμματισμός ισχύει για τις ελεγ-
χόμενες μέσω χρόνου λειτουργίες Θέρμανση, Ζεστό νερό και κυκλο-
φορία.
Αντικαθιστά τον προγραμματισμό εβδομάδας για τις λειτουργίες Θέρ-
μανση, Ζεστό νερό και κυκλοφορία.

→ Εγκατάσταση απε-
νεργοπ.

Η εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένη. Η αντιπαγετική προστασία
παραμένει ενεργοποιημένη.

2.10.2 Στοιχείο μενού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΝΟΥ → ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
→ Τρέχουσες θερμοκρασίες

→ Ζώνη
→ Θερμοκρ.ζεστού νερού

→ Πίεση νερού: bar
→ Κατάσταση καυστήρα:
→ Στοιχεία χειρισμού Επεξήγηση των στοιχείων χειρισμού
→ Παρουσίαση μενού Επεξήγηση της δομής του μενού
→ Επικοινωνία με εξειδικευμ. τεχνικό
→ Σειριακός αριθμός
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2.10.3 Στοιχείο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

→ Επίπεδο τεχνικού
→ Εισαγωγή κωδι-
κού πρόσβασης

Πρόσβαση στο επίπεδο τεχνικού, εργοστασιακή ρύθμιση: 00

→ Επικοινωνία με
εξειδικευμ. τεχνικό

Καταχώριση στοιχείων επικοινωνίας

→ Ημερο-
μην.συντήρησης:

Καταχωρίστε τη χρονικά επόμενη ημερομηνία συντήρησης ενός συνδε-
δεμένου παρελκομένου, π.χ. του καυστήρα

→ Ιστορικό σφαλ-
μάτων

Τα σφάλματα παρατίθενται ταξινομημένα χρονικά

→ Διαμόρφωση
εγκατάστασης

Λειτουργίες (→ στοιχείο μενού Διαμόρφωση εγκατάστασης)

→ Στέγνωμα τσιμε-
ντοκονίας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Προφίλ στεγνώματ.τσιμεντοκονίας για
φρέσκια τσιμεντοκονία σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
Ο ελεγκτής συστήματος ρυθμίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής ανεξάρ-
τητα από την εξωτερική θερμοκρασία. Ρύθμιση στεγνώματος τσιμεντο-
κονίας (→ στοιχείο μενού Διαμόρφωση εγκατάστασης)

→ Αλλαγή κωδικού
→ Γλώσσα, ώρα, οθόνη

→ Γλώσσα:
→ Ημερομηνία: Μετά από διακοπή ρεύματος, η ημερομηνία διατηρείται για περ. 30

λεπτά.
→ Ώρα: Μετά από διακοπή ρεύματος, η ώρα διατηρείται για περ. 30 λεπτά.
→ Φωτεινότητα οθόνης:
→ Θερινή ώρα: → Αυτόματα

→ Χειροκίνητα
Η αλλαγή πραγματοποιείται:

– Κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Μαρτίου στις 02:00 (θερινή ώρα)
– Κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στις 03:00 (χειμερινή)

→ Τιμή διόρθωσης
→ Θερμοκρασία
χώρου: K

Αντιστάθμιση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της μετρημένης τιμής
στον ελεγκτή συστήματος και της τιμής ενός θερμόμετρου αναφοράς
στον εσωτερικό χώρο της κατοικίας.

→ Εξωτερική θερμο-
κρασία: K

Αντιστάθμιση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ της μετρημένης τιμής
στον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και της τιμής ενός θερμόμε-
τρου αναφοράς σε εξωτερικό χώρο.

→ Εργοστασιακές ρυθ-
μίσεις

Ο ελεγκτής συστήματος πραγματοποιεί επαναφορά όλων των ρυθμί-
σεων στην εργοστασιακή ρύθμιση και εμφανίζει τον οδηγό εγκατάστα-
σης.
Ο οδηγός εγκατάστασης επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από τον εξειδι-
κευμένο τεχνικό.
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2.10.4 Στοιχείο μενού διαμόρφωση εγκατάστασης

ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Διαμόρφωση εγκατάστασης
→ Εγκατάσταση

→ Πίεση νερού: bar
→ Παρελκόμενα eBUS Λίστα των παρελκομένων eBUS και της έκδοσης λογισμικού τους
→ Προσαρμ.καμπ.θέρμ.: Αυτόματη λεπτομερής ρύθμιση της καμπύλης θέρμανσης. Προ-

ϋπόθεση:

– Η κατάλληλη καμπύλη θέρμανσης για το κτίριο είναι ρυθμι-
σμένη στη λειτουργία Καμπύλη θέρμανσης:.

