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Προμηθευτής

Εκδότης/Κατασκευαστής

1 Ασφάλεια

1.1 Προδιαγραφόμενη χρήση
Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή μη 
προβλεπόμενης χρήσης, μπορεί να προ-
κληθούν αρνητικές επιδράσεις στο προϊόν 
και σε άλλες εμπράγματες αξίες.
Ο ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου χρησι-
μοποιείται για την εξαρτώμενη από τη 
θερμοκρασία χώρου ρύθμιση μιας εγκατά-
στασης θέρμανσης με διασύνδεση eBUS.

Ισχύς: Ιδιοκτήτης
Η σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση 
περιλαμβάνει:

 − την τήρηση των εσώκλειστων οδηγιών 
λειτουργίας του προϊόντος καθώς και 
όλων των άλλων στοιχείων της εγκατά-
στασης

Ισχύς: Εξειδικευμένος τεχνικός
Η σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση 
περιλαμβάνει:

 − την τήρηση των εσώκλειστων οδηγιών 
χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης 
του προϊόντος καθώς και όλων των 
περαιτέρω στοιχείων της εγκατάστασης

 − την τοποθέτηση και εγκατάσταση σύμ-
φωνα με την έγκριση του προϊόντος και 
του συστήματος

Η χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση 
σύμφωνα με την κατηγορία IP.

Ισχύς: Ιδιοκτήτης
Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί 
να πραγματοποιείται από παιδιά 8 ετών 
και άνω καθώς και από άτομα με περιορι-
σμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανο-
ητικές 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 
παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το 
προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται 
από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Ισχύς: Ιδιοκτήτης + Εξειδικευμένος 
τεχνικός

Μια άλλη χρήση διαφορετική από την 
περιγραφόμενη στις παρούσες οδηγίες ή 
μια χρήση πέραν των εδώ περιγραφόμε-
νων ισχύει ως μη προδιαγραφόμενη. Μη 
προδιαγραφόμενη είναι επίσης κάθε 
άμεση εμπορική και βιομηχανική χρήση.
Προσοχή!
Κάθε καταχρηστική χρήση απαγορεύεται.

1.2 Γενικές υποδείξεις 
ασφάλειας

Ισχύς: Ιδιοκτήτης

1.2.1 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 
έγγραφα, κυρίως το κεφάλαιο «Ασφά-

λεια» και τις υποδείξεις προειδοποίη-
σης.

 > Πραγματοποιήστε μόνο τις ενέργειες, 
που αναφέρονται στις παρούσες οδη-
γίες χρήσης.

Ισχύς: Εξειδικευμένος τεχνικός

1.2.2 Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς 
κατάρτισης

Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμέ-
νους τεχνικούς, που διαθέτουν επαρκή 
κατάρτιση:

 − Συναρμολόγηση
 − Αποσυναρμολόγηση
 − Εγκατάσταση
 − Θέση σε λειτουργία
 − Επιθεώρηση και συντήρηση
 − Επισκευές
 − Θέση εκτός λειτουργίας
 > Πραγματοποιήστε όλες τις εργασίες 

σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της 
τεχνολογίας.

1.2.3 Κίνδυνος υλικής ζημιάς 
λόγω ακατάλληλων 
εργαλείων

 > Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία.

1.3 Προδιαγραφές (Οδηγίες, 
νόμοι, πρότυπα)

 > Τηρείτε τις εθνικές προδιαγραφές, τα 
πρότυπα, τις οδηγίες, τους κανονι-
σμούς και τους νόμους.

2 Υποδείξεις για την 
τεκμηρίωση

2.1 Προσέχετε τα 
συμπληρωματικά έγγραφα

 > Προσέχετε απαραίτητα όλες τις οδηγίες 
λειτουργίας που επισυνάπτονται στα 
στοιχεία της εγκατάστασης.

2.2 Φύλαξη των εγγράφων
 > Φυλάτε αυτές τις οδηγίες καθώς και 

όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα για 
περαιτέρω χρήση.

2.3 Ισχύς των οδηγιών
Αυτές οι οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά 
για:

Προϊόν Κωδικός προϊόντος
sensoROOM pure 0010038663

3 Περιγραφή προϊόντος
Το προϊόν είναι ένας ελεγκτής θερμοκρα-
σίας χώρου.

