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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 
1) Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο εγκαταστάτη. 
2) Κατεβάστε την κεντρική παροχή του ρεύµατος, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.  
3) ∆ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση. 
4) Αποφύγετε κάθε διαφορετική χρήση από αυτήν για την οποία προορίζεται. 
5) Μην το αντιµετωπίζεται ως όργανο µέτρησης. 
6) ∆ιατηρήστε το περιβάλλον καθαρό ακολουθώντας τους κανόνες διαχείρισης 

απορριµµάτων µετά την εγκατάσταση. 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 
Τροφοδοσία 230V AC 

∆ιαστάσεις 80 x 120 x 12.5 mm 
Μέγιστο ρεύµα επαφής 5A / 250V AC 

Περιοχή Λειτουργίας 0 – 50 oC 
Περιοχή Μέτρησης 0 – 50 oC 

Περιοχή Ρύθµισης 5 – 45 oC 
Ακρίβεια Μέτρησης +/- 1% 
Υστέρηση 1 oC 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝ∆ΕΣΗ: 

Επιλέξτε τον κατάλληλο εσωτερικό τοίχο στον οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το 
θερµοστάτη σε ύψος από το πάτωµα 1,5m περίπου. Αποφύγετε την εγκατάστασή 
του κοντά σε πηγές που επηρεάζουν την θερµοκρασία στον παραβάλλοντα χώρο 
ώστε να δέχεται τις λιγότερο δυνατόν έντονες διαφοροποιήσεις για την 
ικανοποιητικότερη λειτουργία του.  
Ανοίξτε το κουτί του θερµοστάτη πιέζοντας ελαφρά µε τη βοήθεια ενός εργαλείου 
(κατσαβίδι) όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες στη συνέχεια: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συσκευασία του θερµοστάτη θα βρείτε κατάλληλα εξαρτήµατα στήριξης. 
Τοποθετήστε το πίσω µέρος του θερµοστάτη στον τοίχο και επιτρέψτε στα καλώδια 
να είναι ελεύθερα προκειµένου να συνδεθούν στο θερµοστάτη.  
 
 
 
 



 
Στη συνέχεια βγάζετε την πλακέτα µε τον περιστροφικό διακόπτη και συνδέστε το 
θερµοστάτη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. 
 
Σύνδεση                                                Σύνδεση 
µε εντολή                                              µε εξωτερική  
230V AC                                                εντολή 
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθετείτε τώρα το κάλυµµα µε το θερµοστάτη δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή να 
γίνει από πάνω προς τα κάτω για την καλύτερη εφαρµογή και τοποθέτηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν για κάποιο λόγο θέλετε να το αποσυνδέσετε ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήµατα: 
 
 
Βήµα 1ο                                              Βήµα 2ο 

 
 
 
 
 
 
Βήµα 3ο                                              Βήµα 4ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΧΡΗΣΗ: 



 
Μόλις ενεργοποιήσουµε την ασφάλεια του πίνακα δίνοντας παροχή 230V AC στο 
θερµοστάτη παρατηρούµε ότι αναβοσβήνει ένα κόκκινο/µπλε φώς όπως φαίνεται 
στην παρακάτω φωτογραφία:  
 
Αυτό σηµαίνει ότι ο 
θερµοστάτης µας είναι 
έτοιµος για χρήση.

 
 
 
 
 
 

Για την ενεργοποίηση του θερµοστάτη πατάµε το  και παρατηρούµε πάλι να αναβοσβήνει το 
κόκκινο/µπλε φως.  
Αν θέλουµε να επιλέξουµε τη χρήση του boiler δεν έχουµε παρά να πατήσουµε το 

.Παρατηρούµε ότι ανάβει το αντίστοιχο ενδεικτικό. Η επιλογή αυτή είναι ανεξάρτητη από την 

εντολή του θερµοστάτη.  
Αν θέλουµε να επιλέξουµε τη χρήση του για ψύξη (µπλε) ή θέρµανση (κόκκινο) δεν έχουµε 

παρά να πατήσουµε το . 
Σηµείωση: Κατά την ενεργοποίηση του boiler αν µεταβούµε σε λειτουργία ψύξης 
απενεργοποιείται αυτόµατα η εντολή του boiler. 
 

• Αν παραµείνει ενεργοποιηµένο το κόκκινο σηµαίνει ότι η θερµοκρασία που έχουµε 
επιλέξει είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και ως εκ τούτου έχει δοθεί 
εντολή στον καυστήρα. 