– Η αντιστοίχιση της σωστής ζώνης στον ελεγκτή συστήματος
ή/και στο τηλεχειριστήριο έχει πραγματοποιηθεί στη λειτουργία
Αντιστοίχιση ζώνης:.

– Στη λειτουργία Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.: έχει επιλεχθεί το Διευρυ-
μένο.

→ Ρύθμιση: Βάσ.θερ.χώρ.Η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω της θερμοκρα-
σίας χώρου.

Βάσ.εξ.θερμ. Η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω της εξωτερικής
θερμοκρασίας, μόλις συνδεθεί ένας αισθητήρας
εξωτερικής θερμοκρασίας.

→ Καυστήρας 1
→ Κατάσταση:
→ Τρέχουσ.θερμοκρ.προσαγωγ.: °C

→ Κύκλωμα 1
→ Κατάσταση:
→ Ονομαστ.θερμοκρ.προσαγ.: °C
→ Όριο απενεργοποίησης
ΕΘ: °C

Καταχώριση του επάνω ορίου για την εξωτερική θερμοκρασία.
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τη ρυθμισμένη τιμή, ο
ελεγκτής συστήματος απενεργοποιεί τη λειτουργία θέρμανσης.

→ Καμπύλη θέρμανσης: Η καμπύλη θέρμανσης (→ κεφάλαιο Περιγραφή προϊόντος) αντι-
προσωπεύει την εξάρτηση της θερμοκρασίας προσαγωγής από
την εξωτερική θερμοκρασία, για την επιθυμητή θερμοκρασία (ονο-
μαστική θερμοκρασία χώρου).

→ Ελάχ.
ονομ.θερμοκρ.προσαγ.:
°C

Καταχώριση κάτω ορίου για την ονομαστική θερμοκρασία προ-
σαγωγής. Ο ελεγκτής συστήματος συγκρίνει τη ρυθμισμένη τιμή
με την υπολογισμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής και
ρυθμίζει με βάση τη μεγαλύτερη τιμή από τις δύο.

→ Μέγ.
ονομ.θερμοκρ.προσαγ.:
°C

Καταχώριση επάνω ορίου για την ονομαστική θερμοκρασία προ-
σαγωγής. Ο ελεγκτής συστήματος συγκρίνει τη ρυθμισμένη τιμή
με την υπολογισμένη ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής και
ρυθμίζει με βάση τη μικρότερη τιμή από τις δύο.

→ Λειτουργία μείωσης:
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ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Διαμόρφωση εγκατάστασης
→
Οικον.λειτ.

Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη
και η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας είναι
ενεργοποιημένη.
Σε εξωτερικές θερμοκρασίες, που για περισσότερο
από 4 ώρες είναι χαμηλότερες από 4 °C, ο ελεγ-
κτής συστήματος ενεργοποιεί τον καυστήρα και
ρυθμίζει με βάση την τιμή Μειωμένη θερμοκρασία:
°C. Σε εξωτερική θερμοκρασία επάνω από τους
4 °C, ο ελεγκτής συστήματος απενεργοποιεί τον
καυστήρα. Η παρακολούθηση της εξωτερικής θερ-
μοκρασίας παραμένει ενεργή.
Συμπεριφορά του κυκλώματος θέρμανσης εκτός
των χρονικών παραθύρων. Προϋπόθεση:

– Στη λειτουργία Θέρμανση → Λειτουργία: είναι
ενεργοποιημένο το Βάσει χρόνου.

– Στη λειτουργία Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.: είναι ενερ-
γοποιημένο το Ενεργό ή το Ανενεργό.

Εάν είναι ενεργοποιημένο το Διευρυμένο στο
Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.:, ο ελεγκτής συστήματος
ρυθμίζει τη θερμοκρασία, ανεξάρτητα από την εξω-
τερική θερμοκρασία, στην ονομαστική θερμοκρασία
χώρου 5 °C.