3.1 Δομή προϊόντος

1

2

1 Οθόνη 2 Περιστροφικός διακόπτης

3.2 Οθόνη

1 2 3 4 5

6

1 Συσκευή θέρμανσης στη λειτουργία θέρμαν-
σης

2 Συσκευή θέρμανσης στη λειτουργία ζεστού 
νερού

3 Απαιτείται συντήρηση της συσκευής θέρμαν-
σης

4 Ελεγκτής συνδεδεμένος με πύλη Gateway 
(μόνο στον τύπο ρύθμισης τηλεχειρισμός)

5 Βλάβη στη συσκευή θέρμανσης
6 Τρέχουσα θερμοκρασία χώρου

3.3 Σήμανση CE
Με τη σήμανση CE τεκμηριώνε-
ται, ότι τα προϊόντα πληρούν 
σύμφωνα με τη δήλωση συμ-

μόρφωσης τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών οδηγιών.
Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφω-
σης στον κατασκευαστή.

4 Λειτουργία

4.1 Σχέδιο χειρισμού
Ο χειρισμός του προϊόντος πραγματοποι-
είται με το περιστροφικό κουμπί.

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί 
προς τα αριστερά, για να μειώσετε μια 
τιμή.

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί 
προς τα δεξιά, για να αυξήσετε μια 
τιμή.

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για να 
αποκτήσετε πρόσβαση σε μια ρύθμιση 
ή για να επιβεβαιώσετε μια ρύθμιση.

4.2 Λειτουργίες χειρισμού και 
ένδειξης

Στη βασική ένδειξη εμφανίζεται η τρέ-
χουσα θερμοκρασία χώρου.

4.2.1 Ρύθμιση ονομαστικής 
θερμοκρασίας χώρου

Προϋπόθεση: Το προϊόν είναι ρυθμισμένο 
σε τύπο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί.
 ¬ Η ένδειξη  εμφανίζεται.
 ¬ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ρυθμι-
σμένη ονομαστική θερμοκρασία 
χώρου.

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ονο-
μαστική θερμοκρασία χώρου.

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για 
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ή περι-
μένετε 3 δευτερόλεπτα, για να εφαρ-
μοστεί αυτόματα η αλλαγή.

 ¬ Στην οθόνη εμφανίζεται για 3 δευ-
τερόλεπτα η αλλαγμένη ονομα-
στική θερμοκρασία χώρου. 
 ¬ Η οθόνη γυρίζει στη βασική 
ένδειξη.

Προϋπόθεση: Το προϊόν είναι ρυθμισμένο 
σε τύπο ρύθμισης τηλεχειρισμού, Η ρύθμιση 
συστήματος επιτρέπει τη μεταβολή της θερ-
μοκρασίας

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί.
 ¬ Η ένδειξη  εμφανίζεται.
 ¬ Στην οθόνη αναβοσβήνει η τρέ-
χουσα ονομαστική θερμοκρασία 
χώρου.

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ονο-
μαστική θερμοκρασία χώρου.

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για 
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ή περι-
μένετε 3 δευτερόλεπτα, για να εφαρ-
μοστεί αυτόματα η αλλαγή.

 ¬ Στην οθόνη εμφανίζεται για 3 δευ-
τερόλεπτα η αλλαγμένη ονομα-
στική θερμοκρασία χώρου.
 ¬ Η οθόνη γυρίζει στη βασική 
ένδειξη.

  
 Υπόδειξη

Εάν είναι ενεργό ένα χρονοπρό-
γραμμα, η ονομαστική θερμοκρασία 
χώρου μεταβάλλεται μόνο προσω-
ρινά, ανάλογα με την προκαθορι-
σμένη ρύθμιση του συστήματος.

Προϋπόθεση: Το προϊόν είναι ρυθμισμένο 
σε τύπο ρύθμισης τηλεχειρισμού, Η ρύθμιση 
συστήματος δεν επιτρέπει τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί.
 ¬ Η ένδειξη  εμφανίζεται.
 ¬ Εάν είναι ενεργοποιημένη η λει-
τουργία θέρμανσης, εμφανίζεται 
για 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη η 
προκαθορισμένη από τη ρύθμιση 
συστήματος ονομαστική θερμο-
κρασία χώρου.

 − Η ονομαστική θερμοκρασία 
χώρου δεν μπορεί να μεταβλη-
θεί μέσω του προϊόντος.

 ¬ Εάν η λειτουργία θέρμανσης είναι 
απενεργοποιημένη από τη ρύθ-
μιση συστήματος, εμφανίζεται για 
3 δευτερόλεπτα στην οθόνη η 
ένδειξη off.

