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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ KLIMAT ZOOM
Ενδεικτικό
αποµόνωσης για
καθαρισµό χώρου
Ενδειξη
ηµέρας και
ώρας
Ενδειξη
προγραµµατισµένης
θερµοκρασίας

Ενδεικτικό
χειροκίνητης
λειτουργίας

Ενδεικτικό
απενεργοποίησης
χρονοθερµοστάτη

Ενδεικτικό
λειτουργίας
διακοπών

Ενδεικτικό χαµηλής
µπαταρίας ή ανωµαλίας
συστήµατος

Ενδειξη
µετρούµενης
θερµοκρασίας
Ενδειξη εσωτερικού ή εξωτερικού
αισθητήρα θερµοκρασίας
Πλήκτρο επιλογής αισθητήρα
Πλήκτρο επιλογής 12ωρης
ή 24ωρης ένδειξης

Ενδείξεις
Χειµώνας /
Καλοκαίρι

Πλήκτρα ρύθµισης θερµοκρασίας

Ενδειξη κατάστασης
ρελαί

Πλήκτρο αποµόνωσης για καθαρισµό
χώρου

Κλίµακα
θερµοκρασίας

Πλήκτρο χειροκίνητης λειτουργίας
Πλήκτρο πρόσβασης στη
ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας

Ενδεικτικές µπάρες
Κλίµακα ώρας

Πλήκτρο εξόδου από τον
προγραµµατισµό

Πλήκτρο επανεκκίνησης
Πλήκτρο
Χειµώνα / Καλοκαίρι

Πλήκτρο
λειτουργίας
διακοπών

Πλήκτρο
επιλογής
ηµέρας

Πλήκτρα
επιλογής
ώρας

Πλήκτρο
αντιγραφής
προγράµµατος

Πλήκτρο
ένδειξης
ωροµετρητή

ΓΕΝΙΚΑ
Ο χρονοθερµοστάτης Klimat-Zoom χρησιµοποιεί σύγχρονη τεχνολογία. Ένας µικροελεκτής εγγυάται µέγιστη αξιοπιστία και ακρίβεια. Εκτός από τον πρωτοποριακό
της σχεδιασµό, η συσκευή είναι και εύχρηστη. Πλήρες πρόγραµµα λειτουργιών προσφέρεται για άνεση και οικονοµία.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για να διασφαλιστεί η µέγιστη άνεση, ο χρονοθερµοστάτης χρειάζεται αξιόπιστη πληροφόρηση καθώς µετρά και µεταδίδει όλες τις µεταβολές που παρουσιάζονται
κοντά στη θέση του. Πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο που µας ενδιαφέρει και σε θέση που να µην επηρεάζεται από από πηγές θερµότητας όπως θερµαντικά σώµατα,
τηλεοράσεις ή φούρνους, καθώς και από πηγές ψύξης όπως εξωτερικοί τοίχοι κ.λ.π.
Για να λειτουργεί σωστά ο χρονοθερµοστάτης, πρέπει να τοποθετηθεί σε εσωτερικό τοίχο µακριά από πηγές θερµότητας και σε ύψος 1,5 µέτρα από το δάπεδο.
Αποφεύγουµε θέσεις κοντά σε πόρτες ή παράθυρα, ρεύµατα αέρα, ηλιακή ακτινοβολία και τοίχους από τους οποίους διέρχονται σωλήνες ζεστού νερού ή κεντρικής
θέρµανσης.
Αφού επιλέξετε την θέση, προχωρήστε στην τοποθέτηση σύµφωνα µε τις παρακάτω οδηγίες.
•
Αφαιρέστε την βάση όπως δείχνει η εικόνα.
•
Αφαιρέστε το κάλυµµα των επαφών.

•
Τοποθετήστε την βάση στήριξης πάνω σε ένα κουτί εντοιχισµού ή απευθείας πάνω στον τοίχο
και περάστε τα καλώδια από την τρύπα της βάσης.

•

Κάνετε τις συνδέσεις όπως στο παραπάνω σχέδιο.