→ Κανονικό Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη. Ο
ελεγκτής συστήματος ρυθμίζει με βάση την τιμή
Μειωμένη θερμοκρασία: °C.
Προϋπόθεση: Στη λειτουργία Θέρμανση → Λειτουρ-
γία: έχει ενεργοποιηθεί το Βάσει χρόνου.

Η συμπεριφορά μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε κύκλωμα θέρμανσης.
→ Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.:

→ Ανενεργό
→ Ενεργό Προσαρμογή της θερμοκρασίας προσαγωγής σε

συνάρτηση με την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου.
→ Διευρυ-
μένο

Προσαρμογή της θερμοκρασίας προσαγωγής σε
συνάρτηση με την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου.
Ο ελεγκτής συστήματος ενεργοποιεί / απενεργο-
ποιεί επιπρόσθετα τη ζώνη.

– Η ζώνη απενεργοποιείται: τρέχουσα θερμοκρα-
σία χώρου > ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου +
2/16 K

– Η ζώνη ενεργοποιείται: τρέχουσα θερμοκρασία
χώρου < ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου - 3/16
K
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ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Διαμόρφωση εγκατάστασης
Ο τοποθετημένος αισθητήρας θερμοκρασίας μετράει την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου. Ο
ελεγκτής συστήματος υπολογίζει μια νέα ονομαστική θερμοκρασία χώρου, η οποία χρησιμο-
ποιείται για την προσαρμογή της θερμοκρασίας προσαγωγής.

– Διαφορά = ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία χώρου - τρέχουσα θερμοκρασία χώρου
– Νέα ονομαστική θερμοκρασία χώρου = ρυθμισμένη ονομαστική θερμοκρασία χώρου +

διαφορά

Προϋπόθεση: Ο ελεγκτής συστήματος ή/και το τηλεχειριστήριο έχει αντιστοιχηθεί στη λειτουρ-
γία Αντιστοίχιση ζώνης: της ζώνης, στην οποία έχει εγκατασταθεί ο ελεγκτής συστήματος
ή/και το τηλεχειριστήριο.
Η λειτουργία Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.: δεν έχει καμία επίδραση, εάν έχει ενεργοποιηθεί το Καμία
αντιστ. στη λειτουργία Αντιστοίχιση ζώνης:.
→ Τύπος ρύθμισης: 2 σημ. Αντιστοιχεί σε μια ρύθμιση ενεργοπ. / απενεργοπ.

Αναλογ. Αντιστοιχεί σε μια ρύθμιση με δυνατότητα διαμόρ-
φωσης

→ Ζώνη
→ Ζώνη ενεργοποιημένη: Απενεργοποίηση μη απαιτούμενων ζωνών. Όλες οι υπάρχουσες

ζώνες εμφανίζονται στην οθόνη.
→ Αντιστοίχιση ζώνης: Αντιστοίχιση του ελεγκτή συστήματος ή/και του τηλεχειριστηρίου

της επιλεγμένης ζώνης. Ο ελεγκτής συστήματος ή/και το τηλεχει-
ριστήριο πρέπει να έχουν εγκατασταθεί στην επιλεγμένη ζώνη. Η
ρύθμιση χρησιμοποιείται επιπρόσθετα για τον αισθητήρα θερμο-
κρασίας χώρου της αντιστοιχισμένης συσκευής. Το τηλεχειριστή-
ριο αξιοποιεί όλες τις τιμές της αντιστοιχισμένης ζώνης. Εάν δεν
έχετε αντιστοιχίσει στον ελεγκτή συστήματος ή/και στο τηλεχειρι-
στήριο καμία ζώνη, η λειτουργία Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.: δεν έχει
καμία επίδραση.

→ Κατάστ.βαλβίδ.ζώνης:
→ Ζεστό νερό

→ Ταμιευτήρας: Εάν υπάρχει ταμιευτήρας ζεστού νερού, πρέπει να επιλεχθεί η
ρύθμιση Ενεργό.

