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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1.  ΤΜΒΟΛΑ 

Τα παρακάτω ςφμβολα χρθςιμοποιοφνται για να τονίςουν τθ ςθμαςία των πλθροφοριϊν 

του κειμζνου και για να προειδοποιιςουν για τθν επικινδυνότθτα μιασ κατάςταςθσ. 

 

ΡΟΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘ 

 

Αυτό το ςφμβολο χρθςιμοποιείται όπου είναι απαραίτθτο να ακολουκθκοφν αυςτθρά οι 

οδθγίεσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ μπορεί να δθμιουργθκεί 

καταςτροφι τθσ ςυςκευισ και βλάβθ του ςυςτιματοσ. 

 

ΣΘΜΑΝΤΙΚΟ ! 

 

Αυτό το ςφμβολο χρθςιμοποιείται για ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ. 

 

ΑΝΑΦΟΑ 

               Αυτό  το ςφμβολο χρθςιμοποιείται για να επιςθμάνει πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. 
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1.2  ΠΛΗΚΣΡΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΛΘΚΤΟ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΞΘ ΑΥΤΟΜΑΤΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

ΡΛΘΚΤΟ 

ΑΥΤΟΜΑΤΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΞΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  

ΡΛΘΚΤΟ 

ΑΥΞΘΣΘΣ ΤΙΜΩΝ 

και ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘ 

ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

ΡΛΘΚΤΟ 

ΜΕΙΩΣΘΣ ΤΙΜΩΝ 

και ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘ 

BOILER 

ΡΛΘΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΩΝ 

ON / OFF 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ο controller GH10NA είναι μία microprocessor ςυςκευι που χρθςιμοποιεί Surface Mount Technology 

(SMT). 

Ζχει καταςκευαςτεί για να ελζγχει ζναν κυκλοφορθτι κζρμανςθσ, ζναν κυκλοφορθτι για boiler 

Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ ι ζναν κυκλοφορθτι για ανάμιξθ του νεροφ επιςτροφισ του λζβθτα και τον 

ανεμιςτιρα προςαγωγισ αζρα ςτον λζβθτα. 

Ο controller GH10NA μπορεί να δεχκεί: 

1. Ειςόδουσ: 

 Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ νεροφ λζβθτα (NTC sensor) 

 Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ νεροφ για το boiler ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ι 

κερμοκραςίασ επιςτροφισ νεροφ λζβθτα (NTC sensor) 

 Αιςκθτιριο κερμοκραςίασ καυςαερίων (PT 1000  sensor) 

 

2. Eίςoδοσ: 

 Σφνδεςθ με  κερμοςτάτθ χϊρου (εντολι ON/OFF). 

Ο controller GH10NA διακζτει τρείσ (3) εξόδουσ για ζλεγχο ςυςκευϊν  230V AC και ςυγκεκριμζνα: 

 Ανεμιςτιρασ ειςαγωγισ αζρα ςτον λζβθτα 

 Κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ 

 Κυκλοφορθτισ για το boiler ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ι για τθν ανάμιξθ του νεροφ επιςτροφισ 

του λζβθτα 

Ανάλογα με τον τφπο εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ. 

 

 

ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΣΕΣΑΙ ΣΗΝ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ ΣΗ ΤΚΕΤΗ Ε 

ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΚΕΡΑΤΝΩΝ 
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3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ΘΛΕΚΤΙΚΘ 
ΤΟΦΟΔΟΣΙΑ 

230V AC 
+10% / -

15% 

 ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

ΑΙΣΘΘΤΘΙΟΥ NTC ΑΙΣΘΘΤΘΙΟΥ  PT 1000 

ΘΕΜ/ΣΙΑ 
οC 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ 
Ω 

ΘΕΜ/ΣΙΑ 
οC 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ 
Ω 

ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

+5  ζωσ 
+40 
οC 

0 7174,89 0 1000,00 

10 4374,83 50 1194,00 

ΥΓΑΣΙΑ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

20% ζωσ 
80% RH 

20 2747,10 100 1385,10 

30 1774,91 150 1573,30 

ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΕΜΙΣΤΘΑ 

3,15 Α 
40 1172,09 200 1758,60 

50 795,08 250 1941,00 

ΤΥΡΟΣ 
ΑΙΣΘΘΤΘΙΩΝ 

NTC 2,2 
KΩ, Τ 
1000  

60 547,95 300 2120,50 

70 384,62 350 2297,20 

80 275,86 400 2470,90 

ΕΥΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΑΙΣΘΘΤΘΙΩΝ 

NTC:  
0-100 οC 

90 202,37 450 2641,80 

100 149,16 500 2809,80 

PT 1000:  
0-750 οC 

  550 2974,90 

 

600 3137,10 

    

ΕΞΟΔΟΙ 
ΜΕΓΙΣΤΘ 
ΣΥΝΕΧΘΣ 
ΦΟΤΙΣΘ 

 

ΚΥΚΛ/ΤΘΣ BOILER 1Α-200W 

ΚΥΚΛ/ΤΘΣ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

1Α-200W 

ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 1Α-200W 

 

 

4. ΚΑΝΟΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 

 

 Θ ςυςκευι πρζπει να ςυνδεκεί ςε θλεκτρικι παροχι 230V/50Hz ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Ρροτείνεται θ τοποκζτθςθ ςυςκευισ προςταςίασ από διακυμάνςεισ τθσ τάςθσ τθσ 

θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. 

 Χρθςιμοποιιςτε μία ξεχωριςτι θλεκτρικι τροφοδοςία για τθν ςυςκευι με δικι τθσ 

αςφάλεια και μθν τοποκετείται άλλεσ ςυςκευζσ ςτθν ίδια τροφοδοςία. 

