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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CONTROLLER 

Ο controller GH21RA είναι µία microprocessor συσκευή που χρησιµοποιεί Surface Mount 
Technology (SMT). 
Έχει κατασκευαστεί για να ελέγχει λέβητες κεντρικής θέρµανσης µε χρήση καυσίµων βιοµάζας 
(pellet, ξύλα, άλλα είδη βιοµάζας) και συγκεκριµένα µπορεί να διαχειριστεί τον κυκλοφορητή 
θέρµανσης της εγκατάστασης, τον κυκλοφορητή ζεστού νερού χρήσης ή τον κυκλοφορητή 
ανάµιξης του νερού θέρµανσης, τον/τους τροφοδότη/ες καυσίµου και τον ανεµιστήρα του 
λέβητα. Οι παράµετροι µπορούν να προσαρµόζονται ανάλογα µε την κατάσταση και τον τύπο 
του λέβητα. Ο controller περιλαµβάνει ένα σύστηµα προστασίας από τις διακοπές ρεύµατος και 
διάφορες άλλες διαταραχές στην ηλεκτρική του τροφοδοσία. Ο controller προσδιορίζει κάθε 
έκτακτη ανάγκη (Alarm) και δίνει µια οπτική και ηχητική προειδοποίηση. Ο controller 
υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τύπους λειτουργίας του λέβητα (1.µε αυτόµατο τροφοδότη για 
καύση pellet ή άλλα είδη βιοµάζας, 2.µε ανεµιστήρα για καύση ξύλων, 3.χωρίς ανεµιστήρα για 
καύση ξύλων).  Η συσκευή υποστηρίζει τέσσερις εισόδους αισθητήρων θερµοκρασίας, µία 
είσοδος για τον αισθητήρα φλόγας, πέντε εξόδους για σύνδεση εξωτερικών συσκευών και µία 
επιπλέον έξοδο για τον θερµοστάτη GA03HA. 
 
Ο controller GH21RA είναι εξοπλισµένος µε : 
 
• Αναλογικοί είσοδοι: 

− Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού λέβητα 
− Αισθητήριο θερµοκρασίας καυσίµου (pellet, βιοµάζας) 
− Αισθητήριο θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης (boiler) ή θερµοκρασίας επιστροφής 

νερού λέβητα  
− Αισθητήριο περιστροφής κοχλία τροφοδότη (Read Relay) 

• Ψηφιακοί είσοδοι (RS485): 
− Αποκλειστική υποδοχή για τον θερµοστάτη χώρου GA03HA 

 
Ο controller διαθέτει τις παρακάτω εξόδους για έλεγχο συσκευών  230V AC και συγκεκριµένα: 

� Ανεµιστήρας προσαγωγής αέρα καύσης 
� Κυκλοφορητής θέρµανσης 
� Κυκλοφορητής για το boiler ζεστού νερού χρήσης   
� Κυκλοφορητής για την ανάµιξη του νερού επιστροφής του λέβητα 
� Τροφοδότης  
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2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 

230V AC +10% /15%  Χαρακτηριστικά 
αισθητηρίου NTC 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ +5  έως +40οC 

 Θερµ/σία  
οC 

Αντίσταση 
(Ω) 

ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

20% έως 80% RH 
 0 7174,89 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
(ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
&ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗ) 

3,15 Α 
 10 4374,83 

ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ NTC 2,2 kΩ / PT1000 
 20  2747,10 

ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 

NTC: 0o C έως 100 o C  30 

 

1774,91 

  
 40 1172,09 

 
  

 ΕΞΟ∆ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΟΡΤΙΟ 

50 795,08 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 
BOILER 

1Α 250W 60 547,95 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1Α 250W  70 384,62 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1Α 250W  80 275,86 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 1Α 250W  90 202,37 
 

    100 149,16 

  

 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρική παροχή 230V/50Hz σύµφωνα µε 

τους κανονισµούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
• Προτείνεται η τοποθέτηση συσκευής προστασίας από διακυµάνσεις της τάσης 

της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
• Χρησιµοποιήστε µία ξεχωριστή ηλεκτρική τροφοδοσία για την συσκευή µε δική 

της ασφάλεια και µην τοποθετείται άλλες συσκευές στην ίδια τροφοδοσία. 
• Προστατέψτε τις εξόδους του controller µε διάταξη ρελέ/θερµικού όπου αυτό 

κρίνετε απαραίτητο από τους κανόνες εγκαταστάσεων. 

 



Η/Μ ΕΡΓΑ – Α.Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                                                                                GH21RA  /  SERVICE MANUAL 

 

5 

 

Ο controller θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα 230V/50Hz . Για κάθε εργασία επισκευής ή 

συντήρησης του controller να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία του.  

ΟΙ παράµετροι των εισόδων / εξόδων περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:  

 

Περιγραφή των εισόδων του Controller  

Αισθητήριο θερµοκρασίας Τύπος αισθητηρίου Επαφές Controller 

Θερµοκρασία νερού λέβητα NTC 50-51 

Θερµ/σία boiler ζεστού νερού χρήσης (ή) 

Θερµ/σία νερού επιστροφής στον λέβητα  
NTC 52-53 

Θερµοκρασία καυσίµου στον τροφοδότη NTC 54-55 

Έλεγχος περιστροφής κοχλία τροφοδότη READ RELAY 56-57 

Περιγραφή των εισόδων του Controller - θερµοστάτης χώρου  GH03HA 

Τύπος θερµοστάτη χώρου Τύπος εισόδου Προσδιορισµός 
Controller 

GA03HA RS485 58-59-60-61 

 
 
 
 

Περιγραφή των εξόδων του Controller  

Εγκατεστηµένη Συσκευή Τύπος 
Επαφής 

Επαφές 
Controller 

Κυκλοφορητής θέρµανσης (C.H) Ρελέ 05-06 

Κυκλοφορητής boiler ζεστού νερού χρήσης (D.H.W) (ή) 

Κυκλοφορητής ανάµιξης επιστροφής στον λέβητα   
Ρελέ 07-08 

Τροφοδότης καυστήρα  TRIAC 09-11 

Ανεµιστήρας TRIAC 12-14 
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ CONTROLLER 

Ο Controller µπορεί να λειτουργήσει µε πέντε τρόπους: 

• Αναµονή - επιστρέφει τον Controller στην κατάσταση πριν από την απώλεια 
ισχύος(ρεύµατος). Ο αλγόριθµος του Controller δεν εφαρµόζεται, το ρολόι λειτουργεί σε 
πραγµατικό χρόνο, και αποθηκεύονται οι επιλεγµένες ρυθµίσεις εγκατάστασης. 

• Αυτόµατη - Υπάρχουν δύο υπο-λειτουργίες, θέρµανση και διατήρηση. Θέρµανση - σε αυτή 
τη λειτουργία, ο αλγόριθµος υλοποιείται στη λειτουργία που επιλέγεται ανάλογα µε τον τύπο 
του καυσίµου. ∆ιατήρηση - ο Controller έρχεται στην κατάσταση αυτή, εάν η θερµοκρασία 
του λέβητα φτάσει στο σηµείο ρύθµισης. Σε αυτή τη λειτουργία, ένας µεµονωµένος 
αλγόριθµος υλοποιείται. 

• Χειροκίνητη - Η λειτουργία αυτή χρησιµοποιείται µόνο για να επικυρώσει το on / off (τεστ) 
για κάθε συσκευή που είναι συνδεδεµένη µε τον controller. 

• Συναγερµός(ALARM)  - Χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση ενός συναγερµού που 
αποτρέπει την περαιτέρω λειτουργία του εξοπλισµού ή την εµφάνιση µιας προειδοποίησης, 
το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να αποδεχθεί την προσωρινή λειτουργία (υπό συνθήκες 
αποδεκτές) από τον χρήστη µε την επίγνωση ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα. Όταν το 
σφάλµα επιλυθεί, επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν. 
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• Ασφαλή λειτουργία - Επιτρέπει συγκεκριµένες λειτουργίες σε περίπτωση βλάβης του 
τροφοδοτικού και του ανεµιστήρα ή TRIAC, έως ότου γίνει η επισκευή.  

  

 Λειτουργία Αναµονής 

Μετά την διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο GH21RA 
είναι ενεργοποιηµένος σε κατάσταση αναµονής. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη εµφανίζει ένα 
µήνυµα για το πώς να επιλέξετε την αυτόµατη ή τη χειροκίνητη λειτουργία. 

 

 

 

 

 

  

Όταν ο Controller βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής, µπορείτε να µεταβείτε σε χειροκίνητη 

λειτουργία χρησιµοποιώντας το κουµπί . Στην κανονική λειτουργία, είναι δυνατόν να 
επιστρέψετε τον Controller στην κατάσταση αναµονής, ανά πάσα στιγµή, πατώντας το κουµπί 

. Σε κατάσταση αναµονής, απενεργοποιούνται όλες οι έξοδοι και το ηχητικό σήµα 
συναγερµού. Όταν ο Controller είναι ενεργοποιηµένος στην αυτόµατη λειτουργία, η οθόνη 
δείχνει την πραγµατική θερµοκρασία του νερού στον λέβητα, την επιλεγµένη θερµοκρασία, και 
τις πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του Controller. 

 

 Αυτόµατη Λειτουργία – Θέρµανση 

Στην αυτόµατη λειτουργία, ο ελεγκτής εκτελεί τον αλγόριθµο ελέγχου για το επιλεγµένο σχήµα 
θέρµανσης, σύµφωνα µε την επιλογή ρύθµισης. Βασικές πληροφορίες για το σύστηµα, 
εµφανίζονται στην κύρια οθόνη, (τρέχουσα και επιλεγµένη θερµοκρασία του λέβητα, και τον 
τρόπο λειτουργίας).  
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Στην αυτόµατη λειτουργία θέρµανσης, ο Controller εµφανίζει πληροφορίες κειµένου στο πάνω 
µέρος της οθόνης: 

Θέρµανση - όταν η βασική επιλογή είναι ρυθµισµένη 
Λειτουργία ∆ικτύου- όταν η επιλογή λειτουργία δικτύου είναι ρυθµισµένη 
Αντλία µόνο - όταν η αντλία µόνο είναι ρυθµισµένη 

Μια λεπτοµερής περιγραφή των µη τυποποιηµένων επιλογών ρύθµισης θέρµανσης µπορεί να 
βρεθεί στην ενότητα 7. 

 Αυτόµατη Λειτουργία – ∆ιατήρηση 

Ο Controller έρχεται στην κατάσταση αυτή, εάν η θερµοκρασία στο λέβητα φτάσει αυτή την 
ρύθµιση από το χρήστη από το µενού παραµέτρων. Το τροφοδοτικό καυσίµου και ο 
ανεµιστήρας είναι απενεργοποιηµένα, για το χρονικό διάστηµα που ορίζει ο χρήστης στην 
παράµετρο του «χρόνου διατήρησης». Μετά το διάστηµα αυτό, ο Controller ενεργοποιεί το 
τροφοδοτικό και τον ανεµιστήρα για το διάστηµα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή 
(Παράµετρος S20). Είναι σύνηθες για τον ανεµιστήρα να λειτουργεί πλέον από το τροφοδοτικό 
κατά τη διάρκεια του χρόνου που ρυθµίζετε στην παράµετρο S18, προκειµένου να ανάψει το 
καύσιµο που τροφοδοτείται. 

Ο Controller θα βγει από την λειτουργία διατήρησης και θα επιστρέψει στην αυτόµατη 
λειτουργία, όταν η θερµοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από την τιµή που έχει οριστεί στο 
«υστέρηση θερµοκρασίας λέβητα» παράµετρο εγκατάστασης, η οποία µπορεί να επεξεργαστεί 
από το χρήστη. Η κεντρική αντλία θέρµανσης λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην 
αυτόµατη λειτουργία. 

