ΧΡΟΝΟ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

MIRUS
INSTALLATION PLATE

RESET

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:
Στον θερµοστάτη πρέπει να τοποθετηθούν δυο αλκαλικές µπαταρίες LR6 (AA)
1.5 V (οι οποίες δεν περιλαµβάνονται). Η πολικότητα που αναγράφεται στην θήκη
της µπαταρίας πρέπει να τηρηθεί. Οι µπαταρίες διαρκούν για ένα περίπου χρόνο.
Όταν τοποθετηθούν οι µπαταρίες για πρώτη φορά, η οθόνη θα ανάψει και µετά
από µερικά δεπτερόλεπτα ο χρονο-θερµοστάτης είναι έτοιµος προς λειτουργία.
Σε περίπτωση που οι µπαταρίες χρειάζονται αλλαγή το σύµβολο “Lo” εµφανίζεται
στο κάτω µέρος της οθόνης.
Για να µην χαθούν από την µνήµη οι ρυθµίσεις όσον αφορά την ώρα, την ηµέρα και
την θερµοκρασία, η αλλαγή της µπαταρίας πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε
χρονικό διάστηµα 15 δευτέρων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι ρυθµίσεις είναι
αποθηκευµένες στην µνήµη.
INSTALLATION PLATE

COMFORT
TEMPERATURE
SELECTION

PROGRAMMING
WHEEL

SAVINGS
TEMPERATURE
SELECTION

INCREASE /
MOVE FORWARD

ON / OFF

MANUAL
OPERATION

SET DAY / TIME
DECREASE /
MOVE BACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
O MIRUS είναι ένας χρονοθερµοστάτης χώρου, ο οποίος είναι πολύ απλός στην
χρήση.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7 ανεξάρτητα διαµορφωµένα προγραµµατα (ένα για κάθε ηµέρα της
εβδοµάδας)
Φωτιζόµενη οθόνη
Εύκολος προγραµµατισµός αφότου αποσπαστεί από τη βάση.
Έλεγχος θερµότητας
-

2 ρυθµιζόµενα επίπεδα θερµοκρασίας : Ηµέρας Κανονικό
και
οικονοµικό νυχτός .
Ρύθµιση θερµοκρασίας από +5ºC µέχρι +35ºC
Μέτρηση και ρύθµιση θερµοκρασίας : ανά 0.1ºC.
Ρυθµισµένο στους +5ºC (για να εµποδίζονται τα χαµηλά επίπεδα
θερµοκρασίας – πάγου ).
Ηµερήσια προγράµµατα : ∆ιαστήµατα ρύθµισης των 30 λεπτών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εγκατάσταση και σύνδεση της συσκευής να γίνεται από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνίτη.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
Η συσκευή είναι προστατευµένη εσωτερικά από οποιαδήποτε µαγνητική
παρεµβολή.

Σεβαστείτε το περιβάλλον. Οι µπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ
Όταν πιεστεί οποιοδήποτε κοµβίο το φως της οθόνης ανάβει έτσι ώστε να µπορεί
να γίνεται εύκολα ο προγραµµατισµός.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
Γυρνάµε το ροδάκι προγραµµατισµού στην θέση START και πιέζουµε το κοµβίο
. Το ψηφίο της εβδοµάδας αρχίζει να αναβοσβήνει. Χρησιµοποιούµε τα κοµβία
ή
για να επιλέξουµε την αντίστοιχη ηµέρα. Στην συνέχεια πιέζουµε ξανά το
κοµβίο
για να επαναληφθεί η λειτουργία για τις ωρες και τα λεπτά µε τον ίδιο
τρόπο. 5 δεύτερα αργότερα η αυτόµατη θέση µπαίνει σε λειτουργία µε τον νέο
χρόνο που έχει οριστεί.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΧΡΟΝΟ – ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ )
Όταν το ροδάκι προγραµµατισµού βρίσκεται στην θέση STARΤ, ο MIRUS θα θέσει
σε λειτουργία ή θα τερµατισει τη λειτουργία της θέρµανσης ( ON ή OFF ) σύµφωνα
µε το πρόγραµµα της συγκεκριµένης µέρας. Η συσκευή θα εµφανίζει στην οθόνη
το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Οι θερµοκρασίες που έχουν ρυθµιστεί από τον κατασκευαστή είναι :
Οικονοµικό πρόγραµµα
Κανονικό πρόγραµµα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :
Ο mirus είναι ένας θερµοστάτης ο οποίος προορίζεται για ανεξάρτητη εγκατάσταση
στον τοίχο ή σε κυτίο.
Προτείνουµε ο θερµοστάτης να τοποθετείται σε ύψος κατ΄ελλάχιστο 1.5 µέτρο από
το έδαφος. Πρέπει να είναι ανεξάρτητος και αποµακρυσµένος από εµπόδια και να
µην επηρεάζεται από άλλες συσκευές ή πηγές θερµότητας (ήλιο, συσκευές
θέρµανσης, παράθυρα, κτλ).
Όταν ο θερµοστάτης είναι τοποθετηµένος στον τοίχο και χρειαστεί να γίνει αλλαγή
των µπαταριών, η βάση του πρέπει να απελευθερωθεί πιέζοντας µε ένα επίπεδο
κατσαβίδι το κοµβίο που βρίσκεται πάνω αριστερά (ως κάτωθι σχέδιο).