 

Ο controller κα τροφοδοτθκεί με θλεκτρικό ρεφμα 230V/50Hz . Για κάκε εργαςία επιςκευισ ι 

ςυντιρθςθσ του controller να διακόπτεται θ θλεκτρικι τροφοδοςία του.  
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5. ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΚΕΤΗ 

Για να πραγματοποιιςετε τθν εκκίνθςθ του controller , εκτελζςτε τα παρακάτω: 

1. Συνδζςτε τθν θλεκτρικι τροφοδοςία 230V/50Hz ςτον controller. 

                                     

2. Εκκινιςτε τον controller πιζηοντασ το πλικτρο   Στθν οκόνθ εμφανίηεται: 

 

 

3. Ριζςτε το πλικτρο                      Στθν οκόνθ εμφανίηεται: 

 

 

 

Και ο controller ξεκινάει ςτθν αυτόματθ λειτουργία ακολουκϊντασ τισ παρακάτω εργοςταςιακζσ 

ρυκμίςεισ: 

 

 

-01- ---- 

25 o 

A 

25 o 

ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ 

ΕΡΑΝΩ 

ΛΑΜΡΑΚΙ 

ΑΝΑΒΕΙ  ΤΟ 

ΛΑΜΡΑΚΙ ΤΟΥ  

ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘ 

ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΡΟΥ 

ΕΧΕΙ Ο ΛΕΒΘΤΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΗ 

ΡΤΘΜΙΗ 

U0 ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΛΕΒΘΤΑ 65 oC 

U1 ΤΑΧΥΤΘΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΘΑ 4 

U2 ΘΕΜ/ΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘ BOILER - 

U3 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΑΣ ΟΧΙ 

  

 

6. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ CONTROLLER GH10NA 

 

6.1. ΕΛΕΓΧΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 

 

6.1.1. Κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ και κυκλοφορθτισ boiler 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ 

Τ1: ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΛΕΒΘΤΑ 1: ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ BOILER 

Τ2: ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ BOILER 2: ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

Τ3: ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ 3: ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 
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6.1.2. Κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ και κυκλοφορθτισ ανάμιξθσ 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ 

Τ1: ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΛΕΒΘΤΑ 1: ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΑΝΑΜΙΞΘΣ 

Τ2: ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΕΡΙΣΤΟΦΘΣ 2: ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ 

Τ3: ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ 3: ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 
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6.2  ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ριζηοντασ το πλικτρο                    ενεργοποιείται τθν αυτόματθ λειτουργία και ςτο πλικτρο ανάβει το 

επάνω λαμπάκι.  

 

6.2.1. ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ 

Στθν αυτόματθ λειτουργία, ο ανεμιςτιρασ λειτουργεί ςυνεχϊσ μζχρι θ κερμοκραςία του νεροφ του 

λζβθτα φκάςει τθν τιμι που ορίςαμε ςτθν παράμετρο U0 (ΡΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΕΛ.8). 

Ο ανεμιςτιρασ ξεκινάει με τθν ελάχιςτθ ταχφτθτα και αυξάνει τθν ταχφτθτά του ςφμφωνα με τθν 

παράμετρο F31 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 5) μζχρι να επιτφχει τθ 

μζγιςτθ ταχφτθτα που ορίςαμε με τθν παράμετρο U1 (ΡΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΕΛ.8) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 

4).   

Πταν είναι ςυνδεδεμζνο το αιςκθτιριο κερμοκραςίασ καυςαερίων και είναι ενεργοποιθμζνο (F11>0) 

(ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23), αφοφ επιτευχκεί θ κερμοκραςία των καυςαερίων όπωσ αυτι 

ορίςκθκε ςτθν παράμετρο F42 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23), τότε θ ταχφτθτα του ανεμιςτιρα 

μειϊνεται. Θ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ είναι αναλογικι, μζχρι ο ανεμιςτιρασ να ςταματιςει εντελϊσ. 

Πταν ο ανεμιςτιρασ βρίςκεται ςε λειτουργία τότε ςτθν δεξιά και κάτω πλευρά τθσ οκόνθσ 

εμφανίηεται μία οριηόντια γραμμι.  

6.2.2. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΗ (CH Pump) 

Στθν αυτόματθ λειτουργία, ο κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ (CH Pump) ξεκινά όταν θ κερμοκραςία του 

νεροφ του λζβθτα είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ με αυτιν που ορίςαμε ςτθν παράμετρο F06 (ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 45 oC). 

Πταν ο κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ ενεργοποιείται τότε ανάβει το επάνω λαμπάκι ςτο πλικτρο  

Θ λειτουργία του κυκλοφορθτι ςταματάει όταν θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα είναι 

μικρότερθ κατά 4 oC, από τθν κερμοκραςία εκκίνθςθσ του κυκλοφορθτι (Ραράδειγμα: Αν θ 

κερμοκραςία εκκίνθςθσ που ορίςαμε ςτθν παράμετρο F06 είναι 45 oC, τότε ο κυκλοφορθτισ 

ςταματάει ςτουσ 41 oC). 

6.2.3. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ο controller μεταβαίνει ςε λειτουργία ςυντιρθςθσ όταν θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα γίνει 

ίςθ με αυτιν που ορίςαμε ςτθν παράμετρο U0 (ΡΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΕΛ.8).  

Τότε ανάβει το κάτω λαμπάκι ςτο πλικτρο  

Πταν o controller βρίςκεται ςτθν λειτουργία ςυντιρθςθσ  και ζχουμε ορίςει F32=0 (ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23), τότε ο ανεμιςτιρασ ξεκινάει μόνο για περιοδικά φυςιματα. Θ διάρκεια του 

φυςιματοσ ορίηεται ςτθν παράμετρο F26  (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ 

ΥΘΜΙΣΘ: 7) και ο ανεμιςτιρασ λειτουργεί ςτθ μζγιςτθ ταχφτθτα. Τα φυςιματα  λαμβάνουν χϊρα 

ανά χρονικά διαςτιματα που ορίηονται ςτθν παράμετρο F27 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) 

(ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 4). 