• Αν παραµείνει ενεργοποιηµένο το µπλε σηµαίνει ότι η θερµοκρασία που έχουµε επιλέξει 
είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και ως εκ τούτου έχει δοθεί εντολή 
στην συσκευή ψύξης. 

• Αν παρατηρήσουµε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο περίπου κάθε 3 δευτερόλεπτα τότε 
καταλαβαίνουµε ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από την επιθυµητή 
συνεπώς δεν δίνεται εντολή ενεργοποίησης στον καυστήρα. 

• Αν παρατηρήσουµε ότι αναβοσβήνει το µπλε περίπου κάθε 3 δευτερόλεπτα τότε 
καταλαβαίνουµε ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µικρότερη από την επιθυµητή 
συνεπώς δεν δίνεται εντολή ενεργοποίησης στον καυστήρα. 

Με την χρήση του περιστροφικού επιλογέα µπορούµε να επιλέξουµε την επιθυµητή 
θερµοκρασία. 
Βαθµονόµηση Θερµοστάτη 
Συχνά παρατηρείται το φαινόµενο ο θερµοστάτης µας να είναι σε σηµείο του χώρου µας που να 
µετρά διαφορετική θερµοκρασία από αυτή που θα θέλαµε (π.χ. έχουµε ένα βορινό παιδικό 
δωµάτιο βάσει του οποίου θέλουµε να ελέγχουµε τη θερµοκρασία στο χώρο µας). 
Ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία µε τη βοήθεια ενός θερµοµέτρου µπορούµε να έχουµε 
τον απόλυτο έλεγχο της θερµοκρασίας του χώρου µας: 

• Ενεργοποιούµε το θερµοστάτη τουλάχιστον 2 ώρες πριν (δεν είναι απαραίτητο να δίνει 
εντολή στον καυστήρα ή στη συσκευή ψύξης). 

• Μετράµε τη θερµοκρασία που θέλουµε να βαθµονοµήσουµε 
• Απενεργοποιούµε το θερµοστάτη 

• Γυρίζουµε τον επιλογέα στο µέγιστο . 

• Κρατάµε παρατεταµένα το  για περίπου 3 δευτερόλεπτα µέχρι να δούµε να ανάβει το 
κόκκινο φώς. 

• Γυρίζουµε τον επιλογέα στην επιθυµητή θερµοκρασία. (όσο γυρίζουµε τον επιλογέα το 
φως αναβοσβήνει µε ένα ρυθµό ο οποίος γίνεται πιο γρήγορος όταν αφήσουµε τον 
επιλογέα ειδοποιώντας µας για τη λήξη της διαδικασίας). Ο θερµοστάτης είναι κλειστός, 
αν θέλουµε τον ενεργοποιούµε µε τη γνωστή διαδικασία. 



  
 
 
 
 
Κλείδωµα θερµοκρασίας θερµοστάτη 
Για τη αποφυγή αλλαγής της επιθυµητής θερµοκρασίας του θερµοστάτη από άλλα άτοµα χωρίς 
δικαιοδοσία (π.χ. παιδιά) µπορούµε να κλειδώσουµε την επιθυµητή θερµοκρασία ακολουθώντας 
την παρακάτω διαδικασία: 

• Ενεργοποιούµε το θερµοστάτη. 
• Επιλέγουµε την επιθυµητή θερµοκρασία που θέλουµε να κλειδώσουµε. 

• Πατάµε παρατεταµένα το  για 3 περίπου δευτερόλεπτα και το αφήνουµε µόλις δούµε 
το κόκκινο/µπλε φώς να αναβοσβήνει. Αλλάζουµε θέση στον επιλογέα για να 
διαπιστώσουµε ότι η συµπεριφορά του θερµοστάτη δεν αλλάζει µε διαφορετική 
θερµοκρασία. 

• Πατάµε παρατεταµένα το  για 3 περίπου δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσουµε είτε τη 
θερµοκρασία θέρµανσης είτε τη θερµοκρασία ψύξης ανάλογα σε ποιο από τα δύο 
είµαστε. 

• Πατάµε παρατεταµένα το  για 10 περίπου δευτερόλεπτα για το ξεκλειδώσουµε και τις 
δύο θερµοκρασίες ταυτόχρονα (ψύξης-θέρµανσης). 

 