Κατά το χρόνο εργασίας σε αυτόµατη λειτουργία διατήρησης, πληροφορίες κειµένου 
εµφανίζονται στο πάνω µέρος της οθόνης: 

∆ιατήρηση - όταν η βασική επιλογή έχει οριστεί 
Λειτουργία ∆ικτύου - όταν η επιλογή λειτουργία δικτύου είναι ρυθµισµένη 

Μια λεπτοµερής περιγραφή των µη τυποποιηµένων επιλογών ρύθµισης θέρµανσης µπορεί να 
βρεθεί στην ενότητα 7. 

 Χειροκίνητη Λειτουργία 

Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο Controller δεν υλοποιεί τον αλγόριθµο, και ο αριθµός και ο τύπος 
των συνδεδεµένων τεχνολογικών συσκευών εξαρτάται από το χρήστη, ο οποίος αναλαµβάνει 
την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισµού. Στην κύρια οθόνη, η πραγµατική και 
θερµοκρασίας λέβητα που έχει οριστεί εµφανίζεται πάντα. Η επιλογή των επιλογών ρύθµισης 
θέρµανσης δεν επηρεάζει τη λειτουργία του συστήµατος σε χειροκίνητη λειτουργία. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο πάνω στο τι εξοπλισµός θα λειτουργεί από τον 
Controller. 
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Μετά την είσοδο της χειροκίνητης λειτουργίας, η λειτουργία όλου του εξοπλισµού θα σταµατήσει 
αυτόµατα. Ο Controller λειτουργεί σε αυτόµατη λειτουργία εµφανίζει πληροφορίες κειµένου στο 
πάνω µέρος της οθόνης - «χειροκίνητη λειτουργία». 

 ALARM (Συναγερµός) – Λειτουργία Προειδοποίησης  

ALARM-Συναγερµός - Ο Controller πηγαίνει σε κατάσταση συναγερµού όταν ένας από τους 
απαιτούµενους αισθητήρες αποτύχει ή αποσυνδεθεί, ή όταν το καλώδιο είναι σπασµένο. Ο 
ελεγκτής θα σηµατοδοτήσει ότι ο εν λόγω αισθητήρας είναι απαραίτητος. Όταν η βλάβη έχει 
επισκευαστεί, ο Controller επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν. Ο Controller 
δεν θα εισέλθει σε κατάσταση συναγερµού όταν η βλάβη του αισθητήρα έχει επισκευαστεί. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στα κατασκευαστικά στοιχεία θα πρέπει να γίνει µε τον Controller 
απενεργοποιηµένο. 

Προειδοποιήσεις - Ο Controller µεταβαίνει σε κατάσταση συναγερµού όταν το ζεστό νερό / ο 
αισθητήρας επιστροφής αποτύχει ή αποσυνδεθεί, ή όταν το καλώδιο είναι σπασµένο. Ο 
Controller στη συνέχεια δίνει πληροφορίες σχετικά µε την προειδοποίηση, και τα είδη των 
δραστηριοτήτων υπό όρους χωρίς τον αισθητήρα. Ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί πάντα 
λειτουργίες που εξαρτώνται από την έλλειψη του αισθητήρα, κάθε φορά που ο Controller 
επανεκκινείται. Αυτό ισχύει µόνο για τους αισθητήρες που δεν επηρεάζουν την ασφαλή 
λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης. Μετά την επισκευή του προβλήµατος του αισθητήρα ή 
την αφαίρεση της αιτίας της παρεµβολής, ο Controller επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας 
στην οποία ήταν προηγουµένως. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα κατασκευαστικά στοιχεία θα 
πρέπει να γίνετε µε τον Controller απενεργοποιηµένο. Οι υπόλοιπες λειτουργίες του τρόπου 
προειδοποίησης είναι να δώσει πληροφορίες όταν η δεξαµενή ζεστού νερού δεν έχει 
απολυµανθεί, ή η θερµοκρασία στο τροφοδοτικό δεν έχει εγερθεί. Ο Controller βγαίνει από τη 
λειτουργία προειδοποίησης όταν µία από τις προειδοποιήσεις είναι UW10 ή UW17. 

 Ασφαλή Λειτουργία 

Η ασφαλής λειτουργία του λέβητα επιτρέπει να λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης του 
τροφοδοτικού και του ανεµιστήρα ή TRIAC, έως ότου είναι δυνατή η συντήρηση (service). Για 
τον Controller ώστε να λειτουργήσει το τροφοδοτικό / ανεµιστήρα σε ασφαλή λειτουργία, η 
σωστή λειτουργία θα πρέπει να επιλεγεί από το µενού, εκτός από την αλλαγή της τροφοδοσίας / 
ανεµιστήρα σύνδεσης. Μια λεπτοµερής περιγραφή είναι στη σελίδα 40. 

5. Λειτουργικό του Controller 

Η λειτουργία του Controller περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Περιλαµβάνει την ενεργοποίηση, 
χρήση πληκτρολογίου, µια προεπισκόπηση εργασίας του συστήµατος µέτρησης, πως να 
διαβάζετε το κείµενο ή τους χαρακτήρες στην οθόνη, καθώς και την επεξεργασία των 
παραµέτρων είναι διαθέσιµα για τον χρήστη. 

6.1 Ταµπλώ Controller  
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Πλήκτρα Περιγραφή Λειτουργία 

 
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Κύρια Οθόνη 

 

Αλλαγές Λειτουργιών 
Εναλλαγή µεταξύ χειροκίνητων και αυτόµατων 

Στη «γραµµή λειτουργία του λέβητα", 
χειροκίνητη λειτουργία εµφανίζεταιι, ή, στην 
περίπτωση της αυτόµατης λειτουργίας, η 
οθόνη διαβάζει:Θέρµανση, τη λειτουργία 

δικτύου, Αντλία µόνο, ∆ιατήρηση, ή 
∆ιατήρηση δικτύου. 

 

Αυτόµατη λειτουργία επιτρέπει την προβολή των 
συσκευών, τη θερµοκρασία και τα συνοδευτικά 
στοιχεία. Στη χειροκίνητη λειτουργία, δείχνει τη 
θερµοκρασία και τα συνοδευτικά στοιχεία, και 
δείχνει συσκευές που µπορεί να επεξεργαστεί. 

Η οθόνη δείχνει τη θερµοκρασία, τις συσκευές 
και τα συνοδευτικά στοιχεία. 

 

Από την κύρια οθόνη, πηγαίνετε στο µενού 
βοήθεια των χρηστών. 

Από την οθόνη του συναγερµού και 
προειδοποιήσεις, µεταβείτε στην υπηρεσία 

δεδοµένων 

Η οθόνη εµφανίζει βοήθεια για τους χρήστες. 
Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για το προϊόν και 

την υπηρεσία πληροφοριών βοήθειας. 

 

Επιβεβαιώστε την αλλαγή. 
Πληκτρολογήστε Μενού από την κύρια οθόνη 

Αποθήκευση  αλλαγών 

Μεταβαίνει στο Μενού της κύριας οθόνης. 

 

Έξοδος χωρίς να επιβεβαιώσουµε τις αλλαγές. 
Κρατήστε πατηµένο το κουµπί για τρία 

δευτερόλεπτα για να µεταβείτε στην κύρια οθόνη 

Έξοδος στην προηγούµενη οθόνη ή στο 
υψηλότερο επίπεδο του Μενού 

 

∆εξί βέλος. 
Γρήγορα µεταβείτε στην οθόνη θερµοκρασίας 

εξόδου του λέβητα από την κύρια οθόνη 

Μετακίνηση στην επόµενη στήλη ή γραµµή 
στα δεξιά. Η οθόνη εµφανίζει την εξωτερική 

θερµοκρασία του λέβητα. 

 

Αριστερό βέλος. 
Γρήγορα µεταβείτε στην οθόνη θερµοκρασίας 

εξόδου του λέβητα από την κύρια οθόνη 

Μετακίνηση στην επόµενη στήλη ή γραµµή 
στα αριστερά. Η οθόνη εµφανίζει την 
εξωτερική θερµοκρασία του λέβητα 

 

Πάνω βέλος 
Αύξηση της τιµής 

Μεταβείτε στην επόµενη θέση πάνω 

Αυξήστε την τιµή 

 

Κάτω βέλος 
Μείωση της τιµής 

Μεταβείτε στην επόµενη θέση κάτω 

Μειώστε την τιµή 
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6.2 Λειτουργικό του Controller – Κύρια Οθόνη 

Όταν για πρώτη φορά ο Controller συνδέεται µε µία πηγή τροφοδοσίας, ο Controller 
ενεργοποιείται στη λειτουργία αναµονής. Το πλήκτρο λειτουργίας         χρησιµοποιείται για να 
µετατρέψει το χειριστήριο on / off, και να προχωρήσουµε από την κατάσταση αναµονής στη 
χειροκίνητη λειτουργία. 

  

⇒⇒⇒⇒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Λειτουργία Λέβητα 
Θέρµανση      
∆ιατήρηση           
Χειροκίνητη Λειτουργία 

Τρέχουσα 
Θερµοκρασία 
λέβητα 

∆είχνει ότι ο 
Controller 
δουλεύει σε 
ασφαλή 
λειτουργία. 

Θερµοκρασία 
Λέβητα. 

Πλήκτρα 
Κατεύθυνσης, 
για την 
αλλαγή τιµών. 

Τρέχουσα θερµοκρασία 
λέβητα ή επιστροφή 
θερµοκρασίας, σύµφωνα 
µε τις επιλογές. 
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6.3 Προεπισκόπηση για το Λειτουργικό του Controller  

Ο Controller προσφέρει µια γρήγορη προεπισκόπηση των λειτουργιών του συστήµατος. Όταν 
πατήσετε το κουµπί           σε οποιαδήποτε λειτουργία, µπορείτε να δείτε όλες τις σηµαντικές 
παραµέτρους του Controller, δηλαδή θερµοκρασία που µετράται από τον Controller, την 
κατάσταση της συσκευής, και τις ενεργό / ανενεργό λειτουργίες του Controller. Όλες οι 
πληροφορίες σχετικά µε τις εργασίες του συστήµατος θέρµανσης χωρίζονται σε κατηγορίες και 
είναι τοποθετηµένες σε ξεχωριστές οθόνες. Μετακίνηση µεταξύ των οθονών χρησιµοποιώντας 
τα πλήκτρα         ή        . Στο κάτω µέρος της κάθε οθόνης υπάρχει µια περιγραφή κειµένου του 
είδους. Μετακίνηση µεταξύ των στοιχείων που εµφανίζονται στην οθόνη χρησιµοποιώντας τα 
πλήκτρα          ή        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κέρσορας δείχνει τη θέση στην οθόνη. Η τρέχουσα συσκευή φαίνεται από την άρνηση του 
εικονιδίου που αντιστοιχεί στη συσκευή. Οι τρέχουσες πρόσθετες λειτουργίες εµφανίζονται µε 
τον ίδιο τρόπο. Σύστηµα προεπισκόπηση θερµοκρασία είναι δυνατή σε όλες τις λειτουργίες του 
Controller. Στη χειροκίνητη λειτουργία, είναι επίσης δυνατόν να αλλάξουν συσκευές και να 
σβήνουν. 