A 

A 
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Εάν F32>0 και θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα δεν είναι ίςθ με U0 + F33, τότε ο ανεμιςτιρασ 

δουλεφει ςτθν ταχφτθτα που ορίςαμε ςτθν παράμετρο F32. 

Ο controller εξζρχεται από τθν λειτουργία ςυντιρθςθσ και περνάει πάλι ςτθν αυτόματθ λειτουργία, 

όταν θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα γίνει ίςθ με τθν τιμι: (U0 – F05),όπου θ εργοςταςιακι 

ρφκμιςθ τθσ παραμζτρου F05  είναι 5 oC  (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23). 

Ζτςι αν U0=65 oC  και F05=5 oC τότε ο controller εξζρχεται από τθν λειτουργία ςυντιρθςθσ και 

περνάει πάλι ςτθν αυτόματθ λειτουργία, όταν θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα γίνει ίςθ με  60 

oC  . 

Ο κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ (CH Pump) κατά τθν λειτουργία ςυντιρθςθσ εξακολουκεί να λειτουργεί 

όπωσ και ςτθν αυτόματθ λειτουργία. 

 

6.3. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ξαναπατϊντασ το πλικτρο         ο controller μεταβαίνει από τθν αυτόματθ ςτθν χειροκίνθτθ 

λειτουργία και τότε αυτομάτωσ ο ανεμιςτιρασ και ο κυκλοφορθτισ ςταματάνε. 

Σε αυτιν τθν λειτουργία μποροφμε χειροκίνθτα να ενεργοποιιςουμε τον κυκλοφορθτι 

κζρμανςθσ(CH Pump) και τον κυκλοφορθτι boiler (HUW pump). 

Για να το επιτφχουμε, ακολουκοφμε τα παρακάτω βιματα: 

ΒΘΜΑ 1 

 

ΒΘΜΑ 2 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ BOILER (HUW) ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ ΘΕΜΑΝΣΘΣ (CH) 

            και                   και      

Ο controller δείχνει τθ 
κερμοκραςία του 

λζβθτα 

Ανάβει το κάτω λαμπάκι. 
Ξαναπατιςτε το πλικτρο για να 

απενεργοποιιςετε τον 
κυκλοφορθτι. 

Ανάβει το πάνω λαμπάκι. 
Ξαναπατιςτε το πλικτρο για να 

απενεργοποιιςετε τον 
κυκλοφορθτι. 

 

Ο ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ BOILER (HUW pump) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 

ΣΗΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (Παράγραφοσ 8.2.) 

 

6.4 ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ 

Πταν πιζςετε το πλικτρο   ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα. 

Ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ καυςαερίων και τθσ κερμοκραςίασ του boiler (ι του νεροφ επιςτροφισ 

ςτον λζβθτα), είναι εφικτόσ όταν ο controller βρίςκεται ςτθν αυτόματθ λειτουργία ι ςτθν λειτουργία 

ςυντιρθςθσ. 

Φυςικά, κα πρζπει το αιςκθτιριο κερμοκραςίασ καυςαερίων ι/και το αιςκθτιριο κερμοκραςίασ 

boiler πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνα ςτθν ςυςκευι. 

A 



Θ/Μ ΕΓΑ – Α.Γ. ΡΑΛΙΟΓΙΑΝΝΘΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                                                                           GH10NA  /  SERVISE MANUAL 12 

Ριζςτε το πλικτρο  για να δείτε τθν κερμοκραςία καυςαερίων. Ξαναπιζςτε το πλικτρο για να 

εξζλκετε τθσ επιλογισ. Θ ζξοδοσ από τθν επιλογι γίνεται επίςθσ και αυτόματα μετά από 10 

δευτερόλεπτα.   

 Ριζςτε το πλικτρο   για να δείτε τθν κερμοκραςία boiler (θ τθν κερμοκραςία του νεροφ 

επιςτροφισ ςτον λζβθτα). Ξαναπιζςτε το πλικτρο για να εξζλκετε τθσ επιλογισ. Θ ζξοδοσ από τθν 

επιλογι γίνεται επίςθσ και αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.   

 

6.5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ – ΔΙΑΓΝΩΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Ο controller διακζτει ζξι (6) διαφορετικζσ ειδοποιιςεισ. Σε κάκε ειδοποίθςθ, ςτθν οκόνθ του 

controller εμφανίηεται ο κωδικόσ τθσ ειδοποίθςθσ και ενεργοποιείται το θχθτικό ςιμα ειδοποίθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ παραπάνω από μία ειδοποίθςθσ, οι κωδικοί των ειδοποιιςεων εμφανίηονται 

ςτθν ςειρά. 

Μπορείτε να εξζλκετε από τθν κατάςταςθ τθσ ειδοποίθςθσ πιζηοντασ το πλικτρο   (εκτόσ 

από τισ περιπτϊςεισ των ειδοποιιςεων/βλαβϊν AL12 και AL17). 

ΕΙΔΟΡΟΙΘΣΕΙΣ – ΒΛΑΒΕΣ: 

 AL 1 : Ο υδροςτάτθσ υπερκζρμανςθσ ζχει ενεργοποιθκεί ι θ αςφάλεια τθσ ςυςκευισ 

ζχει «καεί». 

 

 AL 2: Σφάλμα ςτο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ νεροφ του λζβθτα. 

 

 AL 4: Σφάλμα ςτο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ boiler ι επιςτροφισ νεροφ του λζβθτα. 