: 17 ºC
: 20 ºC

Αυτές οι θερµοκρασίες µπορούν να αλαχθούν στην θέση ΕΝΑΡΞΗ START πιέζοντας το κοµβίο
που αντιστοιχεί στην θερµοκρασία που πρέπει να ρυθµιστεί (Κανονικό
χρησιµοποιόντας τα κοµβία
ή

ή οικονοµικό

)

Για να καθοριστεί η προγραµµατισµένη λειτουργία και η θερµοκρασία στο θερµοστάτη MIRUS
ή
στην τρέχουσα ώρα όταν βρίσκεται στην θέση ΕΝΑΡΞΗ START , πιέσατε τα κοµβία

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο χρονοθερµοστάτης MIRUS είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο µε τον κάτωθι
προγραµµατισµό :
Οικονοµικό

: 00:00 µέχρι 06:00, 09:00 µέχρι 12:00, 15:00 µέχρι 17:00 και 22:00 µέχρι 00:00.

Κανονικό
: 06:00 µέχρι 09:00 ,12:00 µέχρι 15:00 και 17:00 µέχρι 22:00.
Σάββατα και Κυριακές :
Οικονοµικό
Κανονικό

: 00:00 µέχρι 08:00 και 22:00 µέχρι 00:00.
: 08:00 µέχρι 22:00.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το ροδάκι προγραµµατισµού είναι τοποθετηµένο στην µέρα που έχει οριστεί (π.χ.
∆ευτέρα – 1, Τρίτη – 2, κτλ)

INSTALLATION PLATE

Η θερµοκρασία είναι προγραµµατισµένη ανά χρονικά διαστήµατα των 30 λεπτών
ξεκινώντας από τις 00:00. Η θερµοκρασία ορίζεται πιέζοντας το κοµβίο που
αντιστοιχεί στην επιθυµητή θερµοκρασία (Κανονικό :
, Οικονοµικό: , Off:
).
όταν η θερµοκρασία έχει οριστεί, το παρακάτω χρονικό διάστηµα επιλέγεται. Τα
κοµβία
ή
χρησιµοποιούνται για να κινούµαστε στα χρονικά διαστήµατα
διατηρώντας την ήδη καθορισµένη θερµοκρασία.

Στερεώσατε την βάση ή το κυτίο στον τοίχο µε τις βίδες που περιλαµβάνονται στην
συσκευασία
ΣΥΝ∆ΕΣΗ:
Aφαιρεστε το καπακι χρησιµοποιωντας κατσαβιδι και συνδεστε το σύµφωνα µε το
παρακάτω διάγραµµα :

1
HEATING

2
3
Για να ελεχθεί µία εγκατάσταση µε τα πολύµετρα, προτείνεται η σύνδεση ενός
κατάλληλου πυκνωτη στην συνδεσµολογία (0.1 µF 275 Vac).

Για να καθοριστεί η λειτουργία του προγράµµατος, η οθόνη θα δείχνει την ώρα
έναρξης και η καθορισµένη θερµοκρασία θα αναβοσβήνει στην οθόνη, στο
τροποποιηµένο πρόγραµµα.
Σε περίπτωση που δεν αναβοσβήνει, σηµαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστά η ρύθµιση.
Παρόλα αυτά η ρύθµιση για προστασία από πάγο παραµένει ενεργοποιηµένη
Το πρόγραµµα µπορεί να αποθηκευτεί στην µνήµη γυρνόντας το ροδάκι
προγραµµατισµού σε κάποια άλλη ηµέρα ή στην θέση ΕΝΑΡΞΗ START.
Εάν κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού, παρέλθει το χρονικό διάστηµα του 1
λεπτού χωρίς να πατηθεί κάποιο κοµβίο, στην οθόνη θα αναγράφεται η ένδειξη
«Err” και θα απενεργοποιηθεί µέχρι κάποιο κοµβίο να πατηθεί έτσι ώστε να
συνεχιστεί η λειτουργία του προγραµµατισµού