•

Τοποθετήστε το κάλυµµα των επαφών και στερεώστε πιέζοντας καλά.
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•
•

Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε την σωστή πολικότητα.
Τοποθετήστε τον χρονοθερµοστάτη στα δυο πάνω άγκιστρα και πιέστε την κάτω πλευρά έως να κουµπώσει στην βάση.

ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ο χρονοθερµοστάτης χρησιµοποιεί δυο µπαταρίες LR6(IEC)AA. Για σωστή λειτουργία πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο αλκαλικές µπαταρίες που παρέχουν περίπου
ένα έτος αυτονοµία.
Προχωρήστε όπως παρακάτω για να τοποθετήσετε τις µπαταρίες.
•
Αφαιρέστε τον χρονοθερµοστάτη από την βάση του.
•
Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε την πολικότητα που φαίνεται µέσα στη θήκη τους.
•
Τοποθετήστε τον χρονοθερµοστάτη στα δυο πάνω άγκιστρα και πιέστε την κάτω πλευρά έως να κουµπώσει στην βάση.

Αν χρειαστεί επανεκινήστε και ξαναρυθµίστε το ρολόι.
Πρέπει να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες όταν το σύµβολο
και βεβαιωθείτε ότι εισάγετε καινούριες µπαταρίες.

αναβοσβήνει στην οθόνη. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που δόθηκαν παραπάνω

Οι µπαταρίες προκαλούν µόλυνση και δεν πρέπει να πετιούνται.
Τοποθετήστετες σε ειδικούς χώρους απόρριψης.
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΟΛΟΙ.
Ενεργήστε ως εξής για να ρυθµίσετε το ρολόι.
•
•

Πιέστε
.
Ρυθµίστε την ώρα πιέζοντας -h και +h.

•
•

Επιβεβαιώστε πιέζοντας
Ρυθµίστε τα λεπτά πιέζοντας -h και +h.

•
•

Επιβεβαιώστε πιέζοντας
Ρυθµίστε το έτος πιέζοντας -h και +h.

•
•

Επιβεβαιώστε πιέζοντας
Ρυθµίστε τον µήνα πιέζοντας -h και +h.

•
•

Επιβεβαιώστε πιέζοντας
Ρυθµίστε την ηµέρα πιέζοντας -h και +h.

•

Επιβεβαιώστε πιέζοντας

Το τετράγωνο δείχνει την ηµέρα που αντιστοιχεί στα εισαχθέντα δεδοµένα. Πιέστε
ή περιµένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, για
να βγείτε από τον προγραµµατισµό.
Σηµείωση: Ο χρονοθερµοστάτης θα µετάγει αυτόµατα σε θερινή και χειµερινή ώρα. Αλλάξτε την θέση του διακόπτη στη πίσω πλευρά, όπως φαίνεται στην
παράγραφο «πρόσθετες λειτουργίες» εάν η λειτουργία δεν χρειάζεται. Ακόµη ο χρονοθερµοστάτης είναι αυτόµατα ρυθµισµένος να υπολογίζει την 29η Φεβρουαρίου
των δίσεκτων ετών.
•

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Αυτή η ρύθµιση σας επιτρέπει να αλλάζεται την λειτουργία του ρελέ ανάλογα αν ο χρονοθερµοστάτης είναι συνδεµένος σε σύστηµα θέρµανσης ή ψύξης.
Στην χειµερινή λειτουργία, η ένδειξη
ON θα εµφανιστεί.

είναι αναµµένη, το ρελέ ενεργοποιείται όταν η µετρούµενη θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από την ρυθµισµένη. Το µήνυµα

Αντίθετα, στην καλοκαιρινή λειτουργία, η ένδειξη
Το µήνυµα ON θα εµφανιστεί.