6.4 Πλήκτρο Βοηθείας 

Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο           από την κεντρική οθόνη ανοίγει το µενού βοήθειας, από 
όπου ο χρήστης µπορεί να πάρει πληροφορίες υπηρεσίας και περιγραφές όλων των εικονιδίων 
που εµφανίζονται στην οθόνη του Controller.  
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Βασικές πληροφορίες για το λέβητα και τον κατασκευαστή του Controller είναι διαθέσιµα: 

 

 

 

Όλες οι εικόνες του ελεγκτή περιγράφονται στο κείµενο: 

 

 

 

 

6.5 Χειροκίνητη Λειτουργία 

Πατώντας το πλήκτρο          στην αυτόµατη λειτουργία αλλάζει τον Controller στη χειροκίνητη 
λειτουργία, και αµέσως σταµατά όλες τις συσκευές. Σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης µπορεί να 
χειροκίνητα να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει τον ανεµιστήρα, το τροφοδοτικό, την αντλία 
θέρµανσης και την αντλία ζεστού νερού, ανεξάρτητα. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το πλήκτρο             
που θα ανοίξει την οθόνη για την επεξεργασία των συσκευών.  

 

 

 

 

 

Μετά τη µετάβαση στο επιθυµητή θέση στην οθόνη, σύµφωνα µε πληροφορίες στο κάτω µέρος, 
πατώντας το πλήκτρο              θα ανάβει και θα σβήνει την επιλεγµένη συσκευή.  

Ο κέρσορας δείχνει τη θέση στην οθόνη.   Η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί ή να 
απενεργοποιηθεί υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο µε οπίσθιο φωτισµό.  

 

 

 

 

 

Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο            η λειτουργία συναγερµού  σας µεταφέρει στην 
Υπηρεσία Πληροφοριών. Εµφανίζονται τα ακόλουθα στην οθόνη: µοντέλο Controller, 
αριθµός προγράµµατος και επικοινωνιακά στοιχεία για τον κατασκευαστή ή τον 
τεχνικό. 
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6.6 Μενού του Controller – Γραφικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΝΟΥ 

Ρυθμίσεις Χρήστη Ρυθµίσεις Εγκατάστασης Ιστορικό Ρυθμίσεις Controller 

Θερµοκρασία Λέβητα 

Θερµοκρασία CWU/powrotu 

Ταχύτητα Ανεµιστήρα 

Χρόνος Λειτουργίας Τροφοδοτικού 

∆ιάστηµα Χρόνου Λειτουργίας 
Τροφοδοτικού 

Χρόνος ∆ιατήρησης 

Διαμόρφωση Συστήματος 

Ζεστό Νερό(Προαιρετικό) 

Θερινή Λειτουργία (προαιρετικό) 

Αντι-Λεγεωνέλλα (προαιρετικό 

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις 

Θερμοκρασία Λέβητα 

Θερμοκρασία DHW (Προαιρετικό) 

Πρότυπες Επιλογές 

Λειτουργία Μη-Διακοπής 

Ασφαλή Λειτουργία 

Πρότυπο 

Λειτουργία Δικτύου 

Αντλία Μόνο 

Πρότυπο 

Πλήρη 

Απενεργοποιημένο 

Τροφοδοτικό 

Ανεμιστήρας 

Τροφοδοτικό - Ανεμιστήρας 

Απενεργοποίηση 

Συναγερμός - Προειδοποιήσεις 

Χρόνος Λειτουργίας Λέβητα 

Χρόνος Ασφαλής Λειτουργίας 

Υπερθέρμανση 

Διακοπή Ρεύματος 

Επιλογή Γλώσσας 

Ημερομηνία - Ώρα 

Επιλέξτε Οθόνη 

Πρότυπο 

Προφίλ 1 

Προφίλ 2 
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6.6.1 Ρυθµίσεις Χρήστη 

Περιγραφή των ρυθµίσεων παραµέτρων του χρήστη Min Min 
Εργοστασιακές 

Ρυθµίσεις 

Ρύθµιση της θερµοκρασίας του λέβητα 3’ 4’ 50οC 

Ρύθµιση DHW (ζεστού νερού) – Επιστροφή Θερµοκρασίας 
(Προαιρετικό) 

35 65 40οC 

Ταχύτητα Ανεµιστήρα 1 10 5 

Χρόνος Λειτουργίας Τροφοδοτικού 2 250 15s 

Χρονικό ∆ιάστηµα Λειτουργίας Τροφοδοτικού 5 250 45s 

Χρόνος ∆ιατήρησης 1 250 15min 

 

• Ρύθµιση της Θερµοκρασίας του Λέβητα : Θερµοκρασία που θα φτάσει ο λέβητας. 

• Ρύθµιση DHW (ζεστού νερού) – Επιστροφή Θερµοκρασίας : Θερµοκρασία στην 
οποία ο λέβητας θα αυξάνεται. Αυτή η παράµετρος είναι διαθέσιµη µόνο για τους χρήστες 
όταν το ζεστό νερό (DHW) / επιπλέον mix αντλία (επιστροφή θερµοκρασίας) είναι 
ενεργοποιηµένη. 

• Ταχύτητα Ανεµιστήρα : Αυτή η παράµετρος καθορίζει την ταχύτητα του ανεµιστήρα, 
δηλ., η ποσότητα του αέρα που παρέχεται. Επιτρέπει την επιλογή της ταχύτητας του 
ανεµιστήρα ανάλογα µε την ποιότητα και τον τύπο του χρησιµοποιούµενου καυσίµου. 

• Χρόνος Λειτουργίας Τροφοδοτικού : Αυτή η παράµετρος περιγράφει τη χρονική 
διάρκεια που το τροφοδοτικό καυσίµου συνδέεται στη λειτουργία θέρµανσης, στην 
πρότυπη ρύθµιση. 

• Χρονικό ∆ιάστηµα Λειτουργίας Τροφοδοτικού : Αυτό είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ 
κάθε προµήθειας καυσίµου στο λέβητα στην Αυτόµατη λειτουργία. Το εύρος κυµαίνεται 
από 5 s έως 250 s. ∆ιατίθεται µόνο σε πρότυπη ρύθµιση. 

• Χρόνος ∆ιατήρησης : Ο χρόνος µετά τον οποίο ο Controller ενεργοποιεί τον ανεµιστήρα 
και το τροφοδοτικό, καθορίζεται από τον παρασκευαστή προκειµένου να αποφευχθεί η 
διακοπή της λειτουργίας του λέβητα σε λειτουργία ∆ιατήρησης. Το εύρος τιµών είναι από 
5 λεπτά έως 250 λεπτά. 
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6.6.2 Ρυθµίσεις Εγκατάστασης 

Περιγραφή των παραµέτρων εγκατάστασης Min Min 
Εργοστασιακές 

Ρυθµίσεις 

∆ιαµορφώσεις Συστήµατος 
(1) - K1: Λέβητας + CH  

(2) - K2: Λέβητας + CH + DHW  
(3) - K3: Λέβητας + CH + Mixer  

1 3 1 

Ζεστό νερό (DHW) (προαιρετικό) Όχι Ναι  Όχι 

Θερινή Λειτουργία(προαιρετικό) Όχι Ναι Όχι 

Αντι-Λεγεωνέλλα(προαιρετικό) Όχι Ναι Όχι 

Θερµοκρασία Λέβητα 2 10 5οC 

Θερµοκρασία του ζεστού νερού(DHW) / επιστροφής 
(προαιρετικό) 

2 10 5 οC 

Πρότυπες Επιλογές 
(1) – Πρότυπο 

(2) – Λειτουργία ∆ικτύου 
(3) – Αντλία Μόνο 

1 3 1 

Λειτουργία µη-∆ιακοπής 
(1) – Πρότυπο 
(2) – Πλήρες 

(3) – Απενεργοποιηµένο 

1 3 1 

Ασφαλή Λειτουργία 
(1) – Απενεργοποιηµένη 

(2) – Τροφοδοτικό 
(3) – Ανεµιστήρας 

1 3 1 

 

• ∆ιαµόρφωση Συστήµατος : Επιτρέπει την επιλογή του συστήµατος θέρµανσης που 
λειτουργεί µε τον Controller, µε µια πρόσθετη αντλία ή χωρίς. Μια περιγραφή του 
συστήµατος είναι στην ενότητα 8. 

• Προτεραιότητα ζεστού νερού (DHW) : Ενεργοποιώντας τη λειτουργία πρωταρχική 
λειτουργία του ελεγκτή είναι να ζεστάνει το νερό. Μια περιγραφή των λειτουργιών 
βρίσκεται στην ενότητα 7. 

• Θερινή Λειτουργία : Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί την κεντρική αντλία θέρµανσης και 
ο λέβητας λειτουργεί µόνο για τη θέρµανση νερού. Μια περιγραφή των λειτουργιών 
βρίσκεται στην ενότητα 7. 

• Αντι-Λεγεωνέλλα : Αυτό στοχεύει στον περιορισµό της ανάπτυξης των βακτηρίων του 
είδους λεγιονέλλα (pneumophila) στο ζεστό νερό. Μια περιγραφή της λειτουργίας αυτής 
είναι στην ενότητα 7. 

• Θερµοκρασία Λέβητα : Τιµή της Θερµοκρασίας λέβητα (υστέρησης) στην οποία η 
λειτουργία ∆ιατήρησης απενεργοποιήθηκε και η λειτουργία Θέρµανσης επαναλήφθηκε. 
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• Θερµοκρασία ζεστού νερού (DHW) : Τιµή της υστέρησης θερµοκρασίας ζεστού νερού, 
στην οποία η αντλία επιστρέφει στην λειτουργία ζεστού νερού, ή βγαίνει από την 
λειτουργία ∆ιατήρησης. 

• Πρότυπες επιλογές : Επιτρέπει την προσαρµογή της λειτουργίας του συστήµατος 
ολγάριθµου ανάλογα µε τον τύπο του καυσίµου και τις τεχνικές δυνατότητες. Η 
περιγραφή αυτής της λειτουργίας είναι στην ενότητα 7. 

• Λειτουργία Μη-∆ιακοπής : Επιτρέπει µια λειτουργία ασφαλείας για τις συνδεδεµένες 
συσκευές, που προστατεύει από τη φθορά του συστήµατος κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών µηνών. Μια περιγραφή της λειτουργίας αυτής είναι στην ενότητα 7. 

• Ασφαλή Λειτουργία : Η ασφαλής λειτουργία του λέβητα επιτρέπει να λειτουργεί σε 
περίπτωση βλάβης το τροφοδοτικό και τον ανεµιστήρα ή TRIAC, έως ότου είναι δυνατή 
συντήρηση (service) . Η περιγραφή αυτής της λειτουργίας είναι στην ενότητα 7. 

 

6.6.3 Λειτουργία ιστορικού 

Η λειτουργία ιστορικού:  όπου οι πληροφορίες σχετικά µε όλες τις δυσλειτουργίες του Controller 
και οι προσαρµοσµένες δραστηριότητες αποθηκεύονται. Όλες οι αστοχίες και παρατυπίες που 
διαπιστώθηκαν από το πρόγραµµα αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται ανάλογα µε το αν είναι ή 
προειδοποιήσεις ή συναγερµοί (alarm). 

Μενού Λειτουργίας ιστορικού : 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες αποθηκεύονται για να βοηθήσει το χρήστη ή τον τεχνικό να εντοπίσουν 
τυχόν παρατυπίες στη λειτουργία του συστήµατος. Οι τύποι των γεγονότων που καταγράφονται 
στην λειτουργία Ιστορικού είναι οι εξής: 

Προειδοποιήσεις – Συναγερµοί (ALARMS) : Ο Controller µπορεί να αποθηκεύσει τα 
τελευταία 7Alarm που έχουν ανιχνευτεί. Οι ειδοποιήσεις και τα σχόλια εµφανίζονται σε µια 
χρονολογική λίστα, µε την πιο πρόσφατη στην κορυφή. Συναγερµοί σηµειώνονται µε το 
σύµβολο AL, και προειδοποιήσεις µε UW, µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε το είδος του 
προβλήµατος και την ηµεροµηνία και την ακριβή ώρα κατά την οποία συνέβη. 
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Όλες οι νέες ειδοποιήσεις εµφανίζονται στη λίστα της λειτουργίας Ιστορικού παράλληλα µε ένα 
εικονίδιο φακέλου, δείχνοντας «µη αναγνωσµένο» συναγερµό, που χρειάζεται την προσοχή του 
χρήστη ή του µηχανικού υπηρεσίας. Το εικονίδιο µε το φάκελο εξαφανίζεται όταν η ειδοποίηση 
έχει διαβαστεί. 