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

Χρονόγραµµα
Αναφορά
θερµοκρασιών.
Προγραµµατισµ
ός σε χρονικά
διαστήµατα

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

Ένδειξη
λειτουργίας
µποϊλερ
Ένδειξη
χειροκίνητης
λειτουργίας

1

2

3

4

5

6

7

Ένδειξη
ηµέρας

Ένδειξη ώρας

Με την συσκευή σε κανονική λειτουργία, πιεσατε το κοµβίο
και ο χρονοθερµοστάσης θα λειτουργήσει σαν κανονικός θερµοστάτης χωρίς καµία ρύθµιση
χρόνου, µόνο θα ελέγχει τη θερµοκρασία. Η επιθυµητη θερµοκρασία επιλέγεται
απλά πιέζοντας τα κοµβία
ή
µέχρι να εµφανιστεί η θερµοκρασία στην οθόνη.
Η µονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί σαν θερµοστάτης 10 δευτερόπλεπτα µετά την
τελευταία ρύθµιση της θερµοκρασίας και θα εµφανίζεται στην οθόνη η θερµοκρασία
περιβάλλοντος και η λέξη MANUAL.
Για να επιστρέψετε στην λειτουργία χρονο-θερµοστάτη πιέσατε πάλι το
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η λειτουργία αυτή γίνεται χειροκίνητα για να αλλαχθούν οι θερµοκρασίες στις
διαδοχικές χρονικές περιόδους. Όταν η χειρικίνητη αλλαγή θερµοκρασίας
ολοκληρωθεί η συσκευή θα επιστρέψει στο καθορισµένο πρόγραµµα.
Για να γίνει αυτή η επιλογή πρέπει το ροδάκι προγραµµατισµού να είναι στην θέση
ΕΝΑΡΞΗ START. Πιέζοντας τα κοµβία
ή
η τρέχουσα (ισχύουσα) περίοδος
ελέγχου θερµοκρασίας θα εµφανιστεί. Σε περίπτωση που τα κοµβία
ή
button πιεστούν ξανά, ο ελεγχος θερµοκρασίας για διαδοχικά χρονικά
διαστήµατα θα αλλαχθεί και ο θερµοστάτης θα έρθει σε κατάσταση προσωρινής
χειροκίνητης ρύθµισης .
Τα σύµβολα ελέγχου θερµοκρασίας δεν θα εµφανίζονται στην οθόνη αν θα
ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρίνης χρήσης (ρύθµισης) και η λέξη MANUAL
θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
Για να εξέλθετε από αυτήν την λειτουργία προτού ολοκληρωθεί, γυρίστε το ροδάκι
προγραµµατισµού από την θέση ΕΝΑΡΞΗ START σε οποιαδήποτε άλλη θέση και
να πιεστεί 2 φορές.

θα επιστρέψει στην θέση START, ή πρέπει το κοµβίο

Παράδειγµα :
Η θερµοκρασία ελέγχου αλλάζεται προσωρινά στους 22ºC, µε τον θερµοστάτη
MIRUS να είναι προγραµµατισµένος µε τις κάτωθι παραµέτρους :
• Θερµοκρασία ελέγχου : Οικονοµικό πρόγραµµα (

.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Το κοµβίο επαναφοράς RESET πιέζεται για να επανατεθεί σε λειτουργία ο χρονοθερµοστάτης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει ο προγραµµατισµός από την
αρχή. Σε κάθε περίπτωση,ο προγραµµατισµός της τελευταίας εβδοµάδος, που
είναι καταχωρηµένος πριν από το RESET θα παραµείνει στην µνήµη.

