ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “Master”
Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα
/ θέρους☼, µε 2 επίπεδα
θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t
, επίσης είσοδο για σύνδεση µε
τηλεφωνική ενεργοποίηση.
[Οι συχνότητες που εκπέµπονται µέσω ατού του χρονοθερµοστάτη δεν επηρεάζουν και
δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία]

Τεχνικά στοιχεία
Τροφοδοσία :
2 x 1,5V αλκαλικές µπαταρίες τύπου ΑΑΑ (LR03)
Εντολές:
Μέσω ραδιοσυχνότητας στους δέκτες.
Κεραία :
Ενσωµατωµένη στην συσκευή.
Συχνότητα:
868,35ΜΗz
Μέγιστη εµβέλεια σε
ανοιχτή περιοχή:
120 µέτρα
Μέγιστη εµβέλεια µέσα
από τοίχους:
30 µέτρα
Τύπος επαφής για τηλεφωνητή:
Ν.Ο. (η επαφή δεν έχει τάση)
∆ιατοµή καλωδίου σύνδεσης:
Ελάχιστο 0,75mm ÷ µέγιστο 1,5mm
Τύπος µόνωσης:
Class III
Βαθµός προστασίας:
IP30/ επιφανειακή στήριξη
Ρύπανση:
Normal
Θερµοκρασία περιβάλλοντος:
-5 ºC ÷ 55 ºC
Θερµοκρασία αποθήκευσης:
-10 ºC ÷ 65 ºC
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας:
Περίπου 1 χρόνο
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας
από ένδειξη χαµηλής στάθµης:
Περίπου 15 ηµέρες
Εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας:
Για t1 και t2 = 5 ºC ÷ 39 ºC, t
= 5 ºC ÷ 15 ºC
Κλίµακα ρύθµισης:
Ανά 0,5 ºC
Κλίµακα ένδειξης θερµοκρασίας:
Ανά 0,1 ºC
Βαθµιδωτή µεταβολής θερµ/σίας:
1 ºΚ / 15 λεπτά
Ρύθµιση διαφορικού (∆t):
Από 0,2 έως 0,7 ºC
Ανανέωση ενδείξεων θερµ/σίας:
Μια φορά ανά 60 δευτερόλεπτα.
Σύµφωνα µε κανονισµό:
LVD
EN 60 950-1
(Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE):
EMC
EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Λειτουργίες

· Λειτουργία βάσει προγράµµατος και χειροκίνητα.
· Προσωρινή αναβολή λειτουργίας για καθαρισµό χώρου κλπ. (3 ώρες)
· Γενική διακοπή λειτουργίας – πλήκτρο OFF
· Ρύθµιση ηµέρας, ώρας, λεπτών.
· Επιλογή µεταξύ ένδειξης θερµοκρασίας χώρου ή ώρας
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· 4 προκαθορισµένα προγράµµατα (δεν τροποποιούνται)
· 1 ελεύθερο πρόγραµµα P5. (ελάχιστη ρύθµιση 1 ώρα)
· 1 πρόγραµµα αντίστροφης µέτρησης P6. (χρησιµοποιείται για να αναστείλει το τρέχον
πρόγραµµα, µε εύρος ρύθµισης 0 ÷ 999 ώρες)
· Ένδειξη σφάλµατος: θερµοκρασία εκτός ορίων µέτρησης, σφάλµα αισθητηρίου
θερµοκρασίας.
· ∆υνατότητα εξαίρεσης της αντιπαγωτικής λειτουργίας (για συστήµατα µε αντιπαγωτικό υγρό)
· ∆υνατότητα συντονισµού µε έναν ή περισσότερους δέκτες.
· Ένδειξη στην οθόνη της κάθε εκποµπής ραδιοκυµάτων.
· Εκποµπή “test” σήµατος από τον χρονοθερµοστάτη για τον έλεγχο της στάθµης σήµατος.
· Αποστολή σήµατος στον δέκτη για χαµηλή µπαταρία χρονοθερµοστάτη.
· Όλες οι εντολές στέλνονται δυο φορές στους δέκτες µέσω ραδιοκυµάτων για λόγους
ασφάλειας λειτουργίας.

1 – Σηµείωση για τον εγκαταστάτη
1.1 – Οδηγίες κατά την εγκατάσταση
Σηµαντικό: Οι ηλεκτρικές συνδέσεις στην συσκευή πρέπει να γίνονται αυστηρά και µόνο από
εξειδικευµένο προσωπικό, και σε συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο κατασκευαστής
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη κακής χρήσης του προϊόντος. Τα παραδείγµατα που
αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι πλήρως κατανοητά.
Τοποθετείστε τον χρονοθερµοστάτη σε απόσταση 1,5 έως 1,7 µέτρα από πάτωµα και σε
σχετική απόσταση από πηγές θερµότητας, εξαερισµό, πόρτες, παράθυρα, ή ότι άλλο θα
µπορούσε να επηρεάσει την λειτουργία του (βλέπε fig. 1.i – 2.i).

Τοποθέτηση του χρονοθερµοστάτη κοντά σε µεταλλικά αντικείµενα όπως τοιχίο µε
µεταλλικό οπλισµό, ερµάριο κλπ. µπορούν να µειώσουν την εµβέλεια ραδιοκυµάτων.
Φυσικά, µέσω της λειτουργίας “test” µπορούµε να προσδιορίσουµε εκ τον προτέρων την
βέλτιστη θέση τοποθέτησης ποµπού -δέκτη βάσει της καλύτερης στάθµης σήµατος.
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1.2 – Παράδειγµα εγκατάστασης
Εγκατάσταση του χρονοθερµοστάτη σε σύστηµα θέρµανσης, που ελέγχει ασύρµατα ένα boiler.
(βλέπε fig. 3.i)
1.3 – Εγκατάσταση του χρονοθερµοστάτη
Βιδώστε την οπίσθια βάση του χρονοθερµοστάτη στην επιφάνεια ή στον τοίχο (βλέπε fig. 4.i)
▪ Κάντε την σύνδεση µε τις επαφές του τηλεφωνικού προγραµµατιστή (αν παρέχεται)
(βλέπε fig. 5.i) δίνοντας προσοχή στο καλώδιο να µην εµποδίζει στο κούµπωµα του κυρίως
σώµατος. Από την κεντρική οπή “D” της βάσης µπορείτε να οδηγήσετε το εύκαµπτο καλώδιο.
Προσαρµόστε το κυρίως σώµα στη βάση (βλέπε fig. 6.i)
▪ Ακολουθήστε την διαδικασία συντονισµού µε τον δέκτη όπως αναφέρεται στην παράγραφο
1.5, καθώς και στο εγχειρίδιο του δέκτη.
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1.4 – Τοποθέτηση ή αντικατάσταση µπαταριών
▫
▫
▫

Ανοίξτε το εµπρόσθιο κάλυµµα (βλέπε fig. 7.i)
Αφαιρέστε το κάλυµµα των µπαταριών
Εισάγετε δύο µπαταρίες του 1,5 Volt τύπου LR03, δίνοντας
προσοχή στην σωστή πολικότητα. Προτείνονται µπαταρίες Alkaline ΑΑΑ.