είναι αναµµένη, το ρελέ ενεργοποιείται όταν η µετρούµενη θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την ρυθµισµένη.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πιέστε το
για να αλλάξετε λειτουργία.
Η παράσταση και τα σύµβολα που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα θα εµφανιστούν στην οθόνη κατά την λειτουργία θέρµανσης.
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Η παράσταση και τα σύµβολα που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα θα εµφανιστούν στην οθόνη κατά την λειτουργία ψύξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Οι µπάρες στην οθόνη συνήθως εµφανίζουν την προγραµµατισµένη θερµοκρασία για την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Τα τετράγωνα στην πάνω πλευρά της µπάρας
θα αναβοσβήνουν. Πιέστε +oC ή -oC για να ρυθµίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία µέσα στα επιτρεπτά όρια ανάλογα αν η συσκευή είναι σε λειτουργία θέρµανσης ή
ψύξης. Μόνο το επάνω τετράγωνο της µπάρας θα αναβοσβήνει κατά τον προγραµµατισµό. Η µπάρα θα ανεβαίνει ή θα κατεβαίνει ανάλογα µε το πλήκτρο που πιέζουµε
για να ανεβάσουµε ή να κατεβάσουµε την θερµοκρασία. Η θερµοκρασία αναγράφεται και στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης αριθµητικά. Πιέστε -h ή +h για να
µετακινηθείτε στο προηγούµενο ή επόµενο 30λεπτο. Ολόκληρη η µπάρα θα αναβοσβήνει. Η επιλεγµένη ώρα θα εµφανιστεί στην οθόνη και η προγραµµατισµένη
θερµοκρασία θα αναβοσβήνει. Πιέστε
για να αλλάξετε την ηµέρα της εβδοµάδας. Το τετράγωνο γύρω από το νούµερο 1,2,3, κ.λ.π. θα αναβοσβήνει για να δείξει
την ηµέρα που προγραµµατίζετε (1= Δευτέρα, 2= Τρίτη, ……7= Κυριακή).
Προγραµµατισµός:
•
Πιέστε+oC ή -oC για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία.
•
Πιέστε -h ή +h για να ρυθµίσετε το επόµενο ή προηγούµενο 30λεπτο.
•
Πιέστε +oC ή -oC για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία στην επιλεγµένη χρονική στιγµή.
Συνεχίζετε έως ότου ρυθµίσετε και τις 48 µπάρες.
•
•

Πιέστε
για να µετακινηθείτε στην επόµενη ηµέρα.
Προγραµµατίστε τις θερµοκρασίες όπως και για την προηγούµενη ηµέρα.

Πιέστε
για να επιστρέψετε στην παρούσα ώρα αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις.
Ενεργήστε όπως παρακάτω, αφού ρυθµίσετε την πρώτη ηµέρα, για να αντιγράψετε το πρόγραµµα και σε µια άλλη ηµέρα.
•
Πιέστε το πλήκτρο Copy: όλες οι µπάρες θα αναβοσβήνουν.
•
•
•
Πιέστε

Πιέστε
για να επιλέξετε την ηµέρα που θέλετε να αντιγραφεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα (το τετράγωνο που δείχνει την ηµέρα θα αναβοσβήνει).
Πιέστε το πλήκτρο Copy: οι µπάρες σταµατούν να αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι το πρόγραµµα αντιγράφηκε.
Επαναλάβετε την διαδικασία από το πρώτο βήµα για να αντιγράψετε το πρόγραµµα και σε άλλη ηµέρα.
ή περιµένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, για να επιστρέψετε στην παρούσα ηµέρα.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο χρονοθερµοστάτης µπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το πρόγραµµα του χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
Πιέστε το πλήκτρο

επαναλαµβανόµενα για να αλλάξετε κατάσταση από αυτόµατο σε χειροκίνητο 24ωρο, σε πλήρες χειροκίνητο και πίσω σε αυτόµατο. Στην

οθόνη θα εµφανίζονται: η θερµοκρασία, η κατάσταση του ρελέ, σύµβολο χειροκίνησης (
Οι µπάρες δεν εµφανίζονται.
Πιέστε µία φορά

.