 − Η ονομαστική θερμοκρασία 
χώρου δεν μπορεί να μεταβλη-
θεί μέσω του προϊόντος.

 ¬ Η οθόνη γυρίζει στη βασική 
ένδειξη.

4.2.2 Ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση της 
προθέρμανσης της 
συσκευής θέρμανσης

 
 Υπόδειξη

Στον τύπο ρύθμισης τηλεχειρισμού, 
η προθέρμανση μπορεί να ρυθμι-
στεί μόνο μέσω της μονάδας επι-
κοινωνίας ή του ελεγκτή της 
συσκευής θέρμανσης.

Προϋπόθεση: Το προϊόν είναι ρυθμισμένο 
σε τύπο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου, Η 
συσκευή θέρμανσης διαθέτει λειτουργία άνε-
σης προθέρμανσης, Στο προϊόν έχει ενεργο-
ποιηθεί η λειτουργία άνεσης προθέρμανσης

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί.
 ¬ Η ένδειξη  εμφανίζεται και στην 
οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη off 
(προθέρμανση απενεργοποιημένη 
= εργοστασιακή ρύθμιση) ή on 
(ενεργοποιημένη).

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί 
προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε την προθέρμανση της 
συσκευής θέρμανσης.

 ¬ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 
on ή off.

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για 
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ή περι-
μένετε 3 δευτερόλεπτα, για να εφαρ-
μοστεί αυτόματα η αλλαγή.

 ¬ Στην οθόνη εμφανίζεται για 3 δευ-
τερόλεπτα η αλλαγμένη τιμή. 
 ¬ Η οθόνη γυρίζει στη βασική 
ένδειξη

4.2.3 Αντιπαγετική προστασία

  
 Υπόδειξη

Η λειτουργία αντιπαγετικής προ-
στασίας είναι ενεργή μόνο όταν η 
συσκευή θέρμανσης είναι σε λει-
τουργία.

 − Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας 
ενεργοποιεί τη συσκευή θέρμανσης, 
όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
στον χώρο, στον οποίο είναι εγκατεστη-
μένο το προϊόν, πέσει κάτω από τους 
5 °C.

 > Προσέξτε, σε περίπτωση παρατεταμέ-
νης απουσίας, τις υποδείξεις για την 
αντιπαγετική προστασία στις οδηγίες 
χρήσης της συσκευής θέρμανσης.

4.3 Αποκατάσταση βλαβών
Εάν παρουσιαστούν βλάβες, εμφανίζονται 
τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος στην 
οθόνη.

Βλάβη Αιτία Μέτρα
Η οθόνη είναι 
απενεργοποι-
ημένη.

Η τροφοδο-
σία ρεύματος 
έχει διακοπεί.

Ελέγξτε την 
τροφοδοσία 
ρεύματος της 
συσκευής 
θέρμανσης.

Βλάβες στον τύπο ρύθμισης θερμοκρα-
σίας χώρου
Η επιθυμητή 
θερμοκρασία 
χώρου δεν 
επιτυγχάνε-
ται.

Οι θερμοστα-
τικές βαλβί-
δες στα θερ-
μαντικά 
σώματα δεν 
είναι ρυθμι-
σμένες 
σωστά.

Ανοίξτε μέχρι 
το τέρμα τις 
θερμοστατι-
κές βαλβίδες 
στα θερμα-
ντικά 
σώματα.

Το εσωτερικό 
χρονικό 
παράθυρο 
στη συσκευή 
θέρμανσης 
δεν επιτρέπει 
τη λειτουργία 
θέρμανσης.

Ελέγξτε το 
χρονικό 
παράθυρο 
στη συσκευή 
θέρμανσης.
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Βλάβη Αιτία Μέτρα
Υπέρβαση 
της επιθυμη-
τής θερμο-
κρασίας 
χώρου.

Η καμπύλη 
θέρμανσης ή 
η θερμοκρα-
σία προσα-
γωγής είναι 
ρυθμισμένη 
λανθασμένα.

Απευθυνθείτε 
σε έναν εξει-
δικευμένο 
τεχνικό.

Στην οθόνη 
της συσκευής 
θέρμανσης 
δεν εμ- φανί-
ζεται κανένα 
σύμβολο, 
που να κατα-
δεικνύει ότι 
υπάρχει συν-
δεδεμένος 
ελεγκτής.

