
Πλήκτρα λειτουργίας

Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσηςΠλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης

Πλήκτρο ESC (ακύρωση)
Οθόνη ενδείξεων

Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση)

Πλήκτρο πληροφοριών

Περιστροφικός επιλογέας

Πλήκτρο τεχνικού

Eνδείξεις οθόνης

Λειτουργία θέρμανσης με την επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης

Λειτουργία θέρμανσης με την επιθυμητή οικονομική θερμοκρασία 

Λειτουργία θέρμανσης με αντιπαγετική προστασία

Διεργασία σε εξέλιξη

Ειδοποίηση αλλαγής μπαταρίας (μόνο σε περίπτωση ασύρματης επικοινωνίας)

Καυστήρας σε λειτουργία

Λειτουργία σε πρόγραμμα διακοπών

Ενδειξη λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης 1 ή 2

Ειδοποίηση συντήρησης

Ειδοποίηση σφάλματος

Λειτουργία πίνακα σε επίπεδο πληροφοριών

Λειτουργία πίνακα σε επίπεδο ρυθμίσεων / προγραμματισμού

Θέρμανση εκτός λειτουργίας (ενεργοποίηση οικονομικής λειτουργίας ECO)

Eπεξήγηση συμβόλων
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Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης

Με το πλήκτο λειτουργίας θέρμανσης, επιλέγουμε ένα από τα 4 υπάρχοντα είδη

λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης. Το είδος λειτουργίας που τελικά επιλέγεται, φέρει

αυτόματα κάτω από το σύμβολό του μια υπογράμμιση, για να ξεχωρίζει. 

Τα 4 υπάρχοντα είδη λειτουργίας, είναι τα εξής:

Αυτόματη λειτουργία

- Λειτουργία της θέρμανσης σύμφωνα με χρονοπρόγραμμα

- Λειτουργία σε θερμοκρασία άνεσης ή οικονομική (ανάλογα με το χρονοπρόγραμμα)

- Ενεργοποιημένες λειτουργίες προστασίας (προστασία φυτών,προστασία υπερθέρμανσης)

- Αυτόματη εναλλαγή χειμερινής / θερινής λειτουργίας (ανάλογα με την εξωτ. θερμοκρασία)

- Ενεργοποίηση αυτόματου ημερήσιου ορίου θέρμανσης

Συνεχόμενη λειτουργία

- Λειτουργία της θέρμανσης χωρίς χρονοπρόγραμμα

- Ενεργοποιημένες λειτουργίες προστασίας (προστασία φυτών,προστασία υπερθέρμανσης)

- Αυτόματη εναλλαγή χειμερινής / θερινής λειτουργίας (ανάλογα με την εξωτ. θερμοκρασία) 

ενεργή μόνο σε περίπτωση λειτουργίας οικονομικής θερμοκρασίας

- Ενεργοποίηση αυτόματου ημερήσιου ορίου θέρμανσης

Λειτουργία προστασίας

- Θέρμανση εκτός λειτουργίας

- Αντιπαγετική προστασία

- Ενεργοποιημένες λειτουργίες προστασίας (προστασία φυτών,προστασία υπερθέρμανσης)

- Αυτόματη εναλλαγή χειμερινής / θερινής λειτουργίας (ανάλογα με την εξωτ. θερμοκρασία)

Ρύθμιση λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης

- Ενεργοποιημένη

Το ζεστό νερό χρήσης παρασκευάζεται σύμφωνα με το επιλεγόμενο χρονοπρόγραμμα

- Απενεργοποιημένη

Δεν υπάρχει παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου

- Επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης 

Περιστρέφοντας τον επιλογέα ρύθμισης θερμοκρασίας, ορίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία

άνεσης

- Επιθυμητή οικονομική θερμοκρασία

Η επιθυμητή οικονομική θερμοκρασία ορίζεται ως εξής:

- Πιέζετε το πλήκτρο (ΟΚ)

- Επιλέγετε το κύκλωμα (ΟΚ)

- Επιλέγετε την παράμετρο “reduced nominal value” (ΟΚ)

- Δηλώνετε την θερμοκρασία με την βοήθεια του περιστροφικού επιλογέα

- Πιέζετε και πάλι το πλήκτρο (ΟΚ)
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Ανάγνωση πληροφοριών

Πιέζοντας το πλήκτο πληροφοριών , μπορείτε διαδοχικά να πληροφορηθείτε για τα

ακόλουθα: 

- Εσωτερική θερμοκρασία του χώρου

- Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος

- Πιθανή ειδοποίηση σφάλματος

- Πιθανή ειδοποίηση συντήρησης

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα ή ανάγκη συντήρησης, τότε δεν 

εμφανίζεται καμία αντίστοιχη ειδοποίηση.