ή

), θέρµανση ή ψύξη και η επιθυµητή θερµοκρασία.

για να εκκινήσετε χειροκίνητη λειτουργία για 24 ώρες. Ο χρονοθερµοστάτης θα παραµείνει στην χειροκίνητη για 23:59 και µετά θα επιστρέψει

στην αυτόµατη. Πιέστε άλλη µία φορά
για να επιλέξετε πλήρως χειροκίνητη λειτουργία. Ο χρονοθερµοστάτης θα παραµείνει σε αυτή µέχρι να ξαναπιέσετε
Η θερµοκρασία µπορεί να µεταβληθεί µε τα +oC και -oC κατά την χειροκίνητη λειτουργία.

.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία αυτή όταν σκοπεύετε να απουσιάσετε για ώρες ή ηµέρες. Σας επιτρέπει να ακυρώσετε το πρόγραµµα για τις ώρες (1 έως
99) ή ηµέρες (1 έως 99) που επιθυµείται. Μετά το τέλος του επιθυµητού διαστήµατος, ο χρονοθερµοστάτης θα επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν. Η αντιπαγωτική
λειτουργία µένει ενεργή και το σύµβολο

θα εµφανιστεί µαζί µε την ένδειξη αντίστροφης µέτρησης έως το τέλος του προγραµµατισµένου χρόνου.

Για να εκκινήσετε το πρόγραµµα:
•

•

Πιέστε
: το σύµβολο
θα εµφανιστεί και η ένδειξη «h00» θα αναβοσβήνει, αντί για την ώρα, για να δείξει προγραµµατισµό ωρών. Μπορείτε να
πιέσετε πάλι το πλήκτρο για να εµφανιστεί «d00» για προγραµµατισµό ηµερών. Πιέστε το πλήκτρο επαναλαµβανόµενα για να µετακινηθείτε από τη µια
κατάσταση στην άλλη.
Πιέστε -h ή +h για να επιλέξετε τον επιθυµητό αριθµό ωρών ή ηµερών.
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•
Πιέστε

Οι ρυθµισµένες τιµές θα φαίνονται στην οθόνη µόνιµα 10 δευτερόλεπτα µετά τον προγραµµατισµό αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο.
κατά την αντίστροφη µέτρηση για να επιστρέψετε στον προγραµµατισµό και να ακυρώσετε τις προηγούµενες ρυθµίσεις.

Πιέστε
οποιαδήποτε στιγµή για να ακυρώσετε τον προγραµµατισµό και να επιστρέψετε στην προηγούµενη κατάσταση λειτουργίας (αυτόµατη ή χειροκίνητη).
Προσοχή: Η αντίστροφη µέτρηση περιλαµβάνει και το διάστηµα του προγραµµατισµού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη κατά τον χρόνο καθαρισµού του χώρου. Όταν τα παράθυρα είναι ανοικτά, η θέρµανση είναι σπατάλη. Σε αυτές τις συνθήκες το ρελέ
µπλοκάρεται στην θέση OFF για δυο ώρες.
Πιέστε

για να εκκινήσετε την λειτουργία: η εικόνα

θα εµφανιστεί στην οθόνη µαζί µε την αντίστροφη µέτρηση, αντί για την ένδειξη ώρας.

Η λειτουργία θα αποκατασταθεί µετά από δυο ώρες ή όταν το

πιεστεί πάλι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Πιέστε

για να περάσετε από 24ωρη ένδειξη οθόνης σε 12ωρη και αντίθετα.