 

 

 

Χρόνος λειτουργίας λέβητα – Η οθόνη δείχνει το χρόνο λειτουργίας, σε αυτόµατη θέρµανση 
και λειτουργία ∆ιατήρησης. Ο χρόνος µετράται µε την ώρα [h]. 

 

 

 

 

 

Ασφαλή Λειτουργία – Η οθόνη δείχνει το χρόνο λειτουργίας σε Ασφαλή λειτουργία, χωρίς 
πρόβληµα του τροφοδότη και του ανεµιστήρα, το οποίο µετράται µε την ώρα [h]. 

 

 

 

 

 

Υπερθέρµανση – Η οθόνη δείχνει πόσες φορές η µέγιστη θερµοκρασία των 85 ° C έχει 
ξεπεραστεί, εµφανίζεται σε αριθµό περιπτώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιακοπή ρεύµατος – Η οθόνη δείχνει πόσες φορές το ρεύµα στον Controller έχει αποτύχει, 
εµφανίζεται σε αριθµό περιπτώσεων. 
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6.6.4 Ρυθµίσεις Controller 

Ρυθµίσεις για τον Controller, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις λειτουργίες του συστήµατος 
θέρµανσης, µπορούν να βρεθούν στον πίνακα ρυθµίσεων του Controller. 

 

 

 

 

 

 

Ρυθµίσεις παραµέτρων του Controller :  

 

Επιλογή Γλώσσας – Ο Controller επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει µία από τις πολλές 
ρυθµίσεις γλώσσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία και ώρα – Για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι λειτουργίες του Controller λειτουργούν 
σωστά και στο βέλτιστο επίπεδο, να ρυθµίσετε τη σωστή ώρα και ηµεροµηνία. 
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Επιλογή οθόνης – Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει µια προσωπική οθόνη προφίλ, και να 
προσαρµόσει το είδος των πληροφοριών που θα εµφανίζεται. Το µενού ρυθµίσεων προσφέρει 
αρκετές επιλογές, µε την «πρότυπο» ρύθµιση από προεπιλογή. 

 

 

 

 

 

 

6. Περιγραφή Πρόσθετων Λειτουργιών 

7.1 DHW Προτεραιότητα (Ζεστό Νερό) 

Ο Controller GH21RA µπορεί να ρυθµιστεί να αντλεί ζεστό νερό ως προτεραιότητα. Εάν 
επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, η θέρµανση του νερού γίνεται η κύρια λειτουργία του Controller, µε 
την θέρµανση (CH) δευτερεύουσα.  

Αυτό είναι διαθέσιµη µόνο στη δεύτερη διαµόρφωση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 
ορίστε την τιµή σε "ΝΑΙ" στο µενού. 

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ορίστε την τιµή σε «ΝΑΙ» στο κύριο µενού. 

 

 

7.2 Θερινή Λειτουργία 

Ο Controller GH21RA είναι εξοπλισµένος µε µια Θερινή λειτουργία, η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το καλοκαίρι απενεργοποιήστε την αντλία CH έτσι ώστε ο λέβητας να θερµαίνει 
µόνο το νερό. Για να δουλέψει αυτή η λειτουργία θα πρέπει να εγκατασταθεί µια αντλία ζεστού 
νερού και να επιλεγεί. Αυτό είναι διαθέσιµη µόνο στη δεύτερη διαµόρφωση. 

 

 

 

7.3 Λειτουργία Αντι-Λεγιονέλλα  

Ο Controller είναι εξοπλισµένος µε µια λειτουργία Anti-λεγιονέλλα, µε στόχο τον περιορισµό της 
ανάπτυξης των βακτηρίων του γένους λεγιονέλλα pneumophila στο ζεστό νερό. 
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Τα βακτήρια legionella αναπτύσσονται σε υδατικό περιβάλλον, και η βέλτιστη θερµοκρασία για 
την ανάπτυξη τους είναι 38 έως 42οC. Αυτά τα βακτήρια συµβάλλουν επίσης σε µπλοκαρίσµατα 
συστηµάτων ζεστού νερού, θερµοσίφωνες και δεξαµενές. Τα βακτηρίδια Legionella προκαλούν 
µη ειδική παραλλαγή της πνευµονίας γνωστή ως νόσος των λεγεωνάριων, ή λεγεωνάριων και 
έχει αναγνωριστεί επίσηµα από το Υπουργείο Υγείας ως µια µολυσµατική ασθένεια. 

 

Η αντι-λεγιονέλλα λειτουργία που επιτελεί τον Controller GH21RA έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
ότι η δεξαµενή ζεστού νερού δεν είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τα βακτηρίδια λεγιονέλλα. 

 

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ορίστε την τιµή σε «ΝΑΙ» στο κύριο µενού. 

 

Τη διάρκεια και τη λειτουργία αυτής της λειτουργίας φαίνεται στην προεπισκόπηση του 
συστήµατος από την άρνηση µε το «LE» σύµβολο. Πηγαίνετε στην προεπισκόπηση της 
λειτουργίας του συστήµατος µε το πάτηµα του κουµπιού  

 

Αυτή η λειτουργία έχει προτεραιότητα σε σχέση όλα τα υπόλοιπα, και είναι το πρώτο που 
πρέπει να εφαρµοστούν από τον Controller. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, η 
θερµοκρασία του νερού στο λέβητα αυξάνει σε 70 ° C και διατηρείται για δέκα λεπτά. Η 
λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγµή από το χρήστη. Εάν, µετά από 120 λεπτά 
µετά την ενεργοποίηση, η θερµοκρασία δεν έχει επιτευχθεί, ο Controller απενεργοποιεί τη 
λειτουργία και εµφανίζει πληροφορίες κειµένου που δείχνει ότι η λειτουργία δεν θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί. Αυτό είναι διαθέσιµη µόνο στη δεύτερη διαµόρφωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Θερµοστάτης GA03HA 

Ο Controller GH21RA είναι προσαρµοσµένος να επικοινωνεί µε GA03HA θερµοστάτη της 
GECO, επιτρέποντας την εύκολη εικόνα του λέβητα από την άνεση του σπιτιού σας. 

Θέση σε λειτουργία της ΑΝΤΙ-Legionella θα αυξήσει τη θερµοκρασία του 
οικιακού νερού σε 70οC. Προσέχετε ιδιαίτερα τη χρήση ζεστού νερού για να 

αποφύγετε τυχόν εγκαύµατα!!! 
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Σύνδεση του Controller GH21RA στον θερµοστάτη GA03HA επιτρέπει: 

•••• Αλλαγή της ρύθµισης θερµοκρασίας του λέβητα. 

•••• Αλλαγή της ρύθµισης θερµοκρασίας του DHW (ζεστού νερού) ή επιστροφής. 

•••• Όλοι οι συναγερµοί(ALARMS) να προβληθούν σε µορφή κειµένου. 

•••• Παρακολούθηση των εργασιών του συστήµατος θέρµανσης. 

•••• Παρακολούθηση της λειτουργίας των συσκευών (ανεµιστήρας, τροφοδoτικό, CH 
αντλία, DHW αντλία ζεστού νερού). 

•••• Παρακολούθηση όλων των µετρήσεων της θερµοκρασίας. 

 

 

Αν ο θερµοστάτης GA03HA έχει συνδεθεί σωστά µε τον Controller, θα πρέπει να ανιχνεύονται 
αυτόµατα από τον Controller και δεν απαιτεί πρόσθετα µέτρα ή ρυθµίσεις από το χρήστη. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Controller λειτουργεί σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που κοινοποιήθηκαν από 
τον θερµοστάτη. Αποσύνδεση του θερµοστάτη ή βλάβη στο καλώδιο που συνδέει τον 
θερµοστάτη µε τον Controller σβήνει τα φώτα πίσω από το εικονίδιο          στην οθόνη του 
θερµοστάτη GA03HA. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να συνδέσετε τον Controller GH21RA στον θερµοστάτη 
GA03HA: 

ΒΗΜΑ 1  ΒΗΜΑ 2  ΒΗΜΑ 3 

Απενεργοποιήστε 
το πρόγραµµα 

οδήγησης 
χρησιµοποιώντας 

το κουµπί  

και αποσυνδέστε 
την από την 
παροχή 

ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

 

Συνδέστε τον 
θερµοστάτη στον 

Controller 
χρησιµοποιώντας 

τις συνδέσεις 
58-59-60-61 
όπως φαίνεται 
στο παρακάτω 
διάγραµµα. 

  

Εισάγετε το 
βύσµα σε µια 
πρίζα 230V και 
ενεργοποιήστε 
τον ελεγκτή 

χρησιµοποιώντας 
το κουµπί 

 

 

 

 

 

 

 

Η σωστή επικοινωνία µεταξύ του θερµοστάτη και του Controller εµφανίζεται µε 
το εικονίδιο        στον πίνακα του Controller, στην άρνηση της λειτουργίας του 

συστήµατος      οθόνη προεπισκόπησης.  



Η/Μ ΕΡΓΑ – Α.Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                                                                                GH21RA  /  SERVICE MANUAL 

 

23 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα για τη σύνδεση του θερµοστάτη GA03HA στον Controller GH21RA. 

7.5 Ανίχνευση θερµοκρασίας Τροφοδοτικού 

Ο Controller GH21RA έχει την επιπλέον επιλογή για την προστασία έναντι της θερµοκρασίας 
στο δίσκο του τροφοδοτικού όταν αυξάνεται πάνω από το επιτρεπόµενο όριο, εµποδίζοντας τη 
φλόγα από θέρµανση του καυσίµου. 

Ανίχνευση της θερµοκρασίας του Τροφοδοτικού λειτουργεί στην Αυτόµατη λειτουργία ( 
Αυτόµατη – ∆ιατήρηση – ALARMS (συναγερµός). 

Όταν η µέτρηση της θερµοκρασίας υπερβεί τη ρύθµιση στην παράµετρο S14, το τροφοδοτικό 
ενεργοποιείται για τη διάρκεια ρύθµισης στην παράµετρο S16, προκειµένου να αφαιρεθεί 
αναµµένο καύσιµο από το τροφοδοτικό. Ο ανεµιστήρας είναι απενεργοποιηµένος κατά τη 
διάρκεια του χρόνου της ρύθµισης στην παράµετρο το S16. 

Όταν ο χρόνος ρύθµισης στην παράµετρο S15 λήξει, ο Controller επανακτά τον έλεγχο της 
µέγιστης θερµοκρασίας του τροφοδοτικού. 

Όταν το τροφοδοτικό Τ > S14, ο ανεµιστήρας σταµατά, και το καυσιµο του τροφοδότη 
ενεργοποιείται για τη διάρκεια του S16. Ο Controller θα εµφανίσει το µήνυµα «αύξηση της 
θερµοκρασίας στον τροφοδότη» U17. 

Την ίδια στιγµή, η υπερθέρµανση υποδεικνύεται στην προεπισκόπηση του Controller, αναιρείται 
από τον φωτισµό η υπερθέρµανση µε το σύµβολο        . 

Όταν το τροφοδοτικό Τ > 90oC, ο ανεµιστήρας έχει σταµατήσει εντελώς, το καύσιµο 
τροφοδοτικού συνδέεται δύο φορές για την διάρκεια του S16, και στην οθόνη εµφανίζεται 
συναγερµού AL 11 «µέγιστη θερµοκρασία τροφοδοτικού ξεπεράστηκε». 