Σηµαντικό: Κατά την αντικατάσταση των µπαταριών, ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας
προκειµένου να µην χαθούν από την µνήµη οι ρυθµίσεις, ώρα, κλπ. είναι περίπου 1 λεπτό.
Αν ο χρόνος αυτός παρέλθει τότε οι ρυθµίσεις χάνονται και ο χρονοθερµοστάτης πρέπει να
προγραµµατιστεί ξανά.

▪
▪
▪

Προσοχή:
µην βραχυκυκλώνετε τις µπαταρίες
πάντα να αφαιρείτε τις µπαταρίες πριν την καταστροφή του προϊόντος.
µην εναποθέτετε τις άδειες µπαταρίες στον κάδο, αλλά στα ειδικά σηµεία.

Με µικρή ρύθµιση διαφορικού πχ. 0,2 ºC πετυχαίνουµε συχνότερες εντολές στους δέκτες
εποµένως συχνότερη χρήση ραδιοκυµάτων, και άρα µικρότερη διάρκεια της ζωής της
µπαταρίας. Με µεγαλύτερο διαφορικό του 0,2 η διάρκεια ζωής µπαταρίας αυξάνεται.

1.5 – Συντονισµός του χρονοθερµοστάτη µε τον δέκτη (self-learning)
Σηµαντικό: για τις παρακάτω ενέργειες συµβουλευτείτε και τις οδηγίες που περιέχονται στον
δέκτη.
1) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
▫ Εγκαταστήστε και τροφοδοτείστε µε τις µπαταρίες τον χρονοθερµοστάτη.
▫ Προγραµµατίστε τον χρονοθερµοστάτη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3 αυτού του
εγχειριδίου.
2) ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Πιέστε το πλήκτρο test και κρατήστε µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η λέξη tESt και αφήστε:
Το σύµβολο της κεραίας θα εµφανίζεται ανά 3 δευτερόλεπτα. (βλέπε fig. 8.i)
Προσοχή: η διαδικασία αυτή διαρκεί 3 λεπτά.
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3) ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ
Εκτελέστε τις ενέργειες συντονισµού όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο του δέκτη στην
παράγραφο “συντονισµός µε τον ποµπό”
4) ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
(για να βγείτε από την φάση συντονισµού)

Πιέστε το πλήκτρο test για δύο δευτερόλεπτα και αφήστε. Η αρχική οθόνη προγράµµατος
εµφανίζεται τώρα στην οθόνη και ο συντονισµός έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία.

2 – Οδηγίες Χρήσης
2.1 – Ενδείξεις στην οθόνη - σύµβολα
Κανονική θερµοκρασία t1
∆είκτης τρέχουσας θερµοκρασίας ρύθµισης
Ένδειξη της ελάχιστης τιµής ρύθµισης θερµοκρασίας 0,5 ºC
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
Ηµέρες εβδοµάδας
Τρέχουσα ώρα ή θερµοκρασία
Χρήση τηλεφωνικού προγραµµατιστή
Χειροκίνητη λειτουργία χρονοθερµοστάτη (χρήση ως θερµοστάτη)
Αποστολή εντολών µέσω ραδιοκυµάτων σε λειτουργία
Λειτουργία χειµώνα (θέρµανση)
Λειτουργία θέρους (ψύξη)
Σκάλα θερµοκρασίας για 24 ώρες :
- άνω γραµµή = κανονική θερµοκρασία t1
- κάτω γραµµή = χαµηλή θερµοκρασία t2
- καµία γραµµή = αντιπαγετική θερµοκρασία (σκάλα ρύθµισης 5 ÷15 ºC)
- Η παρουσία δύο κουκίδων η µία πάνω στην άλλη, αντιστοιχεί σε µισή ώρα λειτουργία
στην αντίστοιχη θερµοκρασία.
13 Χαµηλή στάθµη µπαταρίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15

Αντιπαγετική θερµοκρασία t
Οικονοµική θερµοκρασία t2

Όταν η τιµή του θερµοµέτρου του χρονοθερµοστάτη αναβοσβήνει, αυτό σηµαίνει ότι η θερµοκρασία χώρου
βρίσκεται εκτός των ορίων –5 ºC ή +39 ανάλογα.

Ένδειξη Err σηµαίνει χαλασµένο αισθητήριο χρονοθερµοστάτη.
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2.2 – Πλήκτρα – χρήση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Επιβεβαίωση (ΟΚ) για την ώρα, λεπτά, ηµέρα, πρόγραµµα, ή όποιας άλλης ρύθµισης
απαιτεί επιβεβαίωση.
Επιλογή µεταξύ των 6 προγραµµάτων θερµοκρασίας P1 ÷ P6
Ρύθµιση ώρας, λεπτών, ηµέρας, αντίστροφης µέτρησης στο πρόγραµµα Ρ6
Τρίωρη διακοπή λειτουργίας χρονοθερµοστάτη για τον καθαρισµό του χώρου.
Επιλογή λειτουργία για ψύξη ή θέρµανση
Επιλογή της θερµοκρασίας t1 (κανονική θερµοκρασία)
Επιλογή της θερµοκρασίας t2 (χαµηλή θερµοκρασία)
Επιλογή αντιπαγετική λειτουργία t
Πλήκτρο λειτουργίας “master”
Πλήκτρο για αποστολή σήµατος συντονισµού
Επιλογής ΟΝ-OFF και χειροκίνητης λειτουργίας
Μείωση θερµοκρασίας
Αύξηση θερµοκρασίας
Επιλογή θερµοκρασίας t1, t2 και t
Ταυτόχρονο πάτηµα = µηδενισµός ρυθµίσεων, προγράµµατος

2.3 – Προγραµµατισµός του χρονοθερµοστάτη
Όταν τοποθετήσουµε τις µπαταρίες, η συσκευή εκτελεί εσωτερικές λειτουργίες µερικών
δευτερολέπτων µέχρι να εµφανίσει στην οθόνη την ένδειξη 00 να αναβοσβήνει, που σηµαίνει
ότι είναι έτοιµη για προγραµµατισµό.