 

 AL 7: Σφάλμα ςτο αιςκθτιριο κερμοκραςίασ καυςαερίων. 

 

 AL 12: Υπερκζρμανςθ λζβθτα. 

 

 AL 13:  Ζλλειψθ καυςίμου ςτον λζβθτα.   

 

6.6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ 

Μετά από μία διακοπι τθσ τροφοδοςίασ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ο controller ξεκινάει τθν λειτουργία 

του ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν ακριβϊσ πριν τθν διακοπι. Ο controller περιμζνει ζνα (1) λεπτό 

για τθν αυτοδιάγνωςθ και τον ζλεγχο των παραμζτρων. 

Στθν οκόνθ του, ο controller χρονομετράει το ζνα (1) λεπτό (ςε δευτερόλεπτα) και ανάλογα με τθν 

κατάςταςθ λειτουργίασ που βριςκόταν πριν τθν διακοπι: 

 Αναβοςβινει «Α» για τθν αυτόματθ λειτουργία. 

 Αναβοςβινει «Ρ» για τθν λειτουργία ςυντιρθςθσ. 
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 Αναβοςβινει «r» για τθν χειροκίνθτθ λειτουργία. 

Τα αντίςτοιχα λαμπάκια  αναβοςβινουν ταυτόχρονα με τα γράμματα. 

 

6.7. ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΙΜΟΤ 

 

6.7.1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΙΜΟΤ 

Κατά τθν αυτόματθ λειτουργία όταν θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα παραμζνει μικρότερθ από 

αυτιν που ζχουμε ρυκμίςει ςτθν παράμετρο F08 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ 

ΥΘΜΙΣΘ: 44 oC). για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από αυτό που ζχουμε ρυκμίςει ςτθν παράμετρο 

F09 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 20) τότε ο controller κεωρεί ότι ο 

λζβθτασ είναι ςε κατάςταςθ «ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και ενεργοποιεί τθν ειδοποίθςθ AL 13. 

Κατά τθν αυτόματθ λειτουργία όταν ςτο χρονικό διάςτθμα που ορίςαμε ςτθν παράμετρο F09 θ 

κερμοκραςία καυςαερίων είναι μικρότερθ από αυτιν που ζχουμε ρυκμίςει ςτθν παράμετρο F11 

τότε ο controller κεωρεί ότι ο λζβθτασ είναι ςε κατάςταςθ «ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και ενεργοποιεί 

τθν ειδοποίθςθ AL 13. 

Αν F10=0  τότε θ λειτουργία ελζγχου ζλλειψθσ καυςίμου, είναι απενεργοποιθμζνθ. 

 

6.7.2. ΑΠΟΣΟΜΗ ΠΣΩΗ ΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ  ΝΕΡΟΤ ΣΟΤ ΛΕΒΗΣΑ. 

Αν κατά τθν αυτόματθ λειτουργία θ κερμοκραςία νεροφ του λζβθτα μειωκεί κατά 10 oC και για 

χρονικό διάςτθμα το οποίο ορίηεται ςτθν παράμετρο F10 θ κερμοκραςία δεν καταφζρει να αυξθκεί 

κατά 4 oC, τότε ο κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ (CH pump) και ο κυκλοφορθτισ boiler (HUW pump) 

απενεργοποιοφνται και  ο controller κεωρεί ότι ο λζβθτασ είναι ςε κατάςταςθ «ΕΛΛΕΙΨΘΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ» . 

Ο controller περιμζνει για χρονικό διάςτθμα το οποίο ορίηεται ςτθν παράμετρο F10 (ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 10) ςτο οποίο ελζγχει αν κα επιτευχκεί θ αφξθςθ 

τθσ κερμοκραςίασ νεροφ του λζβθτα κατά 4 oC.  

Αν θ αφξθςθ κερμοκραςίασ επιτευχκεί τότε ο controller εξζρχεται από τθν κατάςταςθ «ΕΛΛΕΙΨΘ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και οι κυκλοφορθτζσ ενεργοποιοφνται ξανά. 

Αν όχι τότε ενεργοποιεί τθν ειδοποίθςθ AL 13. 

 

 

Η ΑΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΗ (CH pump) ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ «ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΚΑΤΙΜΟΤ» ΤΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΩ ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΤ   ΠΟΤ ΑΝΑΒΟΒΗΝΕΙ 
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7. ΡΤΘΜΙΕΙ 

7.1. ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΛΕΒΗΣΑ  (U0) 

Για να ρυκμίςετε τθν κερμοκραςία νεροφ του λζβθτα (είναι θ κερμοκραςία που κζλουμε να 

επιτφχουμε ςτον λζβθτα – κερμοκραςία προςαγωγισ ςτθν εγκατάςταςθ τθσ κζρμανςθσ), 

ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

ΒΗΜΑ 1 

 

ΒΗΜΑ 2 

 

ΒΗΜΑ 3 

Ριζςτε το πλικτρο Ριζςτε τα πλικτρα Ριζςτε το πλικτρο 

 
 

     ι   
 

Το λαμπάκι ανάβει. 
Στθν οκόνθ 

εμφανίηεται θ 
κερμοκραςία που ζχει 

ρυκμιςτεί 

υκμίςτε τθν καινοφρια 
κερμοκραςία που επικυμείτε   

Αποκθκεφςτε τθν καινοφρια 
ρφκμιςθ 

Συνεχίςτε ςτθν παράμετρο U1 

 

 

 

ΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΔΕΝ ΠΙΕΕΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΗΚΣΡΑ  

        

ΜΕΑ Ε 15 ΔΕΤΣΕΡΟΛΕΠΣΑ, Η ΝΕΑ ΡΤΘΜΙΗ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΕΙ ΚΑΙ Ο CONTROLLER ΘΑ 

ΕΞΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. 
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7.2. ΣΑΧΤΣΗΣΑ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ (U1) 

Σε αυτιν τθν παράμετρο προγραμματίηετε τθν ταχφτθτα του ανεμιςτιρα θ οποία ζχει άμεςθ ςχζςθ 

με τθν ποςότθτα του αζρα που κα ειςζλκει εντόσ του λζβθτα. Θ ποςότθτα αυτι πρζπει να ρυκμιςτεί 

ςε ςχζςθ με τον τφπο του λζβθτα και τον τφπο του καυςίμου.  