→ Ονομαστ.θερμοκρ.προσαγ.: °C
→ Κυκλοφορητ.νερού χρήσης:
→ Ημέρ.προστ.λεγιον.: Καθορίστε σε ποιες ημέρες πρέπει να εκτελείται η προστασία λε-

γιονέλλας. Σε αυτές τις ημέρες, η θερμοκρασία του νερού αυξάνε-
ται επάνω από τους 60 °C. Ο κυκλοφορητής νερού χρήσης ενερ-
γοποιείται. Η λειτουργία τερματίζεται το αργότερο μετά από 120
λεπτά.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Απουσία, η προστασία
λεγιονέλλας δεν εκτελείται. Μόλις τερματιστεί η λειτουργία Απου-
σία, η προστασία λεγιονέλλας εκτελείται.

→ Ώρα προστ.λεγιον.: Καθορίστε σε ποιες ώρες πρέπει να εκτελείται η προστασία λεγιο-
νέλλας.

→ Υστέρηση φόρ-
τισ.ταμιευτήρα: K

Η φόρτιση ταμιευτήρα εκκινείται, όταν η θερμοκρασία ταμιευτήρα
< επιθυμητή θερμοκρασία - τιμή υστέρησης.

→ Αντι-
στάθμ.φόρτισ.ταμιευτήρα:
K

Επιθυμητή θερμοκρασία + τιμή αντιστάθμισης = θερμοκρασία
προσαγωγής για τον ταμιευτήρα ζεστού νερού.
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ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επίπεδο τεχνικού → Διαμόρφωση εγκατάστασης
→
Μέγ.χρόν.φόρτισ.ταμιευτ.:

Ρύθμιση του μέγιστου χρόνου αδιάκοπης φόρτισης του ταμιευ-
τήρα ζεστού νερού. Μόλις επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος ή η ονο-
μαστική θερμοκρασία, ο ελεγκτής συστήματος απελευθερώνει τη
λειτουργία θέρμανσης. Η ρύθμιση Απενερ. σημαίνει: κανένας πε-
ριορισμός του χρόνου φόρτισης ταμιευτήρα.

→
Χρόν.φραγ.φόρτ.ταμιευτ.:
min

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπλοκάρεται η
φόρτιση ταμιευτήρα μετά από τη λήξη του μέγιστου χρόνου φόρ-
τισης ταμιευτήρα. Εντός του χρόνου μπλοκαρίσματος, ο ελεγκτής
συστήματος απελευθερώνει τη λειτουργία θέρμανσης.

→ Πα-
ράλλ.φόρτισ.ταμιευτ.:

Κατά την φόρτιση του ταμιευτήρα ζεστού νερού, θερμαίνεται πα-
ράλληλα το κύκλωμα αναμικτικής βαλβίδας. Το κύκλωμα θέρμαν-
σης χωρίς ανάμιξη απενεργοποιείται πάντοτε κατά τη φόρτιση τα-
μιευτήρα.

→ Προφίλ στε-
γνώματ.τσιμεντοκονίας

Ρύθμιση της ονομαστικής θερμοκρασίας προσαγωγής ανά ημέρα,
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές
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3 -- Εγκατάσταση
ηλεκτρολογικών,
συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών
επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο
από έναν ειδικό ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων.
Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να τεθεί
εκτός λειτουργίας, πριν από την πραγματο-
ποίηση εργασιών σε αυτήν.

3.1 Επιλογή των αγωγών
▶ Μη χρησιμοποιείτε εύκαμπτα καλώδια

για τους αγωγούς τάσης δικτύου.
▶ Για τους αγωγούς τάσης δικτύου χρη-

σιμοποιήστε καλώδια με προστατευτική
επένδυση (π.χ. NYM 3x1,5).

Διατομή αγωγού
Αγωγός eBUS (χα-
μηλή τάση ασφα-
λείας)

≥ 0,75 mm²

Αγωγός αισθητήρα
(μικρή τάση)

≥ 0,75 mm²

Μήκος αγωγού
Αγωγοί αισθητήρα ≤ 50 m
Αγωγοί δίαυλου ≤ 125 m
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3.2 Τοποθέτηση ελεγκτή συστήματος
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4 -- Θέση σε λειτουργία
4.1 Προϋποθέσεις για τη θέση σε

λειτουργία
– Η συναρμολόγηση και η εγκατάσταση

ηλεκτρολογικών του ελεγκτή συστήματος
και, εάν απαιτείται, του αισθητήρα εξωτε-
ρικής θερμοκρασίας έχει ολοκληρωθεί.