Κανονική 
συμπεριφορά 
σε ορισμένες 
διαμορφώ-
σεις συστή-
ματος.

Δεν απαιτεί-
ται κανένα 
μέτρο.

Η λειτουργία 
θέρμανσης 
είναι ενεργή, 
παρόλο που 
έχει απενερ-
γοποιηθεί 
στη συσκευή 
θέρμανσης.

Η λειτουργία 
θέρμανσης 
μπορεί να 
ενεργοποιη-
θεί / απενερ-
γοποιηθεί 
μόνο μέσω 
του προϊό-
ντος.

Για να απε-
νεργοποιή-
σετε τη λει-
τουργία θέρ-
μανσης, ρυθ-
μίστε στο 
προϊόν τη 
χαμηλότερη 
δυνατή ονο-
μαστική θερ-
μοκρασία 
χώρου.

Η ένδειξη  
αναβοσβήνει.

Βλάβη στη 
συσκευή θέρ-
μανσης.

Ελέγξτε στις 
οδηγίες χρή-
σης της 
συσκευής 
θέρμανσης, 
εάν μπορείτε 
να επιδιορ-
θώσετε 
μόνος σας τη 
βλάβη ή 
απευθυνθείτε 
σε έναν εξει-
δικευμένο 
τεχνικό.

Η ένδειξη  
αναβοσβήνει 
και στην 
οθόνη εμφα-
νίζεται η 
ένδειξη Err.

Βλάβη της 
σύνδεσης 
eBUS με τη 
συσκευή θέρ-
μανσης.

Απευθυνθείτε 
σε έναν εξει-
δικευμένο 
τεχνικό.

Βλάβες στον τύπο ρύθμισης τηλεχειρι-
σμού
Οι ενδείξεις 

 και  
αναβοσβή-
νουν.

Σφάλμα 
επκοινωνίας 
μεταξύ του 
ελεγκτή και 
της πύλης 
Gateway.

Βεβαιωθείτε 
ότι η πύλη 
Gateway 
είναι σε λει-
τουργία. Δια-
φορετικά 
απευθυνθείτε 
σε έναν εξει-
δικευμένο 
τεχνικό.

4.4 Φροντίδα προϊόντος
 > Καθαρίζετε την επένδυση με ένα νωπό 

πανί και λίγο σαπούνι χωρίς διαλυτικό.
 > Μη χρησιμοποιείτε σπρέι, τριβικά καθα-

ριστικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά 
που περιέχουν διαλυτικά ή χλώριο.

4.5 Θέση εκτός λειτουργίας
 > Αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό 

να θέσει το προϊόν εκτός λειτουργίας.

4.6 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 
σήμανση:

 > Μην απορρίπτετε σε αυτήν την περί-
πτωση το προϊόν στα οικιακά απορρίμ-
ματα.

 > Αντί αυτού παραδώστε το προϊόν σε 
ένα σημείο συγκέντρωσης για ηλεκτρι-
κές ή ηλεκτρονικές παλαιές συσκευές.

4.7 Εγγύηση και τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών

4.7.1 Εγγύηση
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση 
κατασκευαστή, παρακαλούμε απευθυν-
θείτε στη διεύθυνση επικοινωνίας, που 
αναφέρεται στην πίσω πλευρά.

4.7.2 Τμήμα εξυπηρέτησης 
Πελατών 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στην 
πίσω πλευρά ή στον ιστότοπο της εται-
ρείας μας.

5 Για τον εξειδικευμένο 
τεχνικό

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί από 
έναν καταρτισμένο εξειδικευμένο τεχνικό, 
με τήρηση των υπάρχοντων προδιαγρα-
φών, κανόνων και οδηγιών.

5.1 Υποδείξεις για την 
τεκμηρίωση

5.1.1 Προσέχετε τα 
συμπληρωματικά έγγραφα

 > Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη όλες τις 
οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης, που 
συνοδεύουν τα στοιχεία της εγκατάστα-
σης.

5.1.2 Φύλαξη των εγγράφων
 > Παραδίδετε αυτές τις οδηγίες καθώς και 

όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα στον 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

5.2 Απαιτήσεις για το σημείο 
εγκατάστασης

1,
5 

m

 > Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με 
την απεικόνιση.

5.3 Συναρμολόγηση

5.3.1  Άνοιγμα του περιβλήματος
 > Πιέστε στην κάτω πλευρά του προϊό-

ντος την προεξοχή ασφάλισης προσε-
κτικά προς τα μέσα.