Θ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα από το 1 ζωσ το 10, όπου το ζνα είναι θ 

ελάχιςτθ ταχφτθτα και το 10 είναι θ μζγιςτθ ταχφτθτα. 

Για να πραγματοποιιςετε τισ ρυκμίςεισ ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

 

 

ΒΗΜΑ 1 

 

BHMA 2 
 

ΒΗΜΑ 3 

 

ΒΗΜΑ 4 

Ριζςτε το 
πλικτρο 

Ριζςτε ξανά 
το πλικτρο 

Ριζςτε τα πλικτρα Ριζςτε το πλικτρο 

     ι     

Το λαμπάκι 
ανάβει.  

Στθν οκόνθ 
εμφανίηεται θ 
ρφκμιςθ τθσ 

παραμζτρου U0 

Ζχετε 
προχωριςει 

ςτθν 
παράμετρο 

U1 

υκμίςτε τθν καινοφρια ταχφτθτα 
που επικυμείτε   

Αποκθκεφςτε τθν 
καινοφρια ρφκμιςθ 

Συνεχίςτε ςτθν 
παράμετρο U2 

 

 

 

 

7.3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ BOILER / ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΛΕΒΗΣΑ 

Θ ρφκμιςθ αυτι είναι εφικτι μόνο εάν χρθςιμοποιείται ςτθν εγκατάςταςθ κυκλοφορθτισ boiler ι 

κυκλοφορθτισ ανάμιξθσ και ζχει γίνει θ επιλογι λειτουργίασ με τθν παράμετρο F00 (ΡΙΝΑΚΑΣ 

ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 0) θ οποία μπορεί να πάρει τισ τιμζσ «01», «02», 

«03», «04» (παράγραφοσ 8.2 – ΣΕΛ.17).  

Θ ρφκμιςθ γίνεται ακολουκϊντασ τα αντίςτοιχα βιματα, όπωσ και ςτισ παραπάνω παραγράφουσ (7.1 

και 7.2). 

Θ κερμοκραςία μπορεί να ρυκμιςτεί ςε τιμζσ από 35 oC ζωσ 65 oC. 
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7.4. ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗ «ΛΕΓΕΩΝΕΛΑ»  

Ο controller μπορεί να προςφζρει προςταςία από το φαινόμενο τθσ «Λεγεωνζλασ», ρυκμίηοντασ τθν 

λειτουργία του κυκλοφορθτι boiler (HUW pump).  

Θ ρφκμιςθ αυτι είναι εφικτι μόνο εάν χρθςιμοποιείται ςτθν εγκατάςταςθ κυκλοφορθτισ boiler και 

ζχει γίνει θ επιλογι λειτουργίασ με τθν παράμετρο F00 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) 

(ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 0) θ οποία μπορεί να πάρει τισ τιμζσ «01», «02», «03», «04» (παράγραφοσ 

8.2 – ΣΕΛ.13).  

Για να ενεργοποιιςετε τθν λειτουργία προςταςίασ ρυκμίςτε τθν παράμετρο U3 ςτθν τιμι 1. 

Πταν θ ρφκμιςθ είναι ενεργι τότε αναβοςβινει το γράμμα “L” ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ. 

Μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθν προςταςία ρυκμίηοντασ  τθν παράμετρο U3 ςτθν τιμι 0 ι 

πιζηοντασ το πλικτρο . Επίςθσ θ λειτουργία προςταςίασ απενεργοποιείται μετά από 

διακοπι τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ ςτθν ςυςκευι. 

Πταν θ λειτουργία είναι ενεργοποιθμζνθ τότε κα επιτευχκεί κερμοκραςία του νεροφ boiler ςτουσ 

70oC για χρονικι διάρκεια 10 λεπτϊν. 

 

8. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ BOILER (HUW pump). 

O controller ζχει τθν δυνατότθτα ελζγχου ενόσ επιπλζον κυκλοφορθτι ο οποίοσ εγκακίςτανται με 

ςκοπό τθν κζρμανςθ ενόσ boiler για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ι ενόσ κυκλοφορθτι που 

εγκακίςτανται για τθν ανάμιξθ του νεροφ επιςτροφισ ςτον λζβθτα κεντρικισ κζρμανςθσ. 

8.1.  ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

1. Εγκαταςτιςτε το boiler ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςχζδιο (παράγραφοσ 6.1.1 – ςελ.8) 

2. Τοποκετιςτε το αιςκθτιριο κερμοκραςίασ (HUW) ςτο boiler, ςε κζςθ που ελζγχει τθ κερμοκραςία 

του νεροφ χριςθσ. 

3. Συνδζςτε το αιςκθτιριο ςτθν ςυςκευι (όπωσ φαίνεται ςτο ςυνθμμζνο θλεκτρικό διάγραμμα). 

4. Συνδζςτε τον κυκλοφορθτι boiler   (όπωσ φαίνεται ςτο ςυνθμμζνο θλεκτρικό διάγραμμα). 