– Η θέση σε λειτουργία όλων των βασικών
στοιχείων του συστήματος (εκτός του
ελεγκτή συστήματος) έχει ολοκληρωθεί.

4.2 Εκκίνηση βοηθού εγκατάστασης
Στον οδηγό εγκατάστασης βρίσκεστε στην
ερώτηση Γλώσσα:.
Ο οδηγός εγκατάστασης του ελεγκτή συ-
στήματος σας καθοδηγεί μέσα από μια λί-
στα λειτουργιών. Σε κάθε λειτουργία, επι-
λέξτε την τιμή ρύθμισης που ταιριάζει στην
εγκατεστημένη εγκατάσταση θέρμανσης.

4.2.1 Ολοκλήρωση βοηθού
εγκατάστασης

Μετά από την εκτέλεση του οδηγού εγκα-
τάστασης, στην οθόνη εμφανίζεται η έν-
δειξη: Επιλέξτε το επόμενο βήμα.
Διαμόρφωση εγκατάστασης: Ο οδηγός
εγκατάστασης μεταβαίνει στη διαμόρφωση
συστήματος του επιπέδου τεχνικού, στην
οποία μπορείτε να βελτιστοποιήσετε περαι-
τέρω την εγκατάσταση θέρμανσης.
Εκκίνηση εγκατάστασης: Ο οδηγός εγκα-
τάστασης μεταβαίνει στη βασική ένδειξη
και η εγκατάσταση θέρμανσης λειτουργεί
με τις ρυθμισμένες τιμές.

4.3 Μετέπειτα αλλαγή των
ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματο-
ποιηθεί μέσω του οδηγού εγκατάστασης,
μπορούν αργότερα να τροποποιηθούν
μέσω του επιπέδου χειρισμού του ιδιοκτήτη
ή του επιπέδου τεχνικού.

5 Μηνύματα σφάλματος και
συντήρησης

5.1 Μήνυμα σφάλματος

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη με
το κείμενο του μηνύματος σφάλματος.
Τα μηνύματα σφάλματος μπορείτε να τα
βρείτε στο: ΜΕΝΟΥ → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Επί-
πεδο τεχνικού → Ιστορικό σφαλμάτων
Αποκατάσταση σφάλματος (→ παράρτημα)

5.2 Μήνυμα συντήρησης

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη με το
κείμενο του μηνύματος συντήρησης.
Μήνυμα συντήρησης (→ παράρτημα)

6 Πληροφορίες για το προϊόν
6.1 Τηρήστε και φυλάξτε τα

συμπληρωματικά έγγραφα
▶ Τηρήστε όλες τις οδηγίες, που προορί-

ζονται για εσάς και συνοδεύουν τα πα-
ρελκόμενα της εγκατάστασης.

▶ Φυλάξτε ως ιδιοκτήτης αυτές τις οδηγίες
καθώς και όλα τα συμπληρωματικά έγ-
γραφα για περαιτέρω χρήση.
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6.2 Ισχύς των οδηγιών
Αυτές οι οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για:

– 0020260951

6.3 Πινακίδα αναγνώρισης
Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω
πλευρά του προϊόντος.

Στοιχείο στην πινα-
κίδα τύπου

Έννοια

Σειριακός αριθμός Για την αναγνώριση,
7ο έως 16ο ψηφίο =
κωδικός προϊόντος
του προϊόντος

sensoHOME Ονομασία προϊόντος
V Ονομαστική τάση
mA Ονομαστικό ρεύμα

Διαβάστε τις οδηγίες

6.4 Σειριακός αριθμός
Τους σειριακούς αριθμούς μπορείτε να
τους εμφανίσετε στο ΜΕΝΟΥ → ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ → Σειριακός αριθμός. Ο 10-ψή-
φιος κωδικός προϊόντος βρίσκεται στη δεύ-
τερη σειρά.

6.5 Σήμανση CE

 
Με τη σήμανση CE τεκμηριώνεται, ότι τα
προϊόντα πληρούν σύμφωνα με τη δήλωση
συμμόρφωσης τις βασικές απαιτήσεις των
σχετικών οδηγιών.
Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφω-
σης στον κατασκευαστή.

6.6 Εγγύηση και τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών

6.6.1 Εγγύηση
Πληροφορίες για την εγγύηση κατασκευα-
στή μπορείτε να λάβετε από την αναφε-
ρόμενη διεύθυνση επικοινωνίας στην πίσω
πλευρά.