6

α) Ρύθµιση της τρέχουσας ΩΡΑΣ - ΛΕΠΤΩΝ- ΗΜΕΡΑΣ
ΩΡΑ

Πιέστε το πλήκτρο 3 (DAY) για ρύθµιση, όταν ολοκληρώσετε πιέστε το πλήκτρο
ΟΚ
ΛΕΠΤΑ Πιέστε στιγµιαία το πλήκτρο 3 για ρύθµιση λεπτών, και µετά ΟΚ
ΗΜΕΡΑ Πιέστε στιγµιαία το πλήκτρο 3 για ρύθµιση ηµέρας (1= ∆ευτέρα, 7 = Κυριακή),
µετά πιέστε OK (το πρόγραµµα Ρ01 στην οθόνη θα αναβοσβήνει)
Παρατήρηση: Πιέστε το πλήκτρο 3 (DAY) διαδοχικά για ρύθµιση ανά µονάδα. Πιέστε το
παρατεταµένα για γρήγορη ρύθµιση.
β) Επιλογή προγράµµατος
Ο χρονοθερµοστάτης αυτός έχει 4 προγράµµατα P01, P02, P03, P04 (βλέπε κεφάλαιο 3).
Πιέστε διαδοχικά PROG µέχρι στην οθόνη να εµφανιστεί το επιλεγµένο πρόγραµµα πχ. Ρ01
και πιέστε ΟΚ. Μετά µερικά δευτερόλεπτα η οθόνη θα εµφανίσει την θερµοκρασία χώρου µε
το πρόγραµµα που επιλέχθηκε και τις αντίστοιχες κουκίδες προγράµµατος (βλέπε fig. 6a).
Αν κανένα από τα 4 προγράµµατα δεν επιλεγεί, πιέστε PROG διαδοχικά µέχρι να εµφανιστεί
στην οθόνη το Ρ 05, και στην συνέχεια ακολουθήστε τα βήµατα στο κεφάλαιο 2.4.

2.4 – Ελεύθερο πρόγραµµα Ρ 05
Το πρόγραµµα Ρ 05 µπορεί να προγραµµατιστεί για οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή για
οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας ελεύθερα, για τις 3 διαφορετικές ρυθµίσεις θερµοκρασίας:
t1, t2, t.
▪ Πιέστε PROG διαδοχικά µέχρι να εµφανιστεί Ρ 05.
▪ Επιβεβαιώστε την επιλογή µε το πλήκτρο ΟΚ.
Η οθόνη θα εµφανίσει την ώρα µέσω των σχετικών κουκίδων (■) καθώς και η ηµέρα
“∆ευτέρα” να αναβοσβήνουν.
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Για να επιλέξετε την θερµοκρασία της ώρας που αναβοσβήνει, πιέστε τα σχετικά πλήκτρα t1,
ή t2, ή t. Όταν ολοκληρώσουµε τον προγραµµατισµό της συγκεκριµένης ηµέρας
µεταβαίνουµε στην επόµενη πιέζοντας πλήκτρο ΟΚ κοκ.
Κάθε πλήκτρο t1, t2 ή t αν πιεστεί διαδοχικά τότε η ρύθµιση είναι ανά ώρα. Πιέστε
παρατεταµένα για γρήγορη ρύθµιση.

2.5 – Πρόγραµµα ανά 30 λεπτά
Για να έχουµε πρόγραµµα ανά µισή ώρα, θα πρέπει να εµφανίζονται στην αντίστοιχη ώρα
(ή στις αντίστοιχες ώρες) δύο κουκίδες η µία ακριβώς πάνω από την άλλη.
Παράδειγµα:
▪ η κάτω κουκίδα αντιστοιχεί µεταξύ 08:01 ÷ 08:30 (στο διάστηµα αυτό ενεργοποιείται η
“χαµηλή” θερµοκρασία t2)
▪ η πάνω κουκίδα αντιστοιχεί µεταξύ 08:31 ÷ 09:00 (στο διάστηµα αυτό ενεργοποιείται η
“κανονική” θερµοκρασία t1)
Πηγαίνετε στο πρόγραµµα Ρ 05 µε το πλήκτρο PROG και επιλέγετε την ηµέρα που
επιθυµείται πιέζοντας επανειληµµένα το πλήκτρο ΟΚ, έτσι θα αναβοσβήνει η ένδειξη της
αντίστοιχης ηµέρας. Στην συνέχεια την ώρα που επιθυµείται πιέζοντας επανειληµµένα τα
πλήκτρα t1 ή t2 ή t.
Αν πχ. θέλουµε η κανονική θερµοκρασία t1 να ξεκινήσει από τις 08:30 και όχι από τις 08:00
πιέζουµε στην φάση αυτή επανειληµµένα το πλήκτρο t µέχρι να φτάσουν οι δυο κουκίδες
που αναβοσβήνουν στην τυπωµένη ένδειξη 8. Πιέζουµε t1 και ανάβει σταθερά η πάνω
κουκίδα στο 8. Πιέζουµε το πλήκτρο /DAY, και στη συνέχεια το πλήκτρο t2.
Εµφανίζεται η σταθερή ένδειξη µε τις δύο κουκίδες (πάνω/ κάτω) στην ώρα 08:00 (σηµείο 8).
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Συνεχίζετε τις ρυθµίσεις µε τον ίδιο τρόπο και για τις υπόλοιπες ώρες και ηµέρες εβδοµάδας
στο ίδιο πρόγραµµα Ρ05.
Για να βγείτε από την φάση αυτή πιέστε επανειληµµένα ΟΚ µέχρι να εµφανιστεί η σταθερή
οθόνη του προγράµµατος Ρ05 µε την τρέχουσα ηµέρα, ώρα και το αντίστοιχο πρόγραµµα.
Για επιλογή άλλου προγράµµατος πιέστε PROG και κατόπιν ΟΚ.

2.6 – Ανάγνωση ενός προγράµµατος
Σηµείωση: τα προγράµµατα Ρ01, Ρ02, Ρ03, Ρ04 είναι εργοστασιακά και δεν τροποποιούνται.
Το πρόγραµµα Ρ05, Ρ06 τροποποιούνται από τον χρήστη.
Πιέστε το πλήκτρο PROG : η οθόνη θα εµφανίσει το τρέχον πρόγραµµα. Αν το πρόγραµµα
είναι ένα από τα τέσσερα εργοστασιακά (µη τροποποιήσιµα): Ρ01, Ρ02, Ρ03 ή Ρ04 η οθόνη θα
το εµφανίσει, αναβοσβήνοντας παράλληλα τον αριθµό προγράµµατος µαζί µε την αντίστοιχη
ηµέρα. Όταν διαβάσετε το πρόγραµµα πιέστε το πλήκτρο ΟΚ για να επιστρέψετε σε αυτό.
Αν ο χρονοθερµοστάτης είναι σε φάση προγραµµατισµού και για 2 λεπτά δεν πιέσουµε ΟΚ ή
κάποιο άλλο σχετικό πλήκτρο, η συσκευή εξέρχεται αυτόµατα από αυτή τη φάση και
εµφανίζεται η τρέχουσα οθόνη προγράµµατος.
Κατά την φάση ανάγνωσης προγράµµατος µπορείτε να ανατρέξετε στα διάφορα προγράµµατα
πιέζοντας διαδοχικά PROG.
Αν το πρόγραµµα είναι Ρ05 οι ρυθµίσεις για κάθε µέρα θα εναλλάσσονται αυτόµατα κάθε 5
δευτερόλεπτα.
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2.7 – Εργοστασιακή επαναφορά ρυθµίσεων (reset)