 

ΣΟ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ BOILER ι ΑΝΑΜΙΞΗ ΝΕΡΟΤ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΛΕΒΗΣΑ ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΕΧΕΣΑΙ ΣΟΝ ΒΑΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗ ΤΚΕΤΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΙ Ω ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ. 
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8.2. ΡΤΘΜΙΕΙ – ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο κυκλοφορθτισ boiler ενεργοποιείται όταν θ κερμοκραςία του νεροφ του λζβθτα είναι μεγαλφτερθ 

από 40oC και ταυτόχρονα μεγαλφτερθ και από τθν κερμοκραςία του νεροφ χριςθσ που ζχει το boiler 

(για προςταςία από ψφξθ του νεροφ του boiler) και θ κερμοκραςία του νεροφ του boiler είναι 

μικρότερθ από τθν τιμι που ρυκμίςτθκε ςτθν παράμετρο U2  (παράγραφοσ 7.3). 

Θ λειτουργία του κυκλοφορθτι boiler υποδεικνφεται από μία παφλα ςτθν οκόνθ του controller θ 

οποία κα βρίςκεται δίπλα ςτθν ζνδειξθ λειτουργίασ του ανεμιςτιρα. 

  

 Για να πραγματοποιιςετε τισ ρυκμίςεισ ενόσ επιπλζον κυκλοφορθτι (boiler ι ανάμιξθσ) 

ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

ΒΗΜΑ 1 

 

BHMA 2 
 

ΒΗΜΑ 3 

 

ΒΗΜΑ 4 

Ριζςτε το 
πλικτρο Ριζςτε και 

κρατιςτε για 
2 

δευτερόλεπτα 
το πλικτρο 

Ριζςτε τα πλικτρα Ριζςτε το πλικτρο 

 
 

 
 

   ι     

Στθν οκόνθ 
εμφανίηεται 

 «--------»  

υκμίςτε τθν καινοφρια τιμι 
που επικυμείτε για τθν 

παράμετρο F00 
 

0 :  
δεν υπάρχει επιπλζον 
κυκλοφορθτισ   
1:  
υπάρχει κυκλοφορθτισ 
ανάμιξθσ 
2: 
 υπάρχει κυκλοφορθτισ boiler 
και ςτθν λειτουργία του χειμϊνα 
δεν κα ζχει προτεραιότθτα του 
κυκλοφορθτι κζρμανςθσ 
3: 
υπάρχει κυκλοφορθτισ boiler 
και ςτθν λειτουργία του χειμϊνα 
κα ζχει προτεραιότθτα του 
κυκλοφορθτι κζρμανςθσ 
4:  
υπάρχει κυκλοφορθτισ boiler 
και ρυκμίηεται ςτθν 
«ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΙΟΥ» 
 

Αποκθκεφςτε τθν 
καινοφρια ρφκμιςθ 
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8.3. ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ BOILER 

υκμίηοντασ τθν παράμετρο F00 ςτθν τιμι «3» ο controller επιτρζπει τθν προτεραιότθτα λειτουργία 

του κυκλοφορθτι  του boiler (HUW pump) ςε ςχζςθ με τον κυκλοφορθτι κζρμανςθσ (CH pump) .  

Ζτςι αν ο controller ζχει ταυτόχρονα εντολι λειτουργίασ για τον κυκλοφορθτι τθσ κζρμανςθσ και για 

τον κυκλοφορθτι του boiler, κα διακόψει τθν λειτουργία του κυκλοφορθτι τθσ κζρμανςθσ, κα 

εξακολουκιςει τθν λειτουργία του κυκλοφορθτι του boiler, ϊςπου να επιτευχκοφν οι επικυμθτζσ 

ρυκμίςεισ για το νερό του boiler και ςτθ ςυνζχεια κα επιτρζψει πάλι τθν λειτουργία του 

κυκλοφορθτι τθσ κζρμανςθσ. 

8.4. «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΤ» 

υκμίηοντασ τθν παράμετρο F00 ςτθν τιμι «4» ο controller ςταματάει τθν λειτουργία του 

κυκλοφορθτι κζρμανςθσ (CH pump)και επιτρζπει μόνο τθν λειτουργία του κυκλοφορθτι boiler 

(HUW pump). 

9. ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΧΩΡΟΤ 

Ο controller μπορεί να ςυνδεκεί με κερμοςτάτθ χϊρου (όπωσ φαίνεται ςτο ςυνθμμζνο θλεκτρικό 

διάγραμμα ), ο οποίοσ μπορεί να κζςει τον λζβθτα ςτθν κατάςταςθ “blockade”. 

 

Σε αυτι τθν κατάςταςθ ο κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ (CH pump) ςταματάει τθν λειτουργία του μετά 

από χρονικό διάςτθμα 4 λεπτϊν, από τθ ςτιγμι που κα επιτευχκεί θ επικυμθτι κερμοκραςία χϊρου 

ςτον κερμοςτάτθ. Τότε ο λζβθτασ περνάει ςτθν λειτουργία ςυντιρθςθσ. 

Ο controller περνάει από τθν αυτόματθ λειτουργία ςτθν λειτουργία ςυντιρθςθσ όταν θ κερμοκραςία 

νεροφ του λζβθτα είναι μεγαλφτερθ από τθν ελάχιςτθ κερμοκραςία που ζχει ρυκμιςτεί ςτθν 

παράμετρο F03 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) (ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 50oC) ι όταν θ 

λειτουργία του κυκλοφορθτι του boiler (HUW pump) απαιτιςει τθν αυτόματθ λειτουργία του 

controller (εξαρτάται από τθν ρφκμιςθ τθσ προτεραιότθτασ του κυκλοφορθτι boiler). 