6.6.2 Τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών
Προσοχή!
Η τοποθέτηση και ρύθμιση της συσκευής
σας κατά την έναρξη λειτουργίας πρέπει
να γίνεται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο
τεχνικό ο οποίος είναι υπεύθυνος γτα την
τήρηση των προδιαγραφών, κανόνων και
κατευθυντηρίων γραμμών, που ισχύουν.

6.7 Ανακύκλωση και απόρριψη
▶ Επιτρέπετε η απόρριψη της συσκευα-

σίας να γίνεται από τον εξειδικευμένο
τεχνικό, ο οποίος έχει εγκαταστήσει το
προϊόν.

Εάν το προϊόν φέρει αυτή τη σή-
μανση:
▶ Μην απορρίπτετε σε αυτήν την περί-

πτωση το προϊόν στα οικιακά απορρίμ-
ματα.

▶ Αντί αυτού παραδώστε το προϊόν σε ένα
σημείο συγκέντρωσης για ηλεκτρικές ή
ηλεκτρονικές παλαιές συσκευές.

----- Συσκευασία -----------------
▶ Απορρίπτετε τη συσκευασία με σωστό

τρόπο.
▶ Τηρείτε όλες τις σχετικές προδιαγραφές.
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6.8 Δεδομένα προϊόντος
σύμφωνα με τον κανονισμό
ΕΕ αρ. 811/2013, 812/2013

Η εξαρτώμενη από την εποχή απόδοση
θέρμανσης χώρου περιλαμβάνει σε συ-
σκευές, που διαθέτουν ενσωματωμένους
ελεγκτές εξωτερικής θερμοκρασίας με
ενεργοποιούμενη λειτουργία θερμοστάτη
χώρου, πάντοτε το συντελεστή διόρθω-
σης της τάξης τεχνολογίας ελεγκτών VI.
Η απόκλιση της εξαρτώμενης από την
εποχή απόδοσης θέρμανσης χώρου είναι
δυνατή με την απενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας.

Κατηγορία του ελεγκτή θερμο-
κρασίας VI

Συνεισφορά στην ενεργειακή
απόδοση θέρμανσης χώρου
που εξαρτάται από την εποχή
ɳs

4,0 %

6.9 Τεχνικά χαρακτηριστικά -
Ελεγκτής συστήματος

Ονομαστική τάση 9 … 24 V

Τάση ονομαστικού ρεύματος 330 V
Βαθμός ρύπανσης 2
Ονομαστικό ρεύμα < 50 mA

Διατομή αγωγών σύνδεσης 0,75
… 1,5 mm²

Τύπος προστασίας IP 20
Κατηγορία προστασίας III
Θερμοκρασία για τον έλεγχο
πίεσης σφαιριδίου

75 ℃

Μέγ. επιτρεπόμενη θερμοκρα-
σία περιβάλλοντος 0 … 60 ℃

Τρέχουσα υγρασία αέρα
χώρου

35 … 95 %

Τρόπος λειτουργίας Τύπος 1
Ύψος 109 mm
Πλάτος 175 mm
Βάθος 26 mm
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Παράρτημα
A Αποκατάσταση βλαβών, μήνυμα συντήρησης
A.1 Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη Πιθανή αιτία Μέτρα
Η οθόνη παραμένει
σκοτεινή

Σφάλμα λογισμικού 1. Πιέστε το πλήκτρο επάνω δεξιά στον ελεγ-
κτή συστήματος για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσετε
εξαναγκασμένη επανεκκίνηση.

2. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος σε
όλους τους καυστήρες για περ. 1 λεπτό και
στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τον.

3. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ειδο-
ποιήστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.

Δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί κα-
μία αλλαγή στην έν-
δειξη μέσω των στοι-
χείων χειρισμού

Σφάλμα λογισμικού 1. Πιέστε το πλήκτρο επάνω δεξιά στον ελεγ-
κτή συστήματος για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσετε
εξαναγκασμένη επανεκκίνηση.

2. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος σε
όλους τους καυστήρες για περ. 1 λεπτό και
στη συνέχεια επανενεργοποιήστε τον.

3. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ειδο-
ποιήστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.