 

 

7.6 Ανίχνευση θερµοκρασίας Τροφοδοτικού 

7.6.1 Έλλειψη Καυσίµου 

Αν S14 = 0 το αισθητήριο τροφοδοτικού είναι απενεργοποιηµένο, υπερθέρµανση 
τροφοδοτικού και η ανίχνευση θερµοκρασίας τροφοδοτικού δεν λειτουργεί. 
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Εάν, κατά τη διάρκεια της Αυτόµατης λειτουργίας, η θερµοκρασία του νερού από το λέβητα δεν 
φθάνει στη ρύθµιση της παραµέτρου S08 για τη διάρκεια της ρύθµισης του S09, o Controller µς 
ενηµερώνει ότι ο λέβητας έχει βγει και επιστρέφει σε συναγερµό  AL13. 

 

 

7.6.2 Απότοµη πτώση της θερµοκρασίας του νερού που εξέρχεται από το λέβητα 

Όταν στην Αυτόµατη λειτουργία η θερµοκρασία του νερού που εξέρχεται απο το λέβητα είναι 
µικρότερη από 10 C και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα δεν αυξάνεται κατά 4 ° C, η αντλία CH 
και ζεστού νερού αντλία απενεργοποιούνται και ο Controller ενεργοποιεί την λειτουργία 
ανίχνευσης σβησίµατος του λέβητα. 

Ο Controller περιµένει τον χρόνο ρύθµισης στην παράµετρο S10, για να ελέγξει εάν υπάρχει µια 
αύξηση της τάξης του 4 ° C. 

o Όταν αυτή η αύξηση της θερµοκρασίας ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, η λειτουργία ανίχνευσης τελειώνει, 
και η θέρµανση και θερµό αντλίες νερού είναι συνδεδεµένα. 

o Όταν αυτό ∆ΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, αυτό σηµαίνει ότι το καύσιµο έχει σβήσει και ο Controller 
επιστρέφει σε συναγερµό AL13. 

7.7 Λειτουργία χωρίς διακοπή (ANTI-STOP) 

Ο Controller GH21RA περιλαµβάνει ένα αντι-stop λύση, ένα µέτρο ασφαλείας που προστατεύει 
από τη φθορά του συστήµατος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών. Η λειτουργία 
ενεργοποιεί την συσκευή για λίγα λεπτά κάθε επτά ηµέρες, για να εξασφαλιστεί επιδόσεις όλο το 
χρόνο. 

Υπάρχουν τρεις ρυθµίσεις για αυτή τη λειτουργία: 

• Πρότυπο – όλες οι συσκευές του συστήµατος, εκτός από το δίσκο του τροφοδότη. 

• Πλήρες – όλες οι συσκευές του συστήµατος. 

• Απενεργοποίηση – Λειτουργία ανενεργή 

 

Η αντι-stop λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο σε χειροκίνητη λειτουργία. Όταν αυτή η 
λειτουργία είναι ενεργή, ο χρήστης δεν µπορεί να ελέγχει συσκευές που είναι συνδεδεµένες στο 
σύστηµα. Ο Χειροκίνητος έλεγχος των εξωτερικών συσκευών είναι δυνατός µόνο όταν η 
λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιηµένη. 

7.8 Λειτουργία ∆ικτύου 

Ο Controller GH21RA επιτρέπει τη ρύθµιση θέρµανσης ολγάριθµου να αλλάξει σε «λειτουργία 
του δικτύου», το οποίο δεν υποστηρίζει το δίσκο του τροφοδοτικού. Συνήθως χρησιµοποιείται 
όταν ο τύπος του καυσίµου έχει αλλάξει, για παράδειγµα ξύλο ή πράσινα απορρίµµατα χαρτιού. 
Ο Controller λειτουργεί το λέβητα, τον ανεµιστήρα και τις αντλίες κανονικά. Όταν αυτή η 
λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη η κύρια οθόνη δείχνει το κείµενο «λειτουργία δικτύου»  ή 
«∆ίκτυο-∆ιατήρηση» στη λειτουργία θέρµανσης. 

 

 

 

7.9 Λειτουργία Αντλία µόνο 
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Ο Controller GH21RA επιτρέπει τη ρύθµιση θέρµανσης ολγάριθµου να αλλάξει σε λειτουργία 
«αντλία µόνο". Σε αυτή τη λειτουργία, ούτε το τροφοδοτικό ούτε ο ανεµιστήρας υποστηρίζονται. 
Συνήθως χρησιµοποιείται όταν ο τύπος του καυσίµου έχει αλλάξει, για παράδειγµα ξύλο ή 
οποιοδήποτε άλλο καύσιµο οικολογικό καύσιµο χωρίς την υποστήριξη ανεµιστήρα. Ο Controller 
λειτουργεί µόνο τις αντλίες. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη, η κύρια οθόνη δείχνει 
το κείµενο «αντλία µόνο» στη λειτουργία θέρµανσης. 

Αυτό το είδος της ρύθµισης µπορεί να αλλαχθεί από το χρήστη, µε την αλλαγή των παραµέτρων 
του συστήµατος να απενεργοποιήστε το πρότυπο τρόπο ρύθµισης θέρµανσης. Σηµειώστε ότι η 
αλλαγή πρέπει να είναι προσωρινή, καθώς το σύστηµα λειτουργεί ιδανικά µόνο µε τις πρότυπες 
ρυθµίσεις. Η τροφοδοσία αέρα στο σύστηµα παρέχεται µε ένα διαφορετικό µοντέλο Controller - 
GH21NA. 

7.10 Ιστορικό 

Η λειτουργία Ιστορικού πληροφορεί σχετικά µε όλες τις δυσλειτουργίες του Controller και οι 
προσαρµοσµένες δραστηριότητες αποθηκεύονται. Όλες οι αστοχίες και παρατυπίες που 
διαπιστώθηκαν από το πρόγραµµα αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται ανάλογα µε το αν είναι 
συναγερµοί (ALARMS) ή προειδοποιήσεις. 

Πρόσθετες πληροφορίες σε αυτή τη λειτουργία περιλαµβάνει στοιχεία από τον κατασκευαστή 
του λέβητα επαλήθευση πληροφορίες εγγύησης, όπως ο αριθµός των αποτυχιών εξουσίας, 
υπερβαίνει τη µέγιστη θερµοκρασία, κλπ. 

7.11 Ασφαλή Λειτουργία 

Η Ασφαλή Λειτουργία επιτρέπει τον λέβητα να λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης του 
τροφοδοτικού, του ανεµιστήρα TRIAC, έως ότου να επιλυθεί η βλάβη. Για τον Controller να 
λειτουργήσει το τροφοδοτικό και τον ανεµιστήρα σε Ασφαλή λειτουργία, η σωστή λειτουργία θα 
πρέπει να επιλεγεί από το MENU πέρα από την αλλαγή σύνδεσης του τροφοδοτικού και του 
ανεµιστήρα.  
Τα σήµατα ελέγχου που είναι στην Ασφαλή λειτουργία, εµφανίζονται µε ένα θαυµαστικό στο 
κέντρο του κάτω µέρους της οθόνης. 
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8. Εγκατάσταση Συστήµατος 
8.1 Εγκατάσταση θέρµανσης Νο 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις παραµέτρους που είναι διαθέσιµες στο χρήστη, µαζί µε την εκχώρηση των 
αποτελεσµάτων για τις συνδεδεµένες συσκευές και τις εισόδους για τα αισθητήρια θερµοκρασίας. 

∆ιάγραµµα 1 – Σύνοψη των παραµέτρων του χρήστη 

Παράµετροι Εµβέλεια Εργοστασιακές Ρυθµίσεις 

Ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα 50 ٪85 50οC 

Χρόνος λειτουργίας τροφοδοτικού 2 ٪250 15’’δευτερόλεπτα 

∆ιάστηµα χρόνου λειτουργίας τροφοδοτικού 5 ٪250 45’’δευτερόλεπτα 

Χρόνος ∆ιατήρησης 1 ٪250 15’ λεπτά 

Ταχύτητα Ανεµιστήρα 1 ٪10 5 

∆ιάγραµµα 1 – Εκχώρηση των εξόδων του Controller 

Έξοδοι 

 

Συνδεδεµένες συσκευές 

05-06 CH αντλία  

07-08 ----- 

09-11 Τροφοδοτικό 

12-14 Ανεµιστήρας 

∆ιάγραµµα 1 – Εκχώρηση των εισόδων του Controller  

Είσοδοι   Περιγραφή 

50-51  Το αισθητήριο του νερού αφήνοντας τον λέβητα 

52-53  ----- 

54-55  Αισθητήριο Τροφοδοτικού καυσίµου 

56-57  Ρελέ (προαιρετικό)  

58-59-60-61  Θερµοστάτης GEGO GA03HA(προαιρετικό) 
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8.2 Εγκατάσταση θέρµανσης Νο 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις παραµέτρους που είναι διαθέσιµες στο χρήστη, µαζί µε την εκχώρηση των 
αποτελεσµάτων για τις συνδεδεµένες συσκευές και τις εισόδους για τα αισθητήρια θερµοκρασίας. 

∆ιάγραµµα 2 – Σύνοψη των παραµέτρων του χρήστη 

Παράµετροι Εµβέλεια Εργοστασιακές ρυθµίσεις 

Ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα 50 ٪85 50οC 

Χρόνος λειτουργίας τροφοδοτικού 2 ٪250 15’’δευτερόλεπτα 

∆ιάστηµα χρόνου λειτουργίας τροφοδοτικού 5 ٪250 45’’δευτερόλεπτα 

Χρόνος ∆ιατήρησης 1 ٪250 15’ λεπτά 

Ταχύτητα Ανεµιστήρα 1 ٪10 5 

Ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα 35 ٪65 40οC 

∆ιάγραµµα 2 – Εκχώρηση των εξόδων του Controller 

Έξοδοι  Συνδεδεµένες Συσκευές 

05-06  CH αντλία  

07-08  DHW αντλία (ζεστό νερό) 

09-11  Τροφοδοτικό 

12-14  Ανεµιστήρας 

∆ιάγραµµα 2 – Εκχώρηση των εισόδων του Controller 

Είσοδος  Περιγραφή 

50-51  Το αισθητήριο για το νερό εξαγωγής από τον λέβητα 

52-53  Αισθητήριο για το νερό στον λέβητα 

54-55  Αισθητήριο Τροφοδοτικού καυσίµου 

56-57  Ρελέ (προαιρετικό)  

58-59-60-61  Θερµοστάτης GEGO GA03HA(προαιρετικό) 
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8.3 Εγκατάσταση θέρµανσης Νο 3 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις παραµέτρους που είναι διαθέσιµες στο χρήστη, µαζί µε την εκχώρηση των 
αποτελεσµάτων για τις συνδεδεµένες συσκευές και τις εισόδους για τα αισθητήρια θερµοκρασίας 

∆ιάγραµµα 2 – Σύνοψη των παραµέτρων του χρήστη 

Παράµετροι Εµβέλεια Εργοστασιακές ρυθµίσεις 

Ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα 50 ٪85 50οC 

Χρόνος λειτουργίας τροφοδοτικού 2 ٪250 15’’δευτερόλεπτα 

∆ιάστηµα χρόνου λειτουργίας τροφοδοτικού 5 ٪250 45’’δευτερόλεπτα 

Χρόνος ∆ιατήρησης 1 ٪250 15’ λεπτά 

Ταχύτητα Ανεµιστήρα 1 ٪10 5 

Ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα 40 ٪60 50οC 

∆ιάγραµµα 2 – Εκχώρηση των εξόδων του Controller 

Έξοδοι  Συνδεδεµένες Συσκευές 

05-06  CH αντλία  

07-08  Αντλία Μίξης 

09-11  Τροφοδοτικό 

12-14  Ανεµιστήρας 

∆ιάγραµµα 2 – Εκχώρηση των εισόδων του Controller 

Είσοδος  Περιγραφή 

50-51  Το αισθητήριο για το νερό εξαγωγής από τον λέβητα 

52-53  Αισθητήριο επιστροφής νερού 

54-55  Αισθητήριο Τροφοδοτικού καυσίµου 

56-57  Ρελέ (προαιρετικό)  

58-59-60-61  Θερµοστάτης GEGO GA03HA(προαιρετικό) 
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9. Ολγλαριθµοι του Controller για τις συνδεδεµένες συσκευές 

9.1 Λειτουργία θέρµανσης – Τροφοδότης καυσίµου 

Στην Αυτόµατη λειτουργία θέρµανσης µε την πρότυπη ρύθµιση, το τροφοδοτικό καυσίµου 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις παραµέτρους ρύθµισης σε «χρόνος λειτουργίας τροφοδοτικό 
καυσίµου» και «χρονικό διάστηµα τροφοδοτικού καυσίµου». Όταν το τροφοδοτικό καυσίµου 
είναι ενεργοποιηµένο και λειτουργεί, αυτό υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο τροφοδοσίας στη 
θέση ακυρωµένων µε οπίσθιο φωτισµό σε λειτουργία προεπισκόπησης του συστήµατος.  
Όταν το τροφοδοτικό είναι σβηστό ή απενεργοποιηµένο αυτό υποδεικνύεται από ένα      
εικονίδιο τροφοδοσίας χωρίς φωτισµό σε λειτουργία προεπισκόπησης του συστήµατος. 