Ειδοποίηση σφάλματος

Αν εμφανιστεί στην οθόνη το συγκεκριμένο σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει κάποιο σφάλμα. Πιέζοντας τότε το πλήκτρο

πληροφοριών, μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο σφάλμα.

Ειδοποίηση συντήρησης

Αν εμφανιστεί στην οθόνη το συγκεκριμένο σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή χρειάζεται συντήρηση ή ότι η συσκευή λειτουργεί υπό

ειδικές συνθήκες. Πιέζοντας τότε το πλήκτρο πληροφοριών, μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη

συγκεκριμένη ειδοποίηση.

Πλήκτρο τεχνικού

Πιέζοντας το πλήκτρο τεχνικού, ενεργοποιούμε την λειτουργία μετρήσεων τεχνικού

Προγραμματισμός

Ο βασικός πραγραμματισμός του πίνακα, γίνεται με έναν τρόπο αντίστοιχο με τον τρόπο που θα παρουσιαστεί παρακάτω σαν

παράδειγμα:

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Βασική ένδειξη πίνακα

Πιέζετε το πλήκτρο (ΟΚ) 

Επιλέγετε με τον περιστροφικό επιλογέα την επιλογή “time of day and date”

Eπικυρώστε την επιλογή, πιέζοντας το πλήκτρο (ΟΚ) 

Επιλέγετε με τον περιστροφικό επιλογέα την επιλογή “hours / minutes”
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Eπικυρώστε την επιλογή, πιέζοντας το πλήκτρο (ΟΚ) 

Δηλώνετε με τον περιστροφικό επιλογέα την ώρα (π.χ. 15)

Eπικυρώστε την επιλογή, πιέζοντας το πλήκτρο (ΟΚ) 

Δηλώνετε με τον περιστροφικό επιλογέα τα λεπτά (π.χ. 30)

Eπικυρώστε την επιλογή, πιέζοντας το πλήκτρο (ΟΚ) 

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης για να επαναφέρετε τον πίνακα στις βασικές ενδείξεις 

Αν κατά την διάρκεια του προγραμματισμού πατήσετε το πλήκτρο ESC, τότε μεταφέρεστε στο προηγούμενο βήμα

προγραμματισμού χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι αλλαγές που έγιναν.

Αν δεν κατά την διάρκεια του προγραμματισμού δεν γίνει καμία αλλαγή μέσα σε 8 λεπτά, τότε επανέρχονται αυτόματα οι βασικές

ενδείξεις πάνω στην οθόνη.
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Eπιλογή της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης

Η αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής νερού της εγκατάστασης θέρμανσης σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία του

περιβάλλοντος, γίνεται με την βοήθεια των καμπύλων λειτουργίας της συσκευής θέρμανσης. Η επιλογή της κατάλληλης καμπύλης

λειτουργίας γίνεται από τον τεχνικό κατά την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης.

Ο κανόνας που ισχύει γενικά, είναι ο εξής: όσο πιό χαμηλή είναι η εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο  υψηλότερη πρέπει

να είναι η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης. Η τιμή της απαιτούμενης θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού θέρμανσης,

έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία μέσα στο σπίτι, εξαρτάται επίσης από το είδος της εγκατάστασης θέρμανσης αλλά και

από την θερμομόνωση του κτιρίου

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση θέρμανσης δεν δίνει επαρκή θερμότητα ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία μέσα στο στίτι,

τότε πρέπει να αλλάξει η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας. Η εύρεση της ιδανικής για κάθε σπίτι καμπύλης λειτουργίας, γίνεται

σταδιακά με διαδοχικές αυξήσεις ή μειώσεις της εφαρμοζόμενης καμπύλης λειτουργίας, έως ότου επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Επειδή η εγκατάσταση θέρμανσης χρειάζεται ένα διάστημα προσαρμογής σε κάθε νέα καμπύλη λειτουργίας της, πρέπει να  

περιμένετε μερικές μέρες μέχρι να αποφασίσετε να επαναρυθμίσετε την καμπύλη λειτουργίας σε κάποια νέα θέση.

Θερμοκρασία προσαγωγής

Εξωτερική θερμοκρασία

Παράδειγμα : 

Επιλέγουμε σαν καμπύλη λειτουργίας, την καμπύλη “1.5”

Υποθέτουμε ότι η εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 0°C

Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα ρυθμίζεται περίπου στους 50°C

Αν το σπίτι παραμένει κρύο και η θερμοκρασία των δωματίων δεν φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία των 20°C, τότε επιλέγουμε σαν

νέα καμπύλη λειτουργίας, την καμπύλη “2.0”

Τότε η θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα ρυθμίζεται αυτόματα στους 60°C και η θερμοκρασία στο σπίτι φτάνει στους 20°C που

επιθυμούμε.
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