Switching power:
Επαφή :
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας :

2 αλκαλικές µπαταρίες LR6/AA,
(δεν περιλαµβάνονται)
µ 10 (3) A 250 Vac
AgNi switched, 90/10
περίπου 1 χρόνος

Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας :
Ενηµέρωση θερµοκρασίας :
Bήµα θερµοκρασίας:
Εύρος µετρήσεως :

± 0.5°C
κάθε 60 δεύτερα
0.1°C.
0ºC µέχρι 50ºC

Action type:
Αριθµός προγραµµάτων :
Λειτουργικη ακρίβεια :
Output relay update :

1B, 1S, 1T και 1U
7 (ένα για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας)
30 λεπτα χρονικά διαστήµατα
≤ ±1.2 δεύτερα/24 ώρες στους 23ºC
Κάθε 60 δεύτερα

Ρύθµιση θερµοκρασίας ελέγχου :

Οικονοµικό

Ελλάχιστος χρόνος ρύθµισης προγράµµατος :

: +5ºC µέχρι +25ºC

Κανονικό
: +15ºC µέχρι +35ºC
Anti-freezing: 5ºC
Χειροκίνητη : +5ºC µέχρι +35ºC
ON-OFF µε καθυστέρηση0.3ºC

Regulation type:

Θερµοκρασία λειτουργίας :
0ºC µέχρι +50ºC
Θερµοκρασία µεταφοράς και αποθήκευσης: -10ºC µέχρι +60ºC
Βαθµός προστασίας :
Τύπος προστασίας:

II σύµφωνα µε το EN 60335 µε σωστή
εγκατάσταση
IP40 σύµφωνα µε το EN 60529 µε
σωστή εγκατάσταση

) στους 17ºC και κανονικό

) στους 20ºC.
(
• Τρίτη στις 18:24.
• Με το ακόλουθο πρόγραµµα για την εν λόγω ηµέρα :
- Κανονικό

Ακυρώνεται αυτή η λειτουργία πιέζοντας πάλι το κοµβίο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μπαταρίες :

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ)

- Οικονοµικό

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργια On, πιέζοντας το κοµβίο
θα τεθεί εκτός
λειτουργίας Off . Η οθόνη θα σβήσει. Η συσκευή µετράει την θερµοκρασία του
περιβάλλοντος, αλλά δεν θα πραγµατοποιεί καµία από τις υπόλοιπες λειτουργίες,
εκτός αν η θερµοκρασία πέσει κάτω από τους +5ºC. Στο σηµείο αυτό θα
ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα προστασίας από πάβο και η συσκευή θέρµανσης θα
µπει εντός λειτουργίας On για να αποφευχθεί ο πάγος.

κατάσταση µόλυνσης
επικινδυνότητα για το περιβάλλον :

Κανονική

Transient pulse voltage:

2.5 kV

Ball test temperature:

75ºC (21.2.5); 105ºC (21.2.6)

: 00:00 µέχρι 09:00, 13:30 µέχρι 20:00 και 22:30 µέχρι 00:00.
: Από 09:00 µέχρι 13:30 και από 20:00 µέχρι 22:30.

Αυτό επιτυγχάνεται στην θέση ΕΝΑΡΞΗ START πιέζοντας τα κοµβία
ή
έτσι
ώστε ο έλεγχος θερµοκρασίας να εµφανιστεί στην οθόνη για την συγκεκριµένη
χρονική στιγµή. Τα κοµβία
ή
πιέζονται πάλι για να αλλαχθεί η θερµοκρασία
στους 22 ºC.
Από εκείνη την στιγµή το MIRUS ρυθµίζει On/Off µέχρι να φθάσει στους 22ºC, κατά
το χρονικό διάστηµα που ο έλεγχος θερµοκρασίας είναι προγραµµατισµένος
διαδοχικά (αυτός ο οποίος έχει αλλαχθεί) µέρχι τις 20:00, όταν η θέση του έλεγχου
λειτουργίας έχει αλλαχθεί στο πρόγραµµα ηµέρας (

Συνδεσµολογία

Aκροδέκτες για καλώδιο µε
διατοµή 2.5mm²

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

).
Start

Προτού ρυθµιστεί η θέση προσωρινής χειροκίνητης λειτουργίας TEMPORARY
MANUAL, η οθόνη θα εµφανίσει το ρυθµισµένο χρονόγραµµα :

86

PROG
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30

138

Σύµβολο θερµοκρασίας ελέγχου για
την τρέχουσα ώρα (αναβοσβήνει)

Όταν ενεργοποιηθεί η θέση προσωρινής χειροκίνητης λειτουργίας ΤΕMPORARY
MANUAL η οθόνη θα αναγράφει τα παρακάτω :
02.01/2012
Ένδειξης
προσωρινής
χειροκίνητης
λειτουργίας
(αναβοσβήνει)
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Σύµβολο µη
ελεγχόµενης
θερµοκρασίας
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