9.2 Αυτόµατη Λειτουργία – CH αντλίες 

Στην Αυτόµατη λειτουργία θέρµανσης, οι CH αντλίες είναι συνδεδεµένες αν η θερµοκρασία του 
νερού στο λέβητα είναι µεγαλύτερη ή ίση µε την τιµή που έχει οριστεί στην παράµετρο S06 (η 
προεπιλογή είναι 40oC). Όταν οι αντλίες CH λειτουργούν, αυτό υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο 
της αντλίας CH, µε οπίσθιο φωτισµό θέση σε λειτουργία προεπισκόπησης του συστήµατος. 

Ο Controller απενεργοποιεί τις αντλίες, αν η θερµοκρασία του νερού στο λέβητα πέσει στη 

θερµοκρασία ενεργοποίησης της αντλίας µείον 4oC. (Εάν η θερµοκρασία ενεργοποίησης είναι 

40oC, οι αντλίες θα πρέπει να απενεργοποιηθούν σε 36oC). Όταν είναι απενεργοποιηµένες οι 

αντλίες CH, αυτό υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο της αντλίας χωρίς φωτισµό στην 

προεπισκόπηση λειτουργίας του συστήµατος. 

9.3 Λειτουργία Θέρµανσης – Ανεµιστήρας 

Στην αυτόµατη λειτουργία θέρµανσης ρυθµίσετε µε το πρότυπο, και στη λειτουργία του δικτύου, 

ο ανεµιστήρας λειτουργεί όλο το χρόνο, µέχρι η θερµοκρασία να φτάσει την παράµετρο του 

χρήστη σε «ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα». Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο 

ανεµιστήρας λειτουργεί στην ταχύτητα ρύθµισης της παραµέτρου «ταχύτητα ανεµιστήρα». 

Σύνδεση και λειτουργία του ανεµιστήρα υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο ανεµιστήρα, µε οπίσθιο 

φωτισµό σε λειτουργία προεπισκόπησης του συστήµατος.             Όταν είναι 

απενεργοποιηµένος ο ανεµιστήρας, αυτό υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο του ανεµιστήρα 

χωρίς φωτισµό στην λειτουργία προεπισκόπησης του συστήµατος. 
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9.4 Αυτόµατη Λειτουργία – DHW (ζεστό νερό) / Αντλία Μίξης 

Η αντλία DHW ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία του νερού από το λέβητα είναι υψηλότερη 

από 400C και υψηλότερη από τη θερµοκρασία του νερού στο λέβητα (έτσι ώστε να µην ψύχει το 

νερό στον λέβητα), και χαµηλότερη από την θερµοκρασία που έχει οριστεί από το χρήστη σε 

«ρύθµιση θερµοκρασίας DHW(ζεστού νερού)» της παραµέτρου. Όταν η αντλία ζεστού νερού 

είναι συνδεδεµένη και λειτουργεί αυτό υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο αντλία ζεστού νερού µε 

οπίσθιο φωτισµό σε λειτουργία προεπισκόπησης του συστήµατος.             Όταν η αντλία είναι 

απενεργοποιηµένη, αυτό υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο αντλία ζεστού νερού, χωρίς φωτισµό 

στην προεπισκόπηση λειτουργία του συστήµατος. 

9.5 Λειτουργία ∆ιατήρησης – Ανεµιστήρας και Τροφοδοτικό 

Ο Controller περιέρχεται στην κατάσταση αυτή, αν η θερµοκρασία του λέβητα φτάσει την τιµή 

που έχει οριστεί από το χρήστη σε «ρύθµιση θερµοκρασίας λέβητα» της παραµέτρου. Το 

τροφοδοτικό καυσίµου και ο ανεµιστήρας είναι απενεργοποιηµένα σε αυτή την κατάσταση, για 

το χρονικό διάστηµα που ορίζει ο χρήστης στην παράµετρο «χρόνος διατήρησης». Μετά το 

διάστηµα αυτό, ο Controller ενεργοποιεί τον ανεµιστήρα και το τροφοδοτικό για το διάστηµα που 

καθορίζεται από τον κατασκευαστή στην παράµετρο S20. Ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει για 

περισσότερο από τη στιγµή ρυθµίσετε για τον τροφοδότη καυσίµου στην παράµετρο 18, 

προκειµένου να ανάψει το καύσιµο. Ο Controller εξέρχεται σε κατάσταση «λειτουργία 

διατήρησης» και επιστρέφει στη «λειτουργία θέρµανσης», αν η θερµοκρασία του λέβητα πέσει 

σε τιµή ίση προς «ρύθµιση της θερµοκρασίας λέβητα (S05). Η αντλία CH λειτουργεί παρόµοια 

όπως και στην λειτουργία θέρµανσης. 
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10. Προειδοποιήσεις-Συναγερµοί (ALARMS) 

Ο Controller διαθέτει 11 ALARMS (συναγερµούς), συµπεριλαµβανοµένων οι οκτώ θα 

σταµατήσουν τον Controller για λόγους ασφαλείας και τρεις που είναι προειδοποιήσεις. Για κάθε 

συναγερµός ή προειδοποίηση, εµφανίζεται ο συναγερµός µαζί µε πληροφορίες κειµένου που 

περιγράφει το πρόβληµα, και ένας ηχητικός συναγερµός θα ηχήσει. Όταν συµβαίνουν πολλοί 

συναγερµοί, οι λεπτοµέρειες εµφανίζονται κυκλικά. Η έξοδος από το συναγερµό είναι δυνατή 

µόνο µε το πάτηµα του κουµπιού             µε την εξαίρεση του συναγερµού AL12 (υπερθέρµανση 

λέβητα), το οποίο ο Controller αυτόµατα εξέρχεται όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από την τιµή 

που έχει οριστεί στο S17, 4 ° C. Όταν ο χρήστης αποδέχεται υπό όρους εργασιών, ο 

συναγερµός απενεργοποιείται, αλλά ενεργοποιείται και πάλι κάθε φορά που ο Controller είναι 

ενεργοποιηµένος. 

Τύποι ALARM : 

• AL1    → Καµένη ασφάλεια / περιορισµός θερµοκρασίας 

• AL2    → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας νερού που εξέρχεται από τον λέβητα 

• AL3    → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας τροφοδοτικού καυσίµου 

• AL4    → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας ζεστού νερού ή επιστρεφόµενου  

• AL9    → Το τροφοδοτικό καυσίµου δεν στρέφεται / βλάβη στο ρελέ 

• AL11  → Μέγιστη θερµοκρασία τροφοδοτικού καυσίµου ξεπεράστηκε 

• AL12  → Υπερθέρµανση λέβητα 

• AL13  → Σβήσιµο λέβητα 

 

Τύποι προειδοποιήσεων : 

• UW4    → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας ζεστού νερού ή επιστρεφόµενου 

• UW10   → Η λειτουργία anti-λεγιονέλας δεν εκτελείται  

• UW17   → Αυξηµένη θερµοκρασία στο τροφοδοτικό καυσίµου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η/Μ ΕΡΓΑ – Α.Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε                                                                                GH21RA  /  SERVICE MANUAL 

 

32 

ALARM 1    → Καµένη ασφάλεια / περιορισµός θερµοκρασίας 

Αυτό συναγερµός ενεργοποιείται όταν ο ελεγκτής εντοπίζει ένα µηδενικό σήµα από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος για δύο δευτερόλεπτα. Αυτό µπορεί να προκληθεί από µια καµένη 
ασφάλεια ή περιορισµό θερµοκρασίας. 

Το πλήκτρο           - πηγαίνει σε υπηρεσία δεδοµένων, και ο Controller σταµατά. 

 
 
 

 

 

 

 

ALARM 2     → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας νερού που εξέρχεται από τον λέβητα 

Αυτός ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν ο NTC 2,2 k αισθητήρας για δοκιµή της θερµοκρασίας 
του νερού από το λέβητα είναι κατεστραµµένο ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. 

Το πλήκτρο           - πηγαίνει σε υπηρεσία δεδοµένων, και ο Controller σταµατά. 
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ALARM 3    → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας τροφοδοτικού καυσίµου 

Ο χρήστης µπορεί να αναγκάσει την Ασφαλή λειτουργία όταν το αισθητήριο θερµοκρασίας του 
τροφοδοτικού καυσίµου έχει υποστεί ζηµιά. Η Ασφαλής λειτουργία θα συνεχιστεί έως ότου ο 
Controller είναι απενεργοποιηµένος, ή το ρεύµα είναι κοµµένο. Μετά από ένα από αυτά τα 
γεγονότα ο Controller επιστρέφει στη χειροκίνητη ή στην αυτόµατη λειτουργία, καθορίζει ότι το 
αισθητήριο είναι ελαττωµατικό, και το αποθηκεύει αυτό ως ένα συναγερµό, έτσι ώστε ο χειριστής 
πρέπει να αναγκάσει την ασφαλή λειτουργία και πάλι. Στη λειτουργία εξοικονόµησης, ο 
Controller θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς το αισθητήριο θερµοκρασίας του τροφοδοτικού 
καυσίµου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το κουµπί-            Εξακολουθεί να λειτουργεί σε ασφαλή λειτουργία. 