Πταν ο κερμοςτάτθσ χϊρου κζςει τον λζβθτα ςτθν κατάςταςθ “blockade”, ο λζβθτασ περνάει ςτθν 

λειτουργία ςυντιρθςθσ μζχρι θ κερμοκραςία νεροφ του λζβθτα γίνει μικρότερθ από  τθν ελάχιςτθ 

κερμοκραςία που ζχει ρυκμιςτεί ςτθν παράμετρο F03 (ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΑΑΜΕΤΩΝ – ΣΕΛ.23) 

(ΕΓΟΣΤΑΣΙΑΚΘ ΥΘΜΙΣΘ: 50 oC) όπου τότε ο controller ξαναεπιςτρζφει ςτθν αυτόματθ λειτουργία. 
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10. ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ (STB) 

Ο controller διακζτει ζναν επιπλζον ελεγκτι κερμοκραςίασ για τθν προςταςία του λζβθτα από 

υπερκζρμανςθ. 

Αν ο ελεγκτισ υπερκζρμανςθσ ενεργοποιθκεί τότε ςταματάει θ λειτουργία του ανεμιςτιρα και μετά 

από 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται θ ειδοποίθςθ AL 1 .  

Για να επιςτρζψει ο λζβθτασ ςτθν κανονικι του λειτουργία πρζπει να μειωκεί θ κερμοκραςία νεροφ 

του λζβθτα. 

Για λόγουσ προςταςίασ ο controller δεν ξεκινά αυτόματα τθν λειτουργία του, αλλά πρζπει να γίνει 

επανεκκίνθςθ από τον χριςτθ, ακολουκϊντασ τα παρακάτω: 

Αφοφ μειωκεί θ κερμοκραςία νεροφ του λζβθτα,  

 

 Ρατιςτε το πλικτρο  για να ακυρϊςετε τθν ειδοποίθςθ (AL 1) και να 

απενεργοποιιςετε τον controller. 

 

 Ξαναπατιςτε το πλικτρο   για να ενεργοποιιςετε τον controller. 

 

 Ριζςτε το πλικτρο                    για να κζςετε τον controller ςτθν αυτόματθ λειτουργία. 

 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΒΛΑΒΗ ι ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ (STB). 

ΣΟΣΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΕΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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11. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ 

ΕΞΟΔΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ 

14 L ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 50, 51 ΑΙΣΘΘΤΘΙΟ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ ΛΕΒΘΤΑ 

12 Ν ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 52, 53 
ΑΙΣΘΘΤΘΙΟ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ BOILER ι 
ΑΝΑΜΙΞΘΣ 

11 L ----------- 54, 55 ΑΙΣΘΘΤΘΙΟ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ 

09 N ----------- 56, 57 ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ 

06 L 
ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ (CH pump) 

  

 

05 N 
ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ 
ΘΕΜΑΝΣΘΣ (CH pump) 

  

08 L 
ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ BOILER 
ι ΑΝΑΜΙΞΘΣ  (HUW 
pump) 

  

07 Ν 
ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘΣ BOILER 
ι ΑΝΑΜΙΞΘΣ  (HUW 
pump) 

  

02 N 
ΘΛΕΚΤΙΚΘ 
ΤΟΦΟΔΟΣΙΑ- 230V 

 

01 L 
ΘΛΕΚΤΙΚΘ 
ΤΟΦΟΔΟΣΙΑ- 230V 

15 

16 

14 12 

L N  

 

 

 

FAN 

ΑΦΑΛΕΙΑ 

2,0 Α 

50 51 52 53 54 55 56 57 

ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ 

ΛΕΒΗΣΑ 

ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ 

BOILER 

ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ

ΧΩΡΟΤ 

06 05 08 07 01 02 

L L L N N N 

ΓΕΙΩΕΙ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ 

BOILER 

ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 

ΡΕΤΜΑΣΟ 

ΕΛΕΓΚΣΗ 

ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ 

STB 

RESET 

ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ 
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12. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Μθν πετάξετε τθν ςυςκευι ςε κάδο απορριμμάτων. Θ απόρριψι τθσ πρζπει να γίνεται ςε 

πιςτοποιθμζνα κζντρα ςυλλογισ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. 
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13. ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

Για να ειςζλκετε ςτο menu τθσ αλλαγισ παραμζτρων, ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

   

ΒΗΜΑ 1 

 

ΒΗΜΑ 2 

Ριζςτε το πλικτρο 
Ριζςτε το πλικτρο 

ςυνεχόμενα για δφο 
δευτερόλεπτα  

Απενεργοποιιςτε τον 
controller 

 

 

Αφοφ ειςζλκετε ςτο menu αλλαγισ παραμζτρων, ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ πρϊτθ παράμετροσ F00. 

 

Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα για να αλλάξετε τισ τιμζσ των παραμζτρων: 

ΒΗΜΑ 1 

 

ΒΗΜΑ 2 

 

ΒΗΜΑ 3 

Ριζςτε το πλικτρο Ριζςτε τα πλικτρα Ριζςτε το πλικτρο 

     ι     

Επιλζξτε τθν 
αντίςτοιχθ παράμετρο 

υκμίςτε τθν καινοφρια τιμι 
που επικυμείτε   

Αποκθκεφςτε τθν καινοφρια 
ρφκμιςθ 

Συνεχίςτε ςτθν επόμενθ παράμετρο 

 

Αν κζλετε να εξζλκετε από το menu αλλαγισ παραμζτρων, πιζςτε το πλικτρο  

 

Ο controller επίςθσ εξζρχεται από το menu αλλαγισ παραμζτρων μετά από διακοπι τθσ θλεκτρικισ 

τροφοδοςίασ και όταν κανζνα από τα πλικτρα    δεν πατθκοφν μζςα ςε 10 

δευτερόλεπτα. 