Οθόνη: Κλείδωμα
πλήκτρων ενεργοπ.,
δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί κα-
μία αλλαγή των ρυθμί-
σεων και των τιμών

Το κλείδωμα πλή-
κτρων είναι ενεργό

▶ Πιέστε το πλήκτρο επάνω δεξιά στον ελεγ-
κτή συστήματος για περ. 1 δευτερόλεπτο,
για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλή-
κτρων.

Οθόνη: F. σφάλμα
συσκευής θέρμανσης,
στην οθόνη εμφανίζε-
ται ο ακριβής κωδικός
σφάλματος, π.χ. F.33
με τη συγκεκριμένη
συσκευή θέρμανσης

Σφάλμα συσκευής
θέρμανσης

1. Πραγματοποιήστε επαναφορά μετά από
βλάβη της συσκευής θέρμανσης, πραγμα-
τοποιώντας πρώτα επαναφορά και επι-
λέγοντας στη συνέχεια το Ναι.

2. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, ειδο-
ποιήστε τον εξειδικευμένο τεχνικό.

Οθόνη: Δεν κατανο-
είτε τη ρυθμισμένη
γλώσσα

Έχει ρυθμιστεί λανθα-
σμένη γλώσσα

1.
Πιέστε 2 x το .

2.
Επιλέξτε το τελευταίο στοιχείο μενού (

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και επιβεβαιώστε με το .
3.

Επιλέξτε στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ το δεύτερο

στοιχείο μενού και επιβεβαιώστε με το .
4. Επιλέξτε τη γλώσσα που κατανοείτε και

επιβεβαιώστε με το .
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A.2 Μηνύματα συντήρησης

# Μήνυμα Περιγραφή Εργασία συντήρησης Διάστημα
1 Έλλειψη νε-

ρού: Ακο-
λουθήστε
τις οδηγίες
στον καυ-
στήρα.

Η πίεση νερού στην
εγκατάσταση θέρμαν-
σης είναι πολύ χα-
μηλή.

Για την πλήρωση με
νερό συμβουλευθείτε
τις οδηγίες χρήσης του
εκάστοτε καυστήρα

Βλέπε οδηγίες χρήσης
του καυστήρα

B -- Αποκατάσταση βλαβών, αποκατάσταση
σφαλμάτων, μήνυμα συντήρησης

B.1 Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη Πιθανή αιτία Μέτρα
Η οθόνη παραμένει
σκοτεινή

Σφάλμα λογισμικού 1. Πιέστε το πλήκτρο επάνω δεξιά στον ελεγ-
κτή συστήματος για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα, για να πραγματοποιήσετε
εξαναγκασμένη επανεκκίνηση.

2. Κλείστε και ανοίξτε και πάλι το διακόπτη
ισχύος στον καυστήρα, που τροφοδοτεί τον
ελεγκτή συστήματος.

Απουσία τροφοδοσίας
ρεύματος στον καυ-
στήρα

▶ Αποκαταστήστε και πάλι την τροφοδοσία
ρεύματος του καυστήρα, που τροφοδοτεί
τον ελεγκτή συστήματος.

Το προϊόν είναι ελατ-
τωματικό

▶ Αντικαταστήστε το προϊόν.

Δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί κα-
μία αλλαγή στην έν-
δειξη μέσω των στοι-
χείων χειρισμού

Σφάλμα λογισμικού ▶ Κλείστε και ανοίξτε και πάλι το διακόπτη
ισχύος στον καυστήρα, που τροφοδοτεί τον
ελεγκτή συστήματος.

Το προϊόν είναι ελατ-
τωματικό

▶ Αντικαταστήστε το προϊόν.

Ο καυστήρας συνεχί-
ζει να θερμαίνει μετά
την επίτευξη της θερ-
μοκρασίας χώρου

Λανθασμένη τιμή
στη λειτουργία
Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.:
ή Αντιστοίχιση ζώνης:

1. Ρυθμίστε στη λειτουργία
Κύκλ.ελέγ.θέρμ.χώρ.: την τιμή Ενεργό ή
Διευρυμένο.

2. Αντιστοιχίστε στη ζώνη, στην οποία εί-
ναι εγκατεστημένος ο ελεγκτής συστήμα-
τος, στη λειτουργία Αντιστοίχιση ζώνης: τη
διεύθυνση του ελεγκτή συστήματος.