 − Ίσιο κατσαβίδι
 > Περιστρέψτε το μπροστινό τμήμα του 

περιβλήματος προς τα επάνω.
 > Αφαιρέστε το μπροστινό τμήμα του 

περιβλήματος προς τα επάνω, από το 
πίσω τμήμα του περιβλήματος.

5.3.2 Τοποθέτηση του προϊόντος 
σε τοίχο

 > Ανοίξτε το περίβλημα.
 > Τοποθετήστε το πίσω τμήμα του περι-

βλήματος στον τοίχο.
 > Σημαδέψτε τη θέση των 2 οπών διά-

τρησης μέσα από τα δύο ανοίγματα 
στερέωσης.

 > Διανοίξτε τις οπές για τις βίδες στερέω-
σης.

 > Πραγματοποιήστε την ηλεκτρική εγκα-
τάσταση του προϊόντος. (→ Κεφά-
λαιο 5.4.1) 

 > Στερεώστε το πίσω τμήμα του περιβλή-
ματος με κατάλληλα ούπα και βίδες 
στον τοίχο.

 > Στερεώστε το εμπρός τμήμα του περι-
βλήματος κατά τέτοιον τρόπο στο πίσω 
τμήμα του περιβλήματος, ώστε η προε-
ξοχή ασφάλισης να ασφαλίσει με το 
χαρακτηριστικό ήχο στην κάτω πλευρά 
του προϊόντος.

5.4 Εγκατάσταση

5.4.1  Ηλεκτρική εγκατάσταση

   Υπόδειξη
 > Η εγκατάσταση των ηλε-

κτρολογικών επιτρέπεται να 
πραγματοποιείται μόνο από 
έναν ειδικό ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων.

 > Το μέγιστο μήκος του καλω-
δίου eBUS ανέρχεται σε 
125 m

 > Το καλώδιο σύνδεσης με 
τάση 230 V και το καλώδιο 
eBUS πρέπει από το μήκος 
των 10 m και επάνω να 
τοποθετούνται ξεχωριστά.

 > Η συρμάτινη γέφυρα ανά-
μεσα στους ακροδέκτες RT 
και 24V στο βύσμα της πλα-
κέτας τυπωμένου κυκλώμα-
τος της συσκευής θέρμαν-
σης δεν επιτρέπεται να 
αφαιρεθεί.

 > Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς 
τη συνδεδεμένη συσκευή θέρμανσης.

 > Ελέγξτε τη συσκευή θέρμανσης για 
απουσία τάσης.

eBUSB

A

 > Συνδέστε ένα καλώδιο eBUS στη σύν-
δεση eBUS του προϊόντος.

 > Συνδέστε το καλώδιο eBUS με τη σύν-
δεση eBUS για τον ελεγκτή στη 
συσκευή θέρμανσης (→ Οδηγίες της 
συσκευής θέρμανσης).

 > Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος 
προς τη συνδεδεμένη συσκευή θέρμαν-
σης.

5.5 Θέση σε λειτουργία
 > Ενεργοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης.
 > Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες θερμαντικού 

σώματος στο χώρο, στον οποίο βρίσκε-
ται ο ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου.

5.5.1 Ρύθμιση τύπου ρύθμισης 
και παραμέτρων

   Υπόδειξη
Το προϊόν είναι ρυθμισμένο από το 
εργοστάσιο στον τύπο ρύθμισης 
θερμοκρασίας χώρου, στον οποίο 
μπορούν να ρυθμιστούν ορισμένες 
παράμετροι λειτουργίας του συστή-
ματος θέρμανσης. Υπάρχει η δυνα-
τότητα διαμόρφωσης του προϊό-
ντος σε τηλεχειρισμό, εάν αναλαμ-
βάνει τη λειτουργία ρύθμισης ένας 
συμβατός ελεγκτής συστήματος ή 
μια μονάδα επικοινωνίας.

 > Πιέστε και κρατήστε πατημένο το περι-
στροφικό κουμπί για τουλάχ. 10 δευτε-
ρόλεπτα, για να ανοίξει το μενού εγκα-
τάστασης.

 ¬ Η ένδειξη  εμφανίζεται. 
 ¬ Σας ζητείται η καταχώριση του κωδι-
κού πρόσβασης για τον εξειδικευ-
μένο τεχνικό.

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η 
ένδειξη 00. 

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για να 
επιβεβαιώσετε την καταχώριση. 