ALARM 4 /Προειδοποίηση 4 → Βλάβη στο αισθητήριο θερµοκρασίας ζεστού νερού ή 

επιστρεφόµενου 

Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν το αισθητήριο NTC 2,2 k NTC ζεστού νερού οικιακής χρήσης 
/ αισθητήριο θερµοκρασίας νερού επιστροφής έχει υποστεί ζηµιά ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. 
Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η ρύθµιση θέρµανσης περιλαµβάνει µια επιπλέον αντλία ζεστού 
νερού / αντλία Mixer. 
Όταν η παράµετρος «S49» = 0, ο συναγερµός έχει αναφερθεί ως AL4. Μετά την επιβεβαίωση 
από το χρήστη, ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει σε ασφαλή λειτουργία χωρίς ζεστό νερό / 
αισθητήριο θερµοκρασίας νερού επιστροφής. 
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Όταν η παράµετρος «S49» = 1, η προειδοποίηση UW4 συµβαίνει, τότε ο Controller µεταβαίνει 
σε ασφαλή λειτουργία και ο λέβητας λειτουργεί χωρίς την χρήση DHW ζεστού νερού / 
αισθητήριο θερµοκρασίας νερού επιστροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία σε ασφαλή λειτουργία χωρίς εργασία το αισθητήριο DHW ζεστού νερού χρήσης 
µειώνει τη θερµοκρασία του λέβητα στους 65 ° C και ελέγχει την αντλία νερού χρήσης λειτουργεί 
σύµφωνα µε τη ρύθµιση της παραµέτρου S51 υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της ασφαλή 
λειτουργίας, οι λειτουργίες προτεραιότητας ζεστού νερού και αντι-λεγιονέλλα δεν είναι 
διαθέσιµα. Σε ασφαλή λειτουργία χωρίς εργασία το αισθητήριο επιστροφής νερού, η αντλία 
µίξερ απενεργοποιείται µέχρι το αισθητήριο να αντικατασταθεί. 

ALARM 9    → Το τροφοδοτικό καυσίµου δεν στρέφεται / βλάβη στο ρελέ 

Ο Controller εµφανίζει έναν συναγερµό όταν δεν έχει ανιχνευτεί καµία περιστροφή τροφοδοσίας, 
σύµφωνα µε την τιµή του αισθητηρίου στις παραµέτρους. Ο συναγερµός ενεργοποιείται, όταν ο 
χρόνος µεταξύ των παλµών του ρελέ είναι µεγαλύτερη από 1,25 · «S19» · «S22» [0.1s]. 
Ασφαλής λειτουργία συνεχίζεται έως ότου ο Controller είναι απενεργοποιηµένος ή έχει γίνει 
διακοπή ρεύµατος. Μετά από αυτό, ο Controller προσδιορίζει τη βλάβη στο ρελέ, και αυτό 
αποθηκεύει ως συναγερµό ALARM, έτσι ώστε ο χειριστής πρέπει να αναγκάσει την ασφαλή 
λειτουργία και πάλι. Σε ασφαλή λειτουργία, ο Controller θα συνεχίσει να λειτουργεί αγνοώντας 
την είσοδο ρελέ, όπως αν το αισθητήριο είχε απενεργοποιηθεί (S19) = 0. 
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Προειδοποίηση 10 – Η Αντι-λεγιονέλλα λειτουργία δεν εκτελείται 

Αυτή η προειδοποίηση εµφανίζεται µόνο όταν το σύστηµα θέρµανσης έχει ρυθµιστεί µε µια 
επιπλέον αντλία ζεστού νερού και όταν η λειτουργία Αντι-λεγιονέλλα είναι ενεργοποιηµένη. Η 
προειδοποίηση εµφανίζεται όταν η θερµοκρασία στον λέβητα δεν φθάνει 70 ° C µέσα σε 120 
λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας. 

 

 

 

 

 

ALARM 11  → Μέγιστη θερµοκρασία τροφοδοτικού καυσίµου ξεπεράστηκε 

Ο Controller εµφανίζει έναν συναγερµό όταν δεν έχει ανιχνευτεί καµία περιστροφή τροφοδοσίας, 
σύµφωνα µε την τιµή του αισθητηρίου στις παραµέτρους. - «S14»> 0. Ο συναγερµός 
ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 90 ° C. 
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ALARM 12   → Υπερθέρµανση λέβητα 

Αυτός ο συναγερµός εµφανίζεται όταν η θερµοκρασία του νερού που προέρχεται από το λέβητα 
υπερβεί την ρύθµιση στην παράµετρο - «S17» [° C]. 

Αν η θερµοκρασία του νερού από το λέβητα µειωθεί σε τέσσερις βαθµούς κάτω από αυτό το 
σύνολο 'S17 ', ο Controller επιστρέφει να δουλεύει σε χειροκίνητη ή αυτόµατη λειτουργία, 
ανάλογα µε το πώς ήταν η λειτουργία πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερµός AL12. 

 

 

 

 

 

 

ALARM 13   → Σβήσιµο λέβητα 

Οι προϋποθέσεις για αυτή την λειτουργία συναγερµού Alarm ελέγχεται όταν στην παράµετρο 
'S8'> 0 ή 'S10'> 0. Μία λεπτοµερής περιγραφή της λειτουργίας ανίχνευσης σβησίµατος του 
λέβητα είναι στην ενότητα 7.6. 

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση 17 – Αυξηµένη θερµοκρασία στο τροφοδοτικό καυσίµου. 

Ο Controller εµφανίζει έναν συναγερµό όταν δεν έχει ανιχνευτεί καµία περιστροφή τροφοδοσίας, 
σύµφωνα µε την τιµή του αισθητηρίου στις παραµέτρους. - «S14»> 0. Ο συναγερµός 
ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει τους την παράµετρο 'S14' [°C]. 
Όταν η τιµή του S14 ξεπερνιέται, το τροφοδοτικό και ο ανεµιστήρας µεταβαίνει στη λειτουργία να 
διασκορπίσει τα καύσιµο από το τροφοδοτικό. 
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11. Ασφαλή Λειτουργία 

Η ασφαλής λειτουργία του λέβητα επιτρέπει να λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης του 
τροφοδοτικού και του ανεµιστήρα TRIAC, έως ότου είναι δυνατή η επίλυση της βλάβης. 
Προκειµένου για τον ελεγκτή να λειτουργήσει το τροφοδοτικό / ανεµιστήρα στην ασφαλή 
λειτουργία, η κατάλληλη λειτουργία θα πρέπει να επιλεγεί από το µενού ελεγκτή για τον 
τροφοδότη / ανεµιστήρα να συνδεθεί µε τη µονάδα ελέγχου. Σε ασφαλή λειτουργία, το 
τροφοδοτικό πρέπει να συνδέεται στους ακροδέκτες 9-10 (πρότυπο 9-11), και ο ανεµιστήρας 
στους ακροδέκτες 12-13 (πρότυπο 12-14). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει την ανάθεση των εξόδων για τις συνδεδεµένες συσκευές, σε 
ασφαλή λειτουργία : 

Ασφαλή λειτουργία – Ανάθεση των εξόδων του Controller  

Συνδεδεµένη Συσκευή Τύπος εξόδων Ακροδέκτες 

Τροφοδοτικό Ρελέ 9-10 

Ανεµιστήρας Ρελέ 12-13 
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12. Περιορισµός θερµοκρασίας 

Ο Controller GH21RA είναι εξοπλισµένοw µε µια ανεξάρτητη λειτουργία, µια αυτόµατη συσκευή 
ασφαλείας που ονοµάζεται περιορισµός θερµοκρασίας (STB). 

12.1 Πως λειτουργεί  

Εάν η θερµοκρασία του νερού φθάσει 95 ° C, ο περιορισµός θερµοκρασίας σταµατά αυτόµατα 
τη ροή του καυσίµου και του αέρα στο θάλαµο καύσης (το τροφοδοτικό καυσίµου και ο 
ανεµιστήρας είναι απενεργοποιηµένα). Όταν η θερµοκρασία πέφτει σε περίπου 200C, είναι 
δυνατόν να γίνεται χειροκίνητα η επανασύνδεση. 

12.2 Επανασύνδεση της λειτουργίας Περιορισµός Θερµοκρασίας 

Για να επανεκκινήσετε τη µονάδα, πιέστε το "reset" κουµπί στην αριστερή πλευρά του 
Controller. 

 

 

 

 

 

 

 

Για λόγους ασφαλείας, ο λέβητας δεν επιστρέφει αυτόµατα σε λειτουργία µετά από την 
λειτουργία περιορισµός θερµοκρασίας STB έχει ενεργοποιηθεί. 

Για να ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή και πάλι, κάντε διπλό κλικ στο κουµπί 

Το πρώτο πάτηµα του κουµπιού         θα ακυρώσει το συναγερµό και απενεργοποιήστε τον 
Controller. 

Το δεύτερο πάτηµα του κουµπιού           θα απενεργοποιήσει τον Controller. 

Πατώντας το κουµπί         βάζει τον Controller σε αυτόµατη λειτουργία. 

 

 

 

 

Οι συσκευές µπορούν να συνδεθούν µόνο µε τον Controller  GH21RA από 

ειδικευµένο τεχνικό καλωδίωσης. 

Κατά τη διάρκεια σε Ασφαλή λειτουργία, δεν είναι δυνατόν να ρυθµίσετε την 

ταχύτητα του ανεµιστήρα. 
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13. Απώλεια Ρεύµατος 

Μετά την απώλεια του ρεύµατος, ο Controller θα επιστρέψει στην κατάσταση που βρισκόταν 
πριν κοπεί το ρεύµα: 

•••• Αν ήταν  απενεργοποιηµένο, θα παραµείνει εκτός 

•••• Αν ήταν σε λειτουργία προεπισκόπησης, επιστρέφει σε αυτό την κατάσταση 

•••• Αν ήταν σε αυτόµατη λειτουργία, θα επιστρέψει στην αυτόµατη λειτουργία σύµφωνα 
µε τις προκαθορισµένες παραµέτρους 

•••• Αν ήταν στη χειροκίνητη λειτουργία, θα επιστρέψει στη χειροκίνητη λειτουργία, 
σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες παραµέτρους 

•••• Αν ήταν σε κατάσταση συναγερµού, θα παραµείνει εκτός. 

 

14. Θερµοστάτης GH03HA 

Ο Controller GH21RA είναι απόλυτα συµβατός µε τον θερµοστάτη GECO GA03HA, 
επιτρέποντας στο λέβητα να λειτουργεί από την άνεση του σπιτιού σας. 

Όταν ο Controller GH21RA συνδέεται µε τον θερµοστάτη GA03HA, είναι δυνατόν να: 

• Αλλάξετε την ρύθµιση της θερµοκρασίας του λέβητα 

• Αλλάξετε την ρύθµιση της θερµοκρασίας του DHW ζεστού νερού 

• Παρακολουθείτε τις πληροφορίες κειµένου για όλους τους συναγερµούς 

• Παρακολουθείτε την κατάσταση λειτουργίας του λέβητα 

• Παρακολουθείτε της κατάστασης των συνδεδεµένων συσκευών (τροφοδοτικό, 
ανεµιστήρας, CH αντλία, DHW αντλία ζεστού νερού) 

• Παρακολουθείτε όλες τις µετρήσεις θερµοκρασίας 

• Παρακολουθείτε την λειτουργία Ιστορικού, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
συναγερµών και προειδοποιήσεων 

• ∆είτε πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα πρόσθετες λειτουργίες του Controller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Παρακέντηση ή βλάβη στο τριχοειδές της θερµοκρασίας περιοριστή 
υποδεικνύει µια διαρροή, η οποία µπορεί να οδηγήσει στην δυσλειτουργία GH21RA. 
Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε το περιοριστή θερµοκρασίας από τον ελεγκτή 

GH21RA, και να την αντικαταστήσει µε µια νέα συσκευή 
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Αν ο θερµοστάτης GA03HA έχει συνδεθεί σωστά µε τον Controller, θα εντοπίζονται αυτόµατα 
και δεν απαιτεί πρόσθετα µέτρα ή ρυθµίσεις από το χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, ο Controller 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του θερµοστάτη. 

Αποσύνδεση του θερµοστάτη (διακοπή επικοινωνιών) ή βλάβη στο καλώδιο που συνδέει τον 
θερµοστάτη και τον Controller το φως σβήνει κάτω από το εικονίδιο στην οθόνη του θερµοστάτη 
GA03HA, και δείχνει ότι η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί, στην προεπισκόπηση λειτουργίες 
του συστήµατος. 