F00 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Min Max Βιμα 
Εργοςταςιακι 

ρφκμιςθ 

F00 

Διλωςθ του επιπλζον κυκλοφορθτι 
0 :  
δεν υπάρχει επιπλζον κυκλοφορθτισ   
1:  
υπάρχει κυκλοφορθτισ ανάμιξθσ 
2: 
 υπάρχει κυκλοφορθτισ boiler και ςτθν 
λειτουργία του χειμϊνα δεν κα ζχει 
προτεραιότθτα του κυκλοφορθτι κζρμανςθσ 
3: 
υπάρχει κυκλοφορθτισ boiler και ςτθν 
λειτουργία του χειμϊνα κα ζχει προτεραιότθτα 
του κυκλοφορθτι κζρμανςθσ 
4:  
υπάρχει κυκλοφορθτισ boiler και ρυκμίηεται 
ςτθν «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΙΟΥ» 
 

0 4 1 0 

F01 Ελάχιςτθ ταχφτθτα ανεμιςτιρα (min) 1 100 1 50 

F02 Μζγιςτθ ταχφτθτα ανεμιςτιρα (max) 101 200 1 150 

F03 
Ελάχιςτθ κερμοκραςία νεροφ λζβθτα που 
επιτρζπεται να ρυκμίςει ο χριςτθσ 

30 50 1 oC 50 oC 

F04 
Μζγιςτθ κερμοκραςία νεροφ λζβθτα που 
επιτρζπεται να ρυκμίςει ο χριςτθσ 

55 85 1 oC 75 oC 

F05 
Ρτϊςθ κερμοκραςίασ νεροφ για να εξζλκει o 
controller από τθν λειτουργία ςυντιρθςθσ και 
να επανζλκει ςτθν αυτόματθ λειτουργία 

1 10 1 oC 5 oC 

F06 
Θερμοκραςία νεροφ ςτθν οποία κα 
ενεργοποιείται ο κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ (CH 
pump) 

25 80 1 oC 45 oC 

F08 
Θερμοκραςία νεροφ ςτθν οποία ο controller κα 
ειςζρχεται ςε διαδικαςία «ΕΛΛΕΙΨΘΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ» 

25 50 1 oC 44 oC 

F09 

Χρονικό διάςτθμα μετά το οποίο ο λζβθτασ κα 
κεωρείται ςε κατάςταςθ «ΕΛΛΕΙΨΘΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ» (όταν θ κερμοκραςία του λζβθτα 
γίνει μικρότερθ από αυτιν τθσ παραμζτρου 
F08). 
Αν ορίςουμε τθν τιμι F09=0 τότε δεν υπάρχει 
ανίχνευςθ από ζλλειψθ καυςίμου 

0 250 1 λεπτό 20 λεπτά 

F10 

Χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο ο controller ελζγχει 
αν κα αυξθκεί θ κερμοκραςία νεροφ του λζβθτα 
όταν αυτόσ βρίςκεται ςε κατάςταςθ «ΕΛΛΕΙΨΘΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ». 
 Αν ορίςουμε τθν τιμι F10=0 τότε δεν υπάρχει 
ανίχνευςθ από ζλλειψθ καυςίμου 
 
 
 
 
 

0 250 1 λεπτό 20 λεπτά 
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F12 

Χρονικό διάςτθμα μετά το οποίο θ ειδοποίθςθ 
για «ΕΛΛΕΙΨΘ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» κα απενεργοποιθκεί  
0: 
θ ειδοποίθςθ για ζλλειψθ καυςίμου δεν 
ενεργοποιείται  
250:  
θ ειδοποίθςθ για ζλλειψθ καυςίμου δεν 
απενεργοποιείται  

0 250 1 250 

F13 

Χρονικό διάςτθμα μετά το οποίο ο 
κυκλοφορθτισ κζρμανςθσ ενεργοποιείται για 30 
δευτερόλεπτα όταν ο κερμοςτάτθσ χϊρου ζχει 
φκάςει τθν επικυμθτι κερμοκραςία (χϊρου) 
Αν ορίςουμε τθν τιμι F13=0 τότε ο 
κυκλοφορθτισ δεν ενεργοποιείται 

0 250 1 λεπτό 10 λεπτά 

F17 
Θερμοκραςία νεροφ του λζβθτα ςτθν οποία κα 
ενεργοποιθκεί θ ειδοποίθςθ υπερκζρμανςθσ 

60 99 1 oC 90 oC 

F26 
Χρονικι διάρκεια του φυςιματοσ του 
ανεμιςτιρα όταν o controller βρίςκεται ςτθν 
λειτουργία ςυντιρθςθσ 

1 250 
1 

δευτερ
όλεπτο 

7 
δευτερόλεπτα 

F27 
Χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτα 
φυςιματα του ανεμιςτιρα όταν o controller 
βρίςκεται ςτθν λειτουργία ςυντιρθςθσ 

1 60 1 λεπτό 4 λεπτά 

F31 
Χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ϊςτε ο 
ανεμιςτιρασ να αυξιςει τθν ταχφτθτα του από 
τθν ελάχιςτθ ςτθ μζγιςτθ 

0 30 
1 

δευτερ
όλεπτο 

5 
δευτερόλεπτα 

F32 

Οι ενεργοποιιςεισ του ανεμιςτιρα όταν o 
controller βρίςκεται ςτθν λειτουργία 
ςυντιρθςθσ.  
Αν ορίςουμε τθν τιμι F32=0 τότε ο ανεμιςτιρασ 
ενεργοποιείται μόνο για τα περιοδικά φυςιματα  

0 5 1 0 

F33 
Κακυςτζρθςθ ενεργοποίθςθσ του ανεμιςτιρα 
όταν o controller βρίςκεται ςτθν λειτουργία 
ςυντιρθςθσ.   

0 10 1 0 

F42 
Θερμοκραςία καυςαερίων, θ οποία όταν 
επιτευχκεί τότε ο ανεμιςτιρασ μειϊνει τθν 
ταχφτθτα λειτουργίασ του 

100 250 1 oC 180 oC 

 

 

 

 

 

 

 

  