24ωρη ένδειξη

µεγενθυµένη ένδειξη (12ωρη)

Η ηµέρα χωρίζεται σε δυο περιόδους: η πρώτη ξεκινά από 12:00 (µεσάνυκτα) έως 11:59 (στις 12:00 µεσηµέρι το ρολόι µετάγεται στην επόµενη 12ωρη περίοδο), η
δεύτερη περίοδος ξεκινά από 12:00 (µεσηµέρι) έως 11:59 (στις 00:00 µεσάνυκτα το ρολόι µετάγεται στην επόµενη 12ωρη περίοδο).
Η παρούσα ώρα εµφανίζεται στην οθόνη όταν µετάγουµε από 24ωρη σε 12ωρη ένδειξη.
Και στην 24ωρη και στην 12ωρη ένδειξη, οι µπάρες εµφανίζουν στην οθόνη την προγραµµατισµένη θερµοκρασία για την συγκεκριµένη ώρα. Τα επάνω τετράγωνα της
µπάρας θα αναβοσβήνουν. Πιέστε -h ή +h για να αλλάξετε µπάρα. Η επιλεγµένη µπάρα θα αναβοσβήνει. Πιέστε
πιέσετε κανένα πλήκτρο, για να επιστρέψετε στην παρούσα ώρα.

ή περιµένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Πιέστε

ο αριθµός των ωρών λειτουργίας του ρελέ κατά το προηγούµενο 24ωρο θα εµφανιστεί αντί για την ώρα. Οι µετρήσεις θερµοκρασίας του προηγούµενου

24ωρου θα εµφανιστούν στις µπάρες. Πιέστε
Πιέστε
Πιέστε

και µετά

πάλι: στην οθόνη θα εµφανιστούν οι ώρες λειτουργίας του ρελέ κατά το τρέχον ηλιακό έτος.

κατά την εµφάνιση της πλήρους µέτρησης, για να µηδενίσετε τον µετρητή.

ή περιµένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, για να βγείτε από την λειτουργία.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Πιέστε
για να διαβάσετε την εξωτερική θερµοκρασία αν ένας αισθητήρας (µη υποχρεωτικός) έχει συνδεθεί, η θερµοκρασία θα εµφανιστεί στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης µαζί µε την ένδειξη OUT. Το µήνυµα --- θα εµφανιστεί αν δεν έχει συνδεθεί αισθητήρας ή είναι προβληµατικός.
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Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε τον ενσωµατωµένο ή τον αποµακρυσµένο αισθητήρα για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία ρυθµίζοντας ένα συγκεκριµένο
διακόπτη στην πίσω πλευρά του χρονοθερµοστάτη. Δείτε «επιπλέον λειτουργίες» για τον τρόπο επιλογής. Πιέστε
πιέσετε κανένα πλήκτρο, για να επιστρέψετε σε κανονική ανάγνωση θερµοκρασίας.

ή περιµένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανωµαλίες λειτουργίας µπορεί να εµφανιστούν για διάφορους λόγους π.χ. αν ένα παράθυρο ξεχαστεί ανοικτό, όταν το σύστηµα κλιµατισµού χρησιµοποιηθεί µετά από
µεγάλη περίοδο αχρηστίας, όταν ο χρονοθερµοστάτης έχει τοποθετηθεί σε σηµείο που δεν µπορεί να πάρει µέτρηση, όταν µια βαλβίδα ή µια αντλία έχει καταστραφεί
κ.λ.π.
Ο Klimat-zoom µπορεί να ανιχνεύσει τέτοιες καταστάσεις χάρη σε ένα ειδικό σύστηµα µέτρησης. Η ένδειξη
τουλάχιστον 0,50C αφού το σύστηµα λειτουργήσει για τουλάχιστον 30 λεπτά (πριν ανάψει η ένδειξη).