Για να συνδέσετε τον ελεγκτή GH21RA στον θερµοστάτη GA03HA: 

Βήµα 1 

 

Βήµα 2 

 

Βήµα 3 

Απενεργοποιήστε 
τον Controller µε 

το κουµπί  

 

Και βγάλτε το 
καλώδιο 

τροφοδοσίας από 
την πρίζα 

Συνδέστε τον 
θερµοστάτη 

χρησιµοποιώντας 
τις συνδέσεις 58-
59-60-61, όπως 
φαίνεται στο 

διάγραµµα 12.1 

Εισάγετε το 
βύσµα σε µια 
πρίζα 230V και 
ενεργοποιήστε 
τον Controller 

χρησιµοποιώντας 
το κουµπί 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα σύνδεσης 12.1 του θερµοστάτη GA03HA στον Controller GH21RA 

 

 

Η σωστή επικοινωνία µεταξύ του Controller και του θερµοστάτη υποδεικνύεται από 

ένα φωτιζόµενο LED κάτω από το εικονίδιο στον θερµοστάτη GA03HA 

Η σωστή επικοινωνία µεταξύ του θερµοστάτη παρουσιάζεται στον Controller στην 

λειτουργία προεπισκόπησης όταν το εικονίδιο του πίνακα ανάβει 
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15. Σε περίπτωση βλάβης του Controller 

Αν ο Controller παρουσιάσει βλάβες ή δυσλειτουργίες, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή / 
κατασκευαστή του λέβητα, ή του GECO, για την παροχή τεχνικών συµβουλών. Αν ο Controller 
πρέπει να επισκευαστεί ή να συντηρηθεί, καταργήστε εντελώς τον Controller από το λέβητα και 
στείλτε τον πλήρες στην καθορισµένη διεύθυνση. 

 

Προετοιµασία για την αποστολή του Controller για συντήρηση 

Βήµα 1 

Αποσυνδέστε τον Controller από την 
τροφοδοσία (βγάλτε από την πρίζα) 

 

Βήµα 2 

Αφαιρέστε το µπροστινό πάνελ 
χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι 

 

 

 

 

 

 

 

Ελλιπή αποστολή του Controller για συντήρηση ακυρώνει αυτόµατα την εγγύηση. 
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Βήµα 3 

Αφαιρέστε το κάλυµµα του Controller µε 
ένα κατσαβίδι. 

 

Βήµα 4 

Αποσυνδέστε τα καλώδια από τους 
ακροδέκτες, αφαιρέστε τα καλώδια από τις 
θήκες, χαλαρώστε το σφιγκτήρα καλωδίου 

και αφαιρέστε όλα τα καλώδια από το 
εξωτερικό του Controller. 

 

Βήµα 5 

Αφαιρέστε τον Controller από το λέβητα 
ξεβιδώνοντας τις 4 βίδες στο κάτω µέρος 

του καλύµµατος του Controller. 

 

Βήµα 6 

Επανατοποθετήστε το πάνω κάλυµµα και 
το µπροστινό µέρος του Controller. 
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16. Παράµετροι Συντήρησης 

Για να µπείτε στην λειτουργία συντήρησης κάντε το εξής: 

 

Βήµα 1  Βήµα 2 

  

Απενεργοποιήστε τον 
Controller πατώντας 
το πάνω κουµπί 

Πατήστε και κρατήστε 
πατηµένο για 3 
δευτερόλεπτα το 
πάνω κουµπί 

Μετά την είσοδο στη λειτουργία της συντήρησης ο Controller εµφανίζει την πρώτη παράµετρο 
S00. 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση της λειτουργίας συντήρησης: 

Βήµα 1  Βήµα 2  Βήµα 3 

 

ή  

 

ή  

 

Επιλέξτε παράµετρο 
Ρυθµίστε την τιµή 
της παραµέτρου 

Αποθηκεύστε τις  
τιµές που ορίσατε 
στην παράµετρο  

 

Έξοδος από λειτουργία υπηρεσιών πατώντας το κουµπί          ή            . Ο Controller θα βγείτε 
από τη λειτουργία συντήρησης, εάν υπάρχει µια διακοπή ρεύµατος. 

 

 

 

Παρακαλώ εισάγετε τις σωστές παραµέτρους συντήρησης σύµφωνα µε τον 

κατασκευαστή του λέβητα. Αυτή είναι µια προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του 

λέβητα. 
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Παράµετροι 
Περιγραφή των παραµέτρων 

Ελάχιστο Μέγιστο Βήµα 
Εργοστασιακές 

ρυθµίσεις 

S0 

∆ιαµόρφωση Συντήρησης 
θέρµανσης:  
1-Κυκλοφορητής κυκλώµατος 
2-Κυκλοφορητής και αντλία ζεστού 
νερού κυκλώµατος 
3-Κυκλοφορητής και αντλία 
ανάµιξης κυκλώµατος 

1 3 1 1 

S1 Ελάχιστη ταχύτητα ανεµιστήρα 
(min) 

1 149 1 50 

S2 
Μέγιστη ταχύτητα ανεµιστήρα (max) 

S1 + 1 150 1 150 

S3 
Ελάχιστη θερµοκρασία νερού 
λέβητα που επιτρέπεται να ρυθµίσει 
ο χρήστης 

30 60 1ΟC 50ΟC 

S4 
Μέγιστη θερµοκρασία νερού λέβητα 
που επιτρέπεται να ρυθµίσει ο 
χρήστης 

S3 +1 85 1ΟC 85ΟC 

S5 
Ελάχιστη θερµοκρασία για την 
µετάβαση από διατήρηση σε 
θέρµανση 

1 9 1ΟC 2ΟC 

S6 Θερµοκρασία Κυκλοφορητή (CH 
pump) 

25 80 1ΟC 40ΟC 

S8 

Θερµοκρασία λέβητα για την 
ανίχνευση έλλειψης καυσίµου. Όταν 
S8 = 0 η ανίχνευση δεν θα συµβεί, 
σύµφωνα µε την παρούσα 
κατάσταση 

0 50 1ΟC 40ΟC 

S9 Χρονικό διάστηµα ανίχνευσης ότι ο 
λέβητας έσβησε 

1 250 1 λεπτό 60 λεπτά 

S10 

Ο χρόνος αναµονής για την αύξηση 
της θερµοκρασίας του νερού, όταν 
ο Controller ελέγχει ότι η ενδεικτική 
λυχνία δεν έχει σβήσει. Εάν S10 = 0 
ο λέβητας σβήνει όταν η 
θερµοκρασία του νερού πέφτει 
αφήνοντας 10οC 

0 250 1 λεπτό 20 λεπτά 

S12 

Χρόνος που ο συναγερµός ηχεί 
όταν ο λέβητας είναι 
απενεργοποιηµένος µόνιµα:  
0 - δεν υπάρχει ηχητικό συναγερµό 
όταν λέβητας σβήνει  
250 - ο ηχητικός συναγερµός, δεν 
θα κλείσει οριστικά 

0 250 1 λεπτό 250 

S13 
Καθυστέρηση του κυκλοφορητή 
(CH pump), όταν διακοπεί µέσω του 
θερµοστάτη ή όταν το ζεστό νερό 
µπόιλερ είναι σε προτεραιότητα. 

1 250 1 λεπτό 20 λεπτά 

S14 

Τιµή πάνω από την οποία η 
θερµοκρασία καυσίµου στο 
τροφοδοτικό πρέπει να σηµειωθεί. 
Αν S14=0 τότε η θερµοκρασία του 
τροφοδοτικού ανιχνεύεται & 
ενεργοποιείται το ALARM 11 

0 85 1ΟC 70ΟC 

S15 
Χρονικό διάστηµα µετά το οποίο ο 
έλεγχος της θερµοκρασίας του 
τροφοδοτικού επαναλαµβάνεται, 
µετά που η θερµοκρασία υπερβαίνει 

5 250 1 λεπτό 15 λεπτά 
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S14 και το καύσιµο απορρίπτεται 

S16 
Χρόνος τροφοδοτικού για να 
ενεργοποιηθεί η « απόρριψη 
καυσίµου » όταν η θερµοκρασία του 
τροφοδοτικού υπερβαίνει S14. 

5 250 
1 

δευτ/πτο 
20 δευτ/πτα 

S17 
Θερµοκρασία λέβητα για να 
ενεργοποιηθεί ο συναγερµός 
υπερθέρµανσης 

60 95 1ΟC 90ΟC 

S18 
Χρόνος αναµονής για να 
απενεργοποιηθεί ο ανεµιστήρας 
στην λειτουργία ∆ιατήρησης 

0 250 
1 

δευτ/πτο 
5 δευτ/πτα 

S19 
Χρόνος εναλλαγής τροφοδοτικού 
καυσίµου. Όταν S19=0 είναι χωρίς 
έλεγχο ρελέ και ALARM 9 

0 250 
0,1 

δευτ/πτο 
0 

S20 Χρόνος λειτουργίας τροφοδοτικού 
σε λειτουργία ∆ιατήρησης 

2 250 
1 

δευτ/πτο 
10 δευτ/πτα 

S21 Αριθµός βηµάτων µιας στροφής του 
τροφοδοτικού 

1 10 1 10 

S22 Πολλαπλάσιος χρόνος στροφών 
του τροφοδοτικού 

1 10 1 1 

S47 
Πολλαπλάσιος χρόνος 
καθυστερήσεων του τροφοδοτικού 
στην αυτόµατη λειτουργία 

1 10 1 1 

S48 
Χρόνος αρχικού φυσήµατος στην 
αυτόµατη λειτουργία και στην 
λειτουργία διατήρησης 

0 250 
1 

δευτ/πτο 
10 δευτ/πτα 

S49 

Συµπεριφορά των 
προειδοποιήσεων DHW ζεστού 
νερού / αισθητηρίου επιστροφής σε 
περίπτωση συναγερµού: 
0- Ο Controller περιµένει την 
προσοχή του χρήστη 
1- Ο Controller µεταβαίνει αυτόµατα 
σε κατάσταση ασφαλούς 
λειτουργίας  

0 1 1 0 

S50 
Ελάχιστη τιµή θερµοκρασίας του 
DHW ζεστού νερού / αισθητηρίου 
επιστροφής  

1 9 1ΟC 2ΟC 

S51 
Χρόνος λειτουργίας DHW ζεστού 
νερού(σε περίοδο 30λεπτώ) σε 
περίπτωση βλάβης αισθητηρίου και 
ασφαλούς λειτουργίας 

0 30 1 λεπτό 5 λεπτά 

S52 

Χρόνος λειτουργίας κυκλοφορητή 
CH όταν σταµάτησε µέσω του 
θερµοστάτη ή όταν η αντλία ζεστού 
νερού είναι σε προτεραιότητα. Εάν 
S52 = 0 η αντλία δεν θα ξεκινήσει 

0 600 
1 

δευτ/πτο 
60 δευτ/πτα 

S53 

Τύπος ρύθµισης ταχύτητας 
ανεµιστήρα: 
F53 =0 ρύθµιση on/off 
F53 =1 ελέγχει την φάση του 
ανεµιστήρα TRIAC 

0 1 1 1 

S97 

Μέγεθος R (ακτίνα) του πιστονιού 
του τροφοδότη. 
Εάν S97 = 0 τότε χωρίζεται σε ίσες 
χρονικές περιόδους σε κάθε βήµα. 
Εάν S97> 0 τότε χωρίζεται σε ίσα 
τµήµατα σε κάθε βήµα. 

0 250 1 mm 0 mm 
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S98 Μέγεθος L (βραχίονας) του 
πιστονιού του τροφοδοτικού 

S97 +1 500 1 mm 1 mm 

S99 Γωνία του ρελέ από τη µέγιστη 
προεξοχή του τροφοδοτικού 

0 180 1Ο 0 Ο 

 