Η εγκατάσταση θέρ-
μανσης παραμένει σε
λειτουργία ζεστού νε-
ρού

Ο καυστήρας δεν μπο-
ρεί να επιτύχει τη μέγ.
ονομαστική θερμοκρα-
σία προσαγωγής

▶ Ρυθμίστε στη λειτουργία Μέγ.
ονομ.θερμοκρ.προσαγ.: °C μια χαμηλότερη
τιμή.

Δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί κα-
μία αλλαγή στο επί-
πεδο τεχνικού

Ο κωδικός για το επί-
πεδο τεχνικού δεν εί-
ναι γνωστός

▶ Επαναφέρετε τον ελεγκτή συστήματος στην
εργοστασιακή ρύθμιση. Όλες οι ρυθμισμένες
τιμές θα χαθούν.
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B.2 Αποκατάσταση σφαλμάτων

Μήνυμα Πιθανή αιτία Μέτρα
Μη έγκυρο σήμα αι-
σθητήρα εξωτερικής
θερμοκρασίας

Αισθητήρας εξωτε-
ρικής θερμοκρασίας
ελαττωματικός

▶ Αντικαταστήστε τον αισθητήρα εξωτερικής
θερμοκρασίας.

Διακοπή επικοινωνίας
καυστήρα 1

Καλώδιο ελαττωματικό ▶ Αντικαταστήστε το καλώδιο.
Λανθασμένη σύνδεση
αρσενικού-θηλυκού

▶ Ελέγξτε τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.

Απουσία τηλεχειριστη-
ρίου 1

Απουσία τηλεχειριστη-
ρίου

▶ Συνδέστε το τηλεχειριστήριο.

Μη έγκυρο σήμα αι-
σθητήρα θερμοκρα-
σίας χώρου ελεγκτή

Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας χώρου ελαττωμα-
τικός

▶ Αντικαταστήστε τον ελεγκτή.

Μη έγκυρο σήμα
αισθητήρα θερ-
μοκρ.χώρου τηλεχει-
ριστ. 1

Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας χώρου ελαττωμα-
τικός

▶ Αντικαταστήστε το τηλεχειριστήριο.

Απουσία αντιστοίχισης
τηλεχειριστηρίου 1

Απουσία αντιστοίχισης
του τηλεχειριστηρίου 1
με τη ζώνη.

▶ Αντιστοιχίστε στο τηλεχειριστήριο, στη λει-
τουργία Αντιστοίχιση ζώνης: τη σωστή διεύ-
θυνση.

Απουσία ενεργοποίη-
σης μιας ζώνης

Μια χρησιμοποιούμενη
ζώνη δεν έχει ενεργο-
ποιηθεί ακόμη.

▶ Επιλέξτε στη λειτουργία Ζώνη ενεργοποιη-
μένη: την τιμή Ναι.

B.3 Μηνύματα συντήρησης

# Μήνυμα Περιγραφή Εργασία συντήρησης Διάστημα
1 Ο καυ-

στήρας 1
χρειάζεται
συντήρηση

Για τον καυστήρα
υπάρχουν εργα-
σίες συντήρησης
που πρέπει να
πραγματοποιηθούν.

Για τις εργασίες συντή-
ρησης συμβουλευθείτε
τις οδηγίες χρήσης
ή εγκατάστασης του
εκάστοτε καυστήρα

Βλέπε οδηγίες χρήσης
ή εγκατάστασης του
καυστήρα

2 Έλλειψη νε-
ρού: Ακο-
λουθήστε
τις οδηγίες
στον καυ-
στήρα.

Η πίεση νερού στην
εγκατάσταση θέρμαν-
σης είναι πολύ χα-
μηλή.

Έλλειψη νερού: Ακο-
λουθήστε τα στοιχεία
στον καυστήρα

Βλέπε οδηγίες χρήσης
ή εγκατάστασης του
καυστήρα

3 Συντήρηση
Απευθυν-
θείτε εδώ:

Ημερομηνία, για
το πότε πρέπει να
πραγματοποιηθεί η
επόμενη συντήρηση
της εγκατάστασης
θέρμανσης.

Πραγματοποιήστε τις
απαιτούμενες εργασίες
συντήρησης

Καταχωρημένη ημερο-
μηνία στον ελεγκτή
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