θα αναβοσβήνει εάν η θερµοκρασία δεν µεταβληθεί

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πιέστε
για 3 δευτερόλεπτα: ο χρονοθερµοστάτης θα σβήσει αν λειτουργεί ή θα λειτουργήσει αν είναι σβηστός. Ο χρονοθερµοστάτης γυρνά στην λειτουργία
θέρµανσης και αντιπαγωτική όταν σβήσει (ακόµα και αν είναι ρυθµισµένος στην ψύξη).
Πιέστε +oC και -oC για να αυξήσετε ή να µειώσετε την θερµοκρασία, κατά την αντιπαγωτική λειτουργία, µεταξύ +50C και +260C.
Ο χρονοθερµοστάτης θα επιστρέψει στην προηγούµενη κατάσταση όταν ενεργοποιηθεί (π.χ. θέρµανση, ψύξη, αυτόµατο ή χειροκίνητο).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Η θερµοκρασία που µετρά ο χρονοθερµοστάτης µπορεί να µεταβληθεί +/-20C. αυτό είναι χρήσιµο όταν ο χρονοθερµοστάτης είναι τοποθετηµένος σε σηµείο που δεν
µπορεί να έχει σωστή µέτρηση (π.χ. κοντά σε παράθυρα ή πηγές θέρµανσης) και αποµακρυσµένος αισθητήρας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Πιέστε

για 5 δευτερόλεπτα για να διορθώσετε την θερµοκρασία: η διορθωµένη θερµοκρασία εµφανίζεται στην οθόνη αντί για την µετρούµενη, το µήνυµα

“Offset» θα αναβοσβήνει. Πιέστε +oC και -oC για να διορθώσετε από -20C έως +20C σε βήµατα 0,10C. Πιέστε
κανένα πλήκτρο, για να βγείτε από τον προγραµµατισµό.

ή περιµένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε

Ο χρονοθερµοστάτης είναι ρυθµισµένος σε 0,00C από το εργοστάσιο.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Υπάρχει ένα κάλυµµα στην πίσω πλευρά του χρονοθερµοστάτη που επιτρέπει την πρόσβαση σε 6 µικροδιακόπτες ώστε να µπορείτε να µεταβάλετε την ίδια την
λειτουργία του χρονοθερµοστάτη.

Λειτουργίες µικροδιακοπτών;
Μικροδιακόπτης 1 (εργοστασιακά OFF):
Επιλογή εσωτερικού / εξωτερικού αισθητήρα.
Αν τοποθετηθεί κάτω (OFF), ο χρονοθερµοστάτης χρησιµοποιεί τον εσωτερικό αισθητήρα, αν είναι επάνω (ON), χρησιµοποιείται ο εξωτερικός αισθητήρας (σηκώστε
αυτό τον διακόπτη µόνο εάν έχει εγκατασταθεί εξωτερικός αισθητήρας).
Μικροδιακόπτης 2 (εργοστασιακά OFF):
Λειτουργία προπορείας χρόνου.
Η λειτουργία αυτή (θέση ON) καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση του συστήµατος ψύξης ή θέρµανσης µε προπορεία ώστε να είναι δυνατόν να φθάσει την επιθυµητή
θερµοκρασία στην προγραµµατισµένη χρονική στιγµή. Έτσι ο χρονοθερµοστάτης υπολογίζει τον χρόνο που χρειάζεται για να φθάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία και
αν χρειάζεται ξεκινά νωρίτερα το σύστηµα σε ικανό χρόνο. Το διάστηµα προπορείας υπολογίζεται µε βάση τις µεταβολές του τελευταίου 24ωρου και µε µέγιστο τα 60
λεπτά.