Για να µηδενίσετε ανεπιθύµητες ρυθµίσεις που έχουν αποθηκευτεί στην µνήµη του
χρονοδιακόπτη πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα PROG και /DAY. Θα εµφανιστούν όλα τα
στοιχεία στην οθόνη για µερικά δευτερόλεπτα που δηλώνουν την επαναφορά των ρυθµίσεων
(βλέπε σχ.12)
Κατόπιν, θα εµφανιστεί η οθόνη (βλέπε σχ. 13) και ο χρονοθερµοστάτης είναι πλέον έτοιµος
να προγραµµατιστεί ξανά. (ακολουθήστε και πάλι την παράγραφο 2,3 α.))
Σηµαντικό: η επαναφορά δεν επηρεάζει τις ακόλουθες λειτουργίες της συσκευής:
Προκαθορισµένες ρυθµίσεις θερµοκρασιών – αντιπαγετική λειτουργία – συντονισµό µε τον
δέκτη.
Η επαναφορά αναστέλλει προσωρινά την εκποµπή εντολών. Αυτό θα αποκατασταθεί αµέσως
µετά τον επαναπρογραµµατισµό του.

2.8 – Ρύθµιση θερµοκρασίας t1, t2, και t

Αν οι εργοστασιακές τιµές για:
t1 = 20 ºC , t2 = 17 ºC , t
 = 5 ºC (Χειµώνα)
t1 = 26 ºC , t2 = 29 ºC , t
 = -(θέρος)
(η αντιπαγετική λειτουργία δεν ισχύει για το θέρος)
δεν σας ικανοποιούν, µπορείτε να τις αλλάξετε όπως φαίνετε πιο κάτω:
•
•

Το εύρος ρύθµισης για t1 και t2 είναι από +5 ºC έως +39 ºC
Το εύρος ρύθµισης για αντιπαγετικό t
 είναι +5 ºC έως +15 ºC

Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο t1 /t2 /t
 για να επιλέξετε την θερµοκρασία που επιθυµείτε
(κανονική, χαµηλή ή αντιπαγετική) (βλέπε Fig.14)
Τροποποιείστε την τιµή της θερµοκρασίας που επιλέξατε πιέζοντας διαδοχικά τα πλήκτρα
αύξησης ▲ και µείωσης ▼.
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Οι νέες τιµές θερµοκρασιών που έχετε θέσει, θα ισχύουν για όλα τα προγράµµατα
(Ρ01…..Ρ06)
Το σχετικό βέλος επιστρέφει αυτόµατα µετά από 5 δευτερόλεπτα στην σωστή θέση βάσει του
προγράµµατος θερµοκρασίας.
Σηµαντικό: Η συσκευή δέχεται ρυθµίσεις θερµοκρασίας που ακολουθούν τις πιο κάτω
προϋποθέσεις:
Χειµώνας  = t1 µεγαλύτερη ή ίση µε t2 µεγαλύτερη ή ίση µε t

Θέρος ☼ = t1 µικρότερη ή ίση µε t2

2.9 – Οριοθέτηση ρύθµισης θερµοκρασίας
Τα όρια ρύθµισης θερµοκρασίας (t1µέγιστης / t2 ελάχιστης) µπορούν να καθοριστούν από τον
χρήστη.
Αυτά τα όρια ισχύουν και για τις δύο λειτουργίες χειµώνα/ θέρους. Η ρύθµιση αυτή δεν θα
αλλάξει όταν κάνουµε επαναφορά (Reset) στην συσκευή.
Αυτή η ρύθµιση µπορεί να γίνει µόνο εάν είναι ένα από τα προγράµµατα Ρ01……Ρ05 είναι
ενεργά.
Παράδειγµα: Με ενεργό πρόγραµµα χειµώνα, ρυθµίστε µέγιστη t1 = 19 ºC, και ελάχιστη t2 =
15 ºC. Στη συνέχεια µπαίνετε στη φάση οριοθέτησης πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα t1 και
t2 για µερικά δευτερόλεπτα µέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι αντίστοιχες τιµές
θερµοκρασίας t1 και t2 (βλέπε fig.15).
(αν στη φάση αυτή υπάρχει βέλος (►) που αναβοσβήνει δίπλα από κάθε τιµή t1 και t2 αυτό
δηλώνει ότι είχε προηγηθεί οριοθέτηση t1 υψηλής ή t2 χαµηλής θερµοκρασίας) (βλέπε fig.16)
Αποθήκευση αυτών των θερµοκρασιών: Πιέστε t1 (αν επιθυµείτε οριοθέτηση µόνο της
µέγιστης τιµής θερµοκρασίας στους 19 ºC) ή πιέστε και t2 (αν επιθυµείτε οριοθέτηση και της
ελάχιστης τιµής θερµοκρασίας στους 15 ºC)
Το σύµβολο ►θα ενεργοποιηθεί αναβοσβήνοντας δίπλα από την κάθε θερµοκρασία (t1 ή και
t2), ενώ η θερµοκρασία θα είναι σταθερή. Για να αποθηκεύσετε την ρύθµιση πιέστε ΟΚ.
Ακύρωση µέγιστου ή ελάχιστου ορίου ή και των δύο: Επαναλάβατε την πιο πάνω
διαδικασία (πιέζοντας ταυτόχρονα για µερικά δευτερόλεπτα t1 και t2).
Το ένα ή και τα δύο σύµβολα ► στις θερµοκρασίες t1 και t2 θα αναβοσβήνουν.
Πιέστε τώρα το πλήκτρο t1 ή t2 ανάλογα πιο όριο από τις θερµοκρασίες t1 και t2 θέλετε να
ακυρώσετε. Το αντίστοιχο σύµβολο ► θα σβήσει.
Αποθηκεύστε την νέα ρύθµιση µε ΟΚ. Ο χρονοθερµοστάτης θα επανέλθει σε κανονική
λειτουργία.
Έτσι το εύρος ρύθµισης θερµοκρασίας για t1 ή t2 ή και των δύο έχει επανέλθει στις
εργοστασιακές τιµές δηλαδή:
Μέγιστη για t1 = 39 ºC
Ελάχιστη για t2 = 5 ºC
Σηµείωση: Η οριοθέτηση θερµοκρασίας γίνεται για κάθε τύπο λειτουργίας (χειµώνα ή θέρος)
χωριστά, αρκεί να το επιλέξουµε αρχικά µέσω του πλήκτρου  /☼.
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2.10 – Επιλογή λειτουργίας – Χειµώνα ή Θέρους☼
Ο χρονοθερµοστάτης είναι εργοστασιακά ρυθµισµένος για λειτουργία χειµώνα που
συµβολίζεται στην οθόνη µε ►│ (βλέπε fig.18)
Σε αυτή την περίπτωση οι θερµοκρασίες είναι ρυθµισµένες ως ακολούθως:
t1 – κανονική θερµοκρασία
= 20 ºC
t2 – οικονοµική (χαµηλή) θερµοκρασία = 17 ºC
t – Αντιπαγετική
= 5 ºC
Η ενεργοποίηση του λέβητα συµβολίζεται µε την ένδειξη ΟΝ να αναβοσβήνει.
Αν η συσκευή που ελέγχεται είναι air conditioner τότε θα πρέπει να ρυθµίσετε την λειτουργία
Θέρους ☼ πιέζοντας το πλήκτρο  /☼ (βλέπε fig.19). Οι εργοστασιακές τιµές θερµοκρασίας
για ψύξη είναι οι ακόλουθες:
t1 – κανονική θερµοκρασία
= 26 ºC
t2 – οικονοµική (υψηλή) θερµοκρασία = 29 ºC
Η ενεργοποίηση του air conditioner συµβολίζεται µε την ένδειξη ΟΝ να αναβοσβήνει όταν
αυτό είναι σε λειτουργία.
- Και στις δύο περιπτώσεις (χειµώνα ή θέρος) οι θερµοκρασίες µπορούν να
τροποποιηθούν.
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2.11 – Αλλαγή ώρας, λεπτών, ηµέρας.

Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο /DAY µέχρι τα ψηφία της ώρας να αρχίσουν να
αναβοσβήνουν (βλέπε fig.20)
Ρυθµίστε την ώρα πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο επανειληµµένα και µετά το ΟΚ, στη συνέχεια τα
λεπτά και ΟΚ, τέλος την ηµέρα και πάλι ΟΚ. Ο χρονοθερµοστάτης επανέρχεται στην
κανονική αρχική λειτουργία.

2.12 – Χρήση χειροκίνητης λειτουργίας.

Υπάρχουν δύο χειροκίνητες λειτουργίες όπου ακυρώνουν προσωρινά το τρέχον πρόγραµµα.
α) Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία
- Πιέστε το πλήκτροµια φορά: η ένδειξη ▲θα εµφανιστεί στο αντίστοιχο σηµείο
αναβοσβήνοντας. Έτσι η αντίστοιχη θερµοκρασία που έχετε επιλέξει: t1 , t2 ή t και
την οποία µπορείτε να µεταβάλετε, θα είναι ίδια για κάθε ώρα της ηµέρας (βλέπε
fig.22).
- Η χειροκίνητη λειτουργία παύει αυτόµατα τα µεσάνυχτα και η συσκευή
επανέρχεται στο πρόγραµµα που είχε πριν.
Για να επανέλθετε στο κανονικό πρόγραµµα πιέστε ξανά το πλήκτρο.
β) Μόνιµη χειροκίνητη λειτουργία
Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταµένα µέχρι η ένδειξη ▲ µείνει στο αντίστοιχο σηµείο
σταθερά ανοιχτή (περίπου µετά από 2 δευτερόλεπτα). Έτσι η αντίστοιχη θερµοκρασία που
έχετε επιλέξει: t1 , t2 ή t και την οποία µπορείτε να µεταβάλετε, θα είναι ίδια για κάθε ώρα
της ηµέρας και κάθε ηµέρα της εβδοµάδας.
Για να επανέλθετε στο κανονικό πρόγραµµα πιέστε µια φορά το πλήκτρο.
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2.13 – Ακύρωση λειτουργίας 3ων ωρών για καθαρισµό του χώρου Με χρήση προγράµµατος Ρ1 έως Ρ5, η λειτουργία των συσκευών που ελέγχονται
(air conditioner, λέβητας κλπ.) µπορεί να διακοπεί για 3 ώρες πιέζοντας το πλήκτρο
και (βλέπε fig.23)
Η ένδειξη ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία αυτή θα φαίνεται από το σβήσιµο των 3ών
κουκίδων του τρέχοντος προγράµµατος ενώ αυτόµατα θα ενεργοποιηθεί η αντιπαγετική
θερµοκρασία t.
Ακύρωση: Πιέστε και πάλι το πλήκτρο
Σηµείωση: Αν η αντιπαγετική θερµοκρασία t είναι µόνιµα απενεργοποιηµένη (βλέπε
κεφάλαιο 2.18) ή είναι σε λειτουργία θέρους ☼, η συσκευή που ελέγχεται (λέβητας, air
conditioner κλπ.) θα µείνει ανενεργή για 3 ώρες.

2.14 – Πρόγραµµα αντίστροφης µέτρησης – Ρ6

Στην περίπτωση που η κατοικία δεν χρησιµοποιείται για αριθµό ηµερών, επιλέξτε το
πρόγραµµα Ρ6 (αντίστροφης µέτρησης).
Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο PROG µέχρι να εµφανιστεί το πρόγραµµα Ρ 06. Στη
συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας ΟΚ. Η οθόνη θα δείξει την ηµέρα της
εβδοµάδας, και την ένδειξη: “c 000” µε τα τρία µηδενικά να αναβοσβήνουν (βλέπε fig.24).
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Καθορίστε σε ώρες πιο θα είναι το χρονικό διάστηµα της απουσίας σας. (π.χ.: 7 ηµέρες = 168
ώρες). Μέγιστη διάρκεια ρύθµισης 999 ώρες.
Βάλτε τις ώρες πιέζοντας το πλήκτρο /DAY (παρατεταµένα για γρήγορη ρύθµιση,
επανειληµµένα για αργή).

Πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση (βλέπε fig.25). Από αυτή τη στιγµή ο χρονοθερµοστάτης θα
διακόψει το κανονικό πρόγραµµα, ξεκινώντας την αντίστροφη µέτρηση κατά την διάρκεια της
οποίας θα είναι ενεργοποιηµένη µόνο η αντιπαγετική λειτουργία. Όταν διανυθεί αυτός ο
χρόνος, ο χρονοθερµοστάτης θα ενεργοποιήσει και πάλι το πρόγραµµα που ήταν αρχικά
ενεργό, ώστε να εξασφαλίσει µια “ζεστή” υποδοχή κατά την επιστροφή σας.
Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγµή το συγκεκριµένο πρόγραµµα πιέζοντας το πλήκτρο
PROG.
Σηµείωση: Αν η αντιπαγωτική θερµοκρασία t είναι µόνιµα απενεργοποιηµένη (βλέπε
κεφάλαιο 2.18) ή είναι ο χρονοθερµοστάτης σε λειτουργία θέρους ☼, τότε η λειτουργία
“αντίστροφης µέτρησης” θα κρατήσει ανενεργή την συσκευή που ελέγχεται (λέβητας κλπ.)
όλες τις ώρες που καθορίσατε.

2.15 – Απενεργοποίηση του θερµοστάτη
Πιέστε το πλήκτρο απενεργοποίησης και κρατήστε µέχρι η ένδειξη OFF να εµφανιστεί στην
οθόνη, και να δηλώσει την αδρανοποίηση του χρονοθερµοστάτη (βλέπε fig.26). Σε αυτή τη
φάση όλες οι λειτουργίες είναι ανενεργές εκτός από την ένδειξη της ώρας και της πιθανής
χαµηλής στάθµης µπαταρίας. Η συσκευή επανέρχεται µε ένα απλό πάτηµα του ίδιου
πλήκτρου.
Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας συνιστάται να απενεργοποιείτε τον
χρονοθερµοστάτη όταν δεν χρησιµοποιείται.
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2.16 – Ενεργοποίηση µέσω τηλεφωνητή
Ο τηλεφωνητής (δεν παρέχεται στην συσκευασία) ελέγχει τον χρονοθερµοστάτη µέσω των
επαφών 1 και 2 (βλέπε παράγραφο 1.3)
Επαφή (1-2) κλειστή = ενεργή λειτουργία
Επαφή (1-2) ανοιχτή = ανενεργή λειτουργία
Η ενεργοποίηση του χρονοθερµοστάτη µπορεί να γίνει µόνο αν είναι ενεργές µία από τις
ακόλουθες λειτουργίες:
■ προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία
■ µόνιµα χειροκίνητη λειτουργία
■ P 06 (αντίστροφη µέτρηση)
Όταν ο χρονοθερµοστάτης λαµβάνει την εντολή από τον τηλεφωνητή (επαφή 1-2 = κλείνει),
ενεργοποιείται σε µερικά δευτερόλεπτα η κανονική θερµοκρασία t1 σε κατάσταση µόνιµης
χειροκίνητης λειτουργίας. Η οθόνη θα εµφανίσει το αντίστοιχο βέλος µόνιµης χειροκίνητης
λειτουργίας (βέλος σταθερά ανοιχτό) µαζί µε την ένδειξη κάτω από το σύµβολο του
τηλεφώνου (βλέπε fig.27).
Σηµείωση: Αν ο χρονοθερµοστάτης ενεργοποιηθεί µέσω τηλεφώνου ενώ βρισκόταν σε
προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία τότε θα ενεργοποιηθεί η θερµοκρασία λειτουργίας t1
συνεχίζοντας το πρόγραµµα προσωρινής χειροκίνητης λειτουργίας κανονικά, αλλά µετά τα
µεσάνυχτα θα µετατραπεί σε µόνιµη χειροκίνητη λειτουργία.
Απενεργοποίηση λειτουργίας τηλεφωνητή:
α) µέσω του τηλεφωνητή: (“ανοίγοντας” η επαφή 1-2) και επιστρέφοντας έτσι την συσκευή
στην προηγούµενη κατάσταση.
πιέζοντάς το για 7 δευτερόλεπτα: έτσι ο χρονοθερµοστάτης θα
β) µέσω του πλήκτρου
επιστρέψει σε κατάσταση αδρανοποίησης (OFF) και άρα δεν θα υπάρχει καµία λειτουργία σε
ενέργεια.
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2.17 – Ρύθµιση διαφορικού θερµοκρασίας
Ο χρονοθερµοστάτης λειτουργεί βάσει διαφορικού για το ON-OFF µε εργοστασιακή ρύθµιση
στους 0,3 ºC. Το διαφορικό µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη και να τροποποιηθεί.
Αλλαγή διαφορικού (βλέπε fig.28):
■ Πιέστε παρατεταµένα t1 µέχρι να εµφανίσει η οθόνη την ένδειξη d0,3c
■ Αλλάξτε την τιµή (από 0,2 έως 0,7 ºC) χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ▲▼, περιµένετε 3
δευτερόλεπτα και η συσκευή θα επανέλθει στην κανονική οθόνη αποθηκεύοντας αυτόµατα
την νέα ρύθµιση. Σε περίπτωση διαδικασίας επαναφοράς εργοστασιακών ρυθµίσεων το
διαφορικό επανέρχεται τους 0,3 ºC.

2.18 – Εξαίρεση της αντιπαγωτικής θερµοκρασίας t
Αυτή η ρύθµιση επιτρέπει την ακύρωση λειτουργίας της αντιπαγετικής προστασίας.
Ενεργή λειτουργία: όταν η θερµοκρασία φτάσει κάτω από 5 ºC (εργοστασιακή ρύθµιση) τότε
η αντιπαγετική προστασία ενεργοποιείται.
Ανενεργή λειτουργία: όταν η θερµοκρασία φτάσει κάτω από 5 ºC (εργοστασιακή ρύθµιση)
τότε η αντιπαγετική προστασία δεν ενεργοποιείται (συνιστάται σε
περιπτώσεις όπου το υγρό στους σωλήνες χρησιµοποιεί ήδη
αντιπαγωτικό υγρό).
Αυτή η λειτουργία είναι εργοστασιακά ενεργή και µπορεί να απενεργοποιηθεί µόνο για την
λειτουργία χειµώνα ().
Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο t µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα τιµή
ρύθµισης π.χ. 05,0c και πάνω αριστερά η ένδειξη ΟΝ (δηλώνει ενεργό) ή OFF (δηλώνει
ανενεργό) (βλέπε fig.29, 30).
Για απενεργοποίηση off πιέστε ▼. Για ενεργοποίηση ON πιέστε ▲. Τέλος πιέστε ΟΚ για
επιβεβαίωση.
Αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζεται µε ολική επαναφορά (reset).
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2.19 – Έλεγχος στάθµης ράδιο-σήµατος
Προσοχή: Για αυτές τις ρυθµίσεις συµβουλευτείτε τις οδηγίες του δέκτη.
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ:

Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο Test µέχρι να εµφανίσει στην οθόνη την ένδειξη bEEP. Το
σύµβολο της κεραίας θα αναβοσβήνει µια φορά ανά 3 δευτερόλεπτα (βλέπε fig.31).
ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ:

▪ Κάθε φορά που λαµβάνεται ένα σήµα, θα ηχούν ανάλογα 1, 2, ή 3 σύντοµοι τόνοι που θα
δηλώνουν αντίστοιχα 1= χαµηλό σήµα, 2= µέτριο σήµα, 3= δυνατό σήµα.
▪ Η αντίστοιχη θα αναβοσβήνει.
▪ Οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες στάθµης σήµατος θα αναβοσβήνουν ως οπτική ένδειξη.
Προσοχή: η διάρκεια παραµονής της συσκευής σε κατάσταση “test” παραµένει για χρονικό
διάστηµα 3ων λεπτών.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας:
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ:

Πιέστε το πλήκτρο “test” για δυο δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα επανέλθει στην κανονική της
λειτουργία.
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3 – Προρυθµισµένα προγράµµατα
(µη τροποποιήσιµα)
t1 = κανονική θερµοκρασία (comfort)
t2 = χαµηλή θερµοκρασία (economy)
t
 = θερµοκρασία αντιπαγωτική (antifreeze)
Πρόγραµµα Ρ 1

(Για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας) :

Πρόγραµµα Ρ 2

α) Για ∆ευτέρα – Παρασκευή:

β) Για Σάββατο – Κυριακή:

Πρόγραµµα Ρ 3

α) Για ∆ευτέρα – Παρασκευή:

β) Για Σάββατο – Κυριακή:

Πρόγραµµα Ρ 4

α) Για ∆ευτέρα – Παρασκευή:

β) Για Σάββατο – Κυριακή:
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4 – Λειτουργία “Master”
Η λειτουργία του χρονοθερµοστάτη Master 1ΤΧ CRTX03, (εκτός από τον έλεγχο της ζώνης
που ελέγχει σαν ένας απλός 1TX CRTX02) επιτρέπει τον γενικό έλεγχο θερµοκρασίας όλων
των επί µέρους ζωνών που ελέγχονται από άλλους ασύρµατους θερµοστάτες: των οποίων η
λειτουργία ακυρώνεται προσωρινά δηλαδή όσο διαρκεί ο έλεγχος από την λειτουργία Master.
Σηµείωση: Οι χρονοθερµοστάτες CRTX02 και CRTX03 είναι βασικά ίδιοι. Η µόνη διαφορά
τους έγκειται στο ότι ο πρώτος έχει το επιπλέον πλήκτρο Master. (βλέπε πιο κάτω fig.1)

Οδηγίες για τον εγκαταστάτη
4.1 – Master συντονισµός χρονοθερµοστάτη

(αυτό µπορεί να γίνει µόνο εφόσον οι ζώνες έχουν προηγουµένως συντονιστεί στους
διάφορους ασύρµατους θερµοστάτες. Βλέπε παράγραφο 1.5)
Αρχικά ακολουθήστε τις οδηγίες προγραµµατισµού των δεκτών (actuators) των διαφόρων
ζωνών για την λειτουργία Master.
Επιλογή της κατάστασης Μaster του χρονοθερµοστάτη
▪ Πιέστε το πλήκτρο Master µέχρι να εµφανίσει η οθόνη την ένδειξη “MΑSt”(βλέπε fig.4)
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ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ:

▪ Εκτελέστε βήµα προς βήµα την διαδικασία συντονισµού όπως αναφέρεται στις οδηγίες του
δέκτη, όταν ολοκληρώσετε κάντε τα ακόλουθα:
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ Master ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ:

▪ Καταχωρίστε τον συντονισµό του δέκτη µε τον Master χρονοθερµοστάτη πιέζοντας για 2
δευτερόλεπτα το πλήκτρο Master. Η οθόνη επιστρέφει στην κανονική ένδειξη προγράµµατος.

4.2 – Ακύρωση συντονισµού Master

Αρχικά ακολουθήστε τις οδηγίες του δέκτη για ακύρωση συντονισµού του µε τον
χρονοθερµοστάτη master.
Επιλογή της κατάστασης Μaster του χρονοθερµοστάτη
▪ Πιέστε το πλήκτρο Master µέχρι να εµφανίσει η οθόνη την ένδειξη “MΑSt”(βλέπε fig.4)
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ∆ΕΚΤΗ:

▪ Εκτελέστε βήµα προς βήµα την διαδικασία ακύρωσης συντονισµού όπως αναφέρεται στις
οδηγίες του δέκτη, όταν ολοκληρώσετε κάντε τα ακόλουθα:
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ Master ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ:

▪ Καταχωρίστε την ακύρωση συντονισµού του δέκτη µε τον Master χρονοθερµοστάτη
πιέζοντας για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Master. Η οθόνη επιστρέφει στην κανονική ένδειξη
προγράµµατος.
Σηµείωση: Μετά την πάροδο 3ων λεπτών από την ενεργοποίηση της ένδειξης “MΑSt”, ο
χρονοθερµοστάτης εξέρχεται αυτόµατα από αυτή τη φάση επιστρέφοντας η οθόνη σε κανονική
ένδειξη προγράµµατος. Γιαυτό το λόγο όλες οι ενέργειες να γίνονται εντός αυτού του χρονικού
διαστήµατος.

Οδηγίες για τον χρήστη
4.3 – Λειτουργία Master

Σε εγκαταστάσεις όπου πολλές ζώνες (actuators) είναι συντονισµένες µε τον χρονοθερµοστάτη
Master, αυτές µπορούν να ελεγχθούν µε ένα απλό πάτηµα του πλήκτρου Master.
Αν η λειτουργία Master έχει επιλεχθεί, εµφανίζεται η ένδειξη ►│Master ”(βλέπε fig.5)
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Μη ενεργή η λειτουργία Master: ο master χρονοθερµοστάτης συµπεριφέρεται σαν ένας
απλός χρονοθερµοστάτης που ελέγχει µόνο την δικιά του ζώνη.
Ενεργή η λειτουργία Master: ο master χρονοθερµοστάτης αναλαµβάνει τον πλήρη έλεγχο
όλου του συστήµατος, αντί των θερµοστατών ή χρονοθερµοστατών, όπου προηγούµενα ο
καθένας έλεγχε την κάθε ζώνη, µέχρι να απενεργοποιήσουµε την λειτουργία Master οπότε και
θα επανέλθει ο ανεξάρτητος έλεγχος θερµοκρασίας όπως ήταν αρχικά.
Με ενεργή την λειτουργία master και εποµένως τον πλήρη έλεγχο της θερµοκρασίας,
µπορούµε κανονικά και χωρίς περιορισµούς να χρησιµοποιούµε όλες τις λειτουργίες της
συσκευής.

