
αριθµος 
προγραµµατος

επιπεδο 
προγραµµατιστη

1 χρηστης ωρα:λεπτα
2 χρηστης µερα:µηνας
3 χρηστης χρονος

20 χρηστης γλωσσα οθονης

500-516 χρηστης χρονοπρογραµµα αµεσου κυκλωµατος

520-236 χρηστης χρονοπρογραµµα  κυκλωµατος µιξης

540-556 χρηστης χρονοπρογραµµα  πχ ανακυκλοφοριας

560-576 χρηστης χρονοπρογραµµα ζεστου νερου χρησης

642-648 χρηστης προγραµµα διακοπων αµεσου κυκλωµατος

652-658 χρηστης προγραµµα διακοπων  κυκλωµατος µιξης

710 χρηστης θερµοκρασια ανεσης πχ 22 C
712 χρηστης οικονοµικη θερµοκρασια πχ 18 C
714 χρηστης αντιπαγωτικη προστασια δωµατιων πχ 10 C
720 χρηστης καµπυλη θερµανσης πχ 0,8 για Θ∆  η  1,6 για ΣΩΜΑΤΑ

721 µηχανικος µετατοπιση καµπυλης ------->  +4,5 C
726 µηχανικος αυτοµατη προσαρµογη καµπυλης -------->off (είναι στο off από εργοστασιακη ρυθµιση
730 χρηστης οριο εναλλαγης καλοκαιριου/χειµωνα-------->26 C εξωτερικη θερµοκρασια
740 µηχανικος ελάχιστη θερµοκρασία ροής
741 µηχανικος µεγιστη  θερµοκρασια  ροης-----> 50 C  για Θ∆  η  80 για ΣΩΜΑΤΑ

750 µηχανικος επιρροη δωµατιου-------->60% (απαραιτητο όταν χρησιµοποιουµε  το RGB η το RGT )

ισχυει µονο αν εχουµε συνδεσει επεκταση αντισταθµισης ,ώστε να υπαρχει κυκλωµα µε βανα µιξης

1610 χρηστης θερµοκρασια ζεστου νερου χρησης ανεσης------>πχ 50 C
1612 µηχανικος οικονοµικη θερµοκρασια ζεστου νερου χρησης ------>πχ 40 C
1620 χρηστης τροπος λειτουργιας χρονικα του ζεστου νερου χρησης

ενδειξεις

 heating circuit 2

domestic hot water

holidays heating circuit 2

 heating circuit 1

time programming 3/hcp

time programming 4/ DHW

holidays heating circuit 1

time programming heating circuit 1

time programming heating circuit 2

επιλογες οθονης

time and date

operating unit(αγγλ) ή Βedienungseinheit(γερµ)



5970 µηχανικος configuration room thermostat1 ------>room thermostat
απαραιτητη λειτουργια όταν συνδεουµε στη κλεµµα RT1 ,
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ RGB η το RGT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΟΘΟΝΗ ΑΡΧΙΚΑ EIΝΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΧΡΗΣΤΗ(USER) ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΕSSEL TEMP(γερµανικα)
   ή BOILER TEMPERATURE(αγγλικα) δηλ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ 

   ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΕΝGINEER) ,KANOYME TA ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ: 
   ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ ,ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ i
   ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟ ΕΝΤVERBRAUHER(γερµαν)=ΧΡΗΣΤΗΣ=ENDUSER (αγγλικα) 
   ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ INGENIEUR(γερµαν)=MHXANIKΟΣ=ENGINEER(αγγλικα) 
   ΚΑΙ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ  ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ

lpb

fault

configuration