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τύπο 
ρύθμισης για το προϊόν:

 − Ct: Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου 
(εργοστασιακή ρύθμιση)

 − r1...r8: Τηλεχειρισμός (εφικτός μόνο 
σε συνδυασμό με έναν συμβατό ελε-
γκτή συστήματος / με μια μονάδα 
επικοινωνίας)

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για να 
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Προϋπόθεση: Το προϊόν είναι ρυθμισμένο 
σε τύπο ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ-
γοποιήσετε τη λειτουργία άνεσης 
προθέρμανσης του προϊόντος. 

 − Η λειτουργία άνεσης προθέρμαν-
σης πρέπει να είναι ενεργοποιη-
μένη στη συσκευή θέρμανσης και 
στο προϊόν, για να μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιη-
θεί στο προϊόν η προθέρμανση 
της συσκευής θέρμανσης 
(→ Κεφάλαιο 4.2.2).
 ¬ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 
off (λειτουργία άνεσης προθέρμαν-
σης απενεργοποιημένη = εργοστα-
σιακή ρύθμιση) ή on (ενεργοποιη-
μένη).

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για 
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
για να ορίσετε τη χαμηλότερη δυνατή 
ονομαστική θερμοκρασία χώρου 
(5–30 °C) που μπορεί να ρυθμιστεί.

 − Το προϊόν ενεργοποιεί τη συσκευή 
θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία 
χώρου μειώνεται κάτω από τη 
ρυθμισμένη τιμή.
 ¬ Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέ-
χουσα ρυθμισμένη τιμή (εργοστα-
σιακή ρύθμιση: 15 °C).

 > Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί, 
για να αλλάξετε την τιμή.

 > Πιέστε το περιστροφικό κουμπί, για 
να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
Προϋπόθεση: Ο τύπος ρύθμισης (ρύθ-
μιση θερμοκρασίας χώρου / τηλεχειρι-
σμός) δεν αλλάχθηκε προηγουμένως

 ¬ Η οθόνη γυρίζει στη βασική 
ένδειξη

Προϋπόθεση: Ο τύπος ρύθμισης (ρύθ-
μιση θερμοκρασίας χώρου / τηλεχειρι-
σμός) αλλάχθηκε προηγουμένως

 ¬ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
rSEt.

 > Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη rSEt , επανεκκινήστε τη 
συσκευή θέρμανσης.

5.5.2 Έλεγχος λειτουργίας
 > Ελέγξτε τη σύμφωνη με τις προδιαγρα-

φές λειτουργία της εγκατάστασης.
 > Ελέγξτε όλα τα στοιχεία ελέγχου και 

ασφαλείας καθώς και τις ρυθμίσεις και 
την κατάσταση λειτουργίας τους.

5.5.3 Παράδοση του προϊόντος 
στον ιδιοκτήτη

 > Εκπαιδεύστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με 
το χειρισμό του προϊόντος. Απαντήστε 
σε όλες τις ερωτήσεις του.

 > Επισημάνετε στον ιδιοκτήτη ότι όλοι οι 
θερμοστάτες θερμαντικού σώματος στο 
χώρο εγκατάστασης του προϊόντος 
πρέπει να είναι πάντοτε εντελώς ανοι-
χτοί.

 > Παραδώστε στον ιδιοκτήτη όλες τις 
οδηγίες και τα έγγραφα προϊόντος, 
ώστε να τα φυλάξει.

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά
VRT 50/2

Διάσταση προϊόντος, ύψος 97 mm

Διάσταση προϊόντος, πλά-
τος

97 mm

Διάσταση προϊόντος, βάθος 31 mm

Μέγ. επιτρεπόμενη θερμο-
κρασία περιβάλλοντος

50 °C

Θερμοκρασία για έλεγχο 
πίεσης σφαιριδίου

75 °C

Κατανάλωση ισχύος 240 mW

Ονομαστική τάση 24 VDC ±10 %

Τάση ονομαστικού ρεύμα-
τος

330 V

Ονομαστικό ρεύμα < 50 mA

Βαθμός ρύπανσης 2

Καλώδιο σύνδεσης, ελάχ. 
διατομή

2 x 
0,75...1,5 mm2

Κατηγορία προστασίας III

Τύπος προστασίας IP 20

Κατηγορία ελεγκτή κατά 
ErP

V

Μερίδιο στην εποχιακή 
ενεργειακή απόδοση θέρ-
μανσης χώρου ηs

3,0 %