Μικροδιακόπτης 3 (εργοστασιακά OFF):
Λειτουργία σταµάτα - ξεκίνα.
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Η λειτουργία αυτή (θέση ON) ελέγχει τα θερµικά στοιχεία και το περιβάλλον ώστε να διατηρεί την θερµοκρασία όσο είναι δυνατόν κοντά στην επιθυµητή.
Μικροδιακόπτης 4 (εργοστασιακά ON):
Λειτουργία αποφυγής εµπλοκής αντλίας.
Η λειτουργία αυτή (θέση ON) ενεργοποιεί το ρελέ γιά 3 λεπτά κάθε µέρα από 12,00’ έως 12,03’, ανεξάρτητα από το πρόγραµµα.
Μικροδιακόπτης 5 (εργοστασιακά ON):
Αυτόµατη µεταγωγή χειµώνα / καλοκαίρι.
Τοποθετήστε τον στο OFF για να µην αλλάζει αυτόµατα από χειµερινή σε θερινή ώρα.
Μικροδιακόπτης 6 (εργοστασιακά OFF):
Επιλογή τύπου τηλεφωνικού έλεγχου.
Τοποθετήστε στη θέση OFF για τονικό τηλεφωνικό έλεγχο:
Χρονοθερµοστάτης ON = κλειστό.
Χρονοθερµοστάτης OFF = ανοικτό.
Τοποθετήστε στη θέση ON για παλµικό τηλεφωνικό έλεγχο:
Χρονοθερµοστάτης ON = 800ms.
Χρονοθερµοστάτης OFF = 1600ms.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Μπορείτε να συνδέσετε έναν εξωτερικό αισθητήρα σαν επιλογή αντί του ενσωµατωµένου. Ο αισθητήρας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
NTC 100KΩ +/-2% at 20oC (κωδικός 1430/50 για εσωτερικό χώρο ή 1430/60 για εξωτερικό).
Συνδέστε στους ακροδέκτες 6 και 7 και τοποθετήστε τον διακόπτη 4 επάνω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σύνδεση του εξωτερικού αισθητήρα, χρησιµοποιήστε καλώδιο διπολικό, µονωµένο µε ελάχιστη διατοµή 2,5mm2 και µέγιστο µήκος 25m.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συνδέσετε τον αισθητήρα 1430/60 και δεν τον ενεργοποιήσετε, είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσετε τον χρονοθερµοστάτη σαν θερµόµετρο
εξωτερικού χώρου. Για την ένδειξη δείτε την παράγραφο «ώρα / ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας».
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν έχετε τοποθετήσει ένα δέκτη τηλεφωνικών εντολών, µπορείτε να συνδέσετε το ρελέ εξόδου µε τις επαφές 1 και 2 του χρονοθερµοστάτη ώστε να µπορείτε να
ενεργοποιήσετε την συσκευή όταν δεν είστε στο σπίτι.
Ο χρονοθερµοστάτης θα ενεργοποιηθεί και θα επιστρέψει στην τελευταία κατάσταση (αυτόµατη ή χειροκίνητη) ώστε να φτάσει στη ρυθµισµένη θερµοκρασία. Το
σύµβολο
αναβοσβήνει για να δείξει την αποµακρυσµένη ενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στις οδηγίες του τηλεφωνικού ενεργοποιητή για τον τρόπο ενεργοποίησης του ρελέ και τον τρόπο ελέγχου (τονικό ή παλµικό).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: µικροεπεξεργαστής
Δοµή: SMD
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΓΚΑΜΑ: +5…+26oC
ΘΕΡΙΝΗ ΓΚΑΜΑ: +18…+30 oC
Διαφορικό θερµοκρασίας: 0.2 oC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ: ελεύθερη επαφή
Μέγιστο φορτίο: 5 (1) 250VAC
ΧΡΩΜΑ: γκρι µε χρωµατισµένο µεταλλικό κάλυµµα
Βαθµός προστασίας: IP30
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ/ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 2x1.5V(AA)- αλκαλική µπαταρία / 1 χρόνος
ΥΛΙΚΟ: πλαστικό κέλυφος στηριζόµενο σε επίτοιχη βάση
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(Υ x Π x Β): 142x99x33 χιλιοστά

Σύµφωνο µε άρθρο 7,παρ.6 της οδηγίας 412 της 26/08/93 (κανονισµός µε προδιαγραφές για σχεδιασµό, εγκατάσταση, λειτουργία και ποιότητα συστηµάτων θέρµανσης
κτηρίων µε σκοπό προδιαγραφών ενέργειας σύµφωνα µε άρθρο 4, παρ.4 οδηγίας νούµερο 10 του Ιανουαρίου 1991).
Το προϊόν είναι σύµφωνο µε την ευρωπαϊκή οδηγία 89/336 αναφερόµενη στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και οδηγία 73/23 (χαµηλής τάσης) αναφερόµενη σε
κανονισµούς ασφαλείας και οδηγία 93/68.