Α) Προσωρινή χειροκίνητη “master” λειτουργία ”(βλέπε fig.6)
Επιλέγοντας την προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία “Master”: Επιλέξτε την προσωρινή
χειροκίνητη λειτουργία (βλέπε παράγραφο 2.12 α), και µετά πιέστε το πλήκτρο Master, το
σύµβολο ► θα εµφανιστεί δίπλα από την λέξη Master.
Αποτέλεσµα: όλες οι επιµέρους ζώνες να ελέγχονται µε προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία
του χρονοθερµοστάτη Master παρακάµπτοντας τους θερµοστάτες που ήταν αρχικά προς
χρήση.
Σηµαντικό: Σε προσωρινή χειροκίνητη “master” λειτουργία, µετά τα µεσάνυχτα θα συµβούν
τα ακόλουθα:
▪ Αν αρχικά ενεργοποιήσατε την προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία και κατόπιν την
λειτουργία Master τότε µετά τα µεσάνυχτα της τρέχουσας ηµέρας θα παύσουν και οι δύο
αυτές λειτουργίες, επιστρέφοντας η οθόνη σε κανονική ένδειξη προγράµµατος.
▪ Αν αρχικά ενεργοποιήσατε την λειτουργία Master και κατόπιν την προσωρινή χειροκίνητη
λειτουργία τότε µετά τα µεσάνυχτα της τρέχουσας ηµέρας, η συσκευή επανέρχεται σε
κανονική ένδειξη προγράµµατος συνεχίζοντας την Master λειτουργία.
Ακύρωση Master λειτουργίας: Πιέστε µια φορά το πλήκτρο Master. Το βέλος ►│Master
εξαφανίζεται από την οθόνη. Έτσι ο Μaster χρονοθερµοστάτης παραµένει σε προσωρινή
χειροκίνητη λειτουργία προγράµµατος σαν ένας απλός χρονοθερµοστάτης ελέγχοντας µόνο
την δικιά του ζώνη, ενώ τις επί µέρους ζώνες αναλαµβάνουν οι θερµοστάτες που ήταν αρχικά
συντονισµένοι µε αυτές.
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Β) Μόνιµη χειροκίνητη “master” λειτουργία ” (βλέπε fig.6)
Επιλέγοντας την µόνιµη χειροκίνητη λειτουργία “Master”: ενεργοποιήστε τον
χρονοθερµοστάτη Master σε µόνιµα χειροκίνητη λειτουργία (βλέπε παράγραφο 2.12β) και
κατόπιν πιέστε µια φορά το πλήκτρο Master. To βέλος ►│Master εµφανίζεται δίπλα από την
αντίστοιχη λέξη, ενώ ένα σταθερά αναµµένο βέλος ▲ στην ένδειξη µε το “χεράκι” που
δηλώνει την ενεργοποίηση της µόνιµης χειροκίνητης λειτουργίας.
Αποτέλεσµα: όλες οι επιµέρους ζώνες να ελέγχονται µε µόνιµη χειροκίνητη λειτουργία του
χρονοθερµοστάτη Master παρακάµπτοντας τους θερµοστάτες που ήταν αρχικά προς χρήση.
Ακύρωση Master λειτουργίας: Πιέστε µια φορά το πλήκτρο Master. Το βέλος ►│Master
εξαφανίζεται από την οθόνη. Έτσι ο Μaster χρονοθερµοστάτης παραµένει σε µόνιµη
χειροκίνητη λειτουργία προγράµµατος σαν ένας απλός χρονοθερµοστάτης ελέγχοντας µόνο
την δικιά του ζώνη, ενώ τις επί µέρους ζώνες αναλαµβάνουν οι θερµοστάτες που ήταν αρχικά
συντονισµένοι µε αυτές.

Β) Πρόγραµµα σε “Master” λειτουργία

Επιλέγοντας πρόγραµµα σε λειτουργία “Master”: ενεργοποιήστε τον χρονοθερµοστάτη
Master σε λειτουργία προγράµµατος και κατόπιν πιέστε µια φορά το πλήκτρο Master.
To βέλος ►│Master, εµφανίζεται δίπλα στην αντίστοιχη λέξη.
Αποτέλεσµα:
▪ Κατά την περίοδο προγράµµατος, χρησιµοποιώντας είτε την χαµηλή θερµοκρασία t2
(economy) είτε το αντιπαγωτικό t
 (anti-freeze), ο χρονοθερµοστάτης master αναλαµβάνει
τον έλεγχο όλων των ζωνών (σώµατα) που είναι συντονισµένα σε αυτόν.
▪ Κατά την περίοδο προγράµµατος, χρησιµοποιώντας την κανονική θερµοκρασία t1
(comfort), ο χρονοθερµοστάτης ελέγχει µόνο την δικιά του ζώνη, αφήνοντας τις άλλες ζώνες
στον έλεγχο από τους επιµέρους θερµοστάτες ή χρονοθερµοστάτες αντίστοιχα, παρότι το
αντίστοιχο βέλος ►│Master παραµένει στην οθόνη σταθερά ανοιχτό (βλέπε fig.7)
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Ακύρωση Master λειτουργίας: Πιέστε µια φορά το πλήκτρο Master. Το βέλος ►│Master
εξαφανίζεται από την οθόνη. Έτσι ο Μaster χρονοθερµοστάτης παραµένει σε λειτουργία
προγράµµατος, ενώ οι διάφοροι θερµοστάτες αναλαµβάνουν τον έλεγχο των δικών τους ζωνών
αντίστοιχα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε master λειτουργία µπορείτε επίσης να:
-

χρησιµοποιήσετε την λειτουργία “αντίστροφη µέτρησης”, το πρόγραµµα 3ωρης
διακοπής λειτουργίας, χωρίς να ακυρώσετε την λειτουργία master.
να µεταβείτε από την µια λειτουργία στην άλλη.

Λειτουργία µε την χρήση αυτόµατου τηλεφωνητή: (Βλέπε κεφάλαιο 2.16)
Αν ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνητής του χρονοθερµοστάτη ενώ είναι ενεργή τη λειτουργία
Master σε
▪ Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία ή
▪ Μόνιµη χειροκίνητη λειτουργία ή
▪ Λειτουργία αντίστροφης µέτρησης (Ρ06)
…τότε όλες οι ζώνες (σώµατα) που είναι συντονισµένες µε τον master χρονοθερµοστάτη, θα
ελέγχονται από αυτόν σε κανονική θερµοκρασία t1 (comfort).
Όταν απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή ο χρονοθερµοστάτης αναλαµβάνει την ίδια
λειτουργία που είχε πρήν ο τηλεφωνητής ενεργοποιηθεί
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