
 

 

Como OT 

Ρυθμιστής Open Therm  

Οδηγίες Χρήσης και 
Εγκατάστασης  

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης πριν 
από την έναρξη λειτουργίας του .  



 

 

Μέτρα ασφαλείας  Γενικά χαρακτηριστικά  

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο  Δήλωση συμβατότητας 

Τηρείται όσα απαιτούνται από την τοπική ηλεκτρική 

εταιρεία και τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Η εγκατάσταση και η συντήρηση του χειριστηρίου πρέπει 

να γίνονται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό 

προσωπικό.  

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν γίνει όπως 

ακριβώς απαιτείται, υπάρχει κίνδυνος για τους χρήστες.  

Το παρόν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες σωστής 

εγκατάστασης και τους κανονισμούς του 

κατασκευαστή, βάσει των ισχυόντων οδηγιών και 

κανονισμών.  Συνθήκες σχετικές με την εγγύηση  

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η λειτουργία, η 

συντήρηση και επισκευή του ρυθμιστή δεν γίνουν 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις, εκπίπτει η εγγύηση που ισχύει 

για το προϊόν.  

Λειτουργία  

Ο ρυθμιστής Como OT δίνει τη δυνατότητα εύκολης 

εισαγωγής και εμφάνισης των δεδομένων ρύθμισης και 

μέτρησης της εγκατάστασης θέρμανσης, στην οικία του 

καταναλωτή.  Με αυτό τον τρόπο η εγκατάσταση θέρμανσης 

ελέγχεται πάντοτε και η λειτουργίας της ρυθμίζεται στο 

βέλτιστο. Η χρήση αυτού του χειριστηρίου δίνει τη 

δυνατότητα ρύθμισης απ’ ευθείας της θερμοκρασίας χώρου. 

Σημεία του εγχειριδίου που χρήζουν προσοχής 

Το θαυμαστικό χαρακτηρίζει σημαντικές πληροφορίες 

που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Με αυτό το σύμβολο χαρακτηρίζονται σημεία που 

χρήζουν προσοχής λόγω επικινδυνότητας. Οι ακόλουθες περιγραφές ισχύουν μόνο σε 

περίπτωση που ο συνδεδεμένος τύπος λέβητα 

στέλνει και/ή λαμβάνει τα ζητούμενα δεδομένα από 

το BUS.  Για παράδειγμα, στις πληροφορίες, οι 

τιμές που δεν είναι διαθέσιμες εμφανίζονται με μια 

σειρά από γραμμές.  

Εγκατάσταση 

Οι οδηγίες εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού σχεδίου, 

βρίσκονται στο 3
ο
 μέρος των εν λόγω οδηγιών. 
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Κανονική λειτουργία  Μέρος 1: Χρήση και εντολές  

Επιλογέας λειτουργίας  Κανονική λειτουργία  
Πατώντας περισσότερες φορές το πλήκτρο, μπορείτε να 

επιλέξετε τον τύπο επιθυμητής λειτουργίας. Η επιλεγμένη 

λειτουργία υποδεικνύεται από το σχετικό σύμβολο, το 

οποίο  ενεργοποιείται εάν δεν γίνει μεταβολή του εντός 5 

δευτ.  Είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ των ακολούθων 

λειτουργιών .  

(κλειστό καπάκι ) 

Standby / OFF 

(Οι λειτουργίες ζεστού νερού θέρμανσης και χρήσης είναι 

σβηστές, μένει ενεργοποιημένη μόνο η ανατιπαγωτική 

λειτουργία) 

Αυτόματη λειτουργία (λειτουρ. θέρμανσης βάσει του 

προγράμματος 1) 

Αυτόματη λειτουργία (λειτουρ. θέρμανσης βάσει του 

προγράμματος 2)  

Ημερήσια λειτουργία  
(24ωρη λειτουρ. θέρμανσης με θερμοκρασία comfort 1) 

Επιλογέας λειτουργιών  
Νυχτερινή λειτουργία  
(24ωρη λειτουρ. θέρμανσης με θερμοκρασία 
εξοικονόμησης)  

Πλήκτρο ECO (Διακοπή χρόνου θέρμανσης)  
 

Καλοκαιρινή λειτουργία 
(Η λειτουρ. θέρμανσης είναι σβηστή, λειτουργεί 
μόνο η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης)  

Πλήκτρο Party (επιμήκυνση χρόνου θέρμανσης)  

 

Μεταβολή ρυθμισμένης θερμοκρασίας  



 

 

Κανονική λειτουργία  Μέρος 1: Χρήση και εντολές  

Πλήκτρο  ECO 

(Διακοπή χρόνου λειτουργίας θέρμανσης) 
Πατώντας το πλήκτρο  - ρύθμιση/ εμφάνιση 

/Ρύθμιση της διακοπής λειτουργίας θέρμανσης 

Κάθε πάτημα του πλήκτρου  => + 1 ώρα 

Κάθε πάτημα του πλήκτρου => - 1 ώρα  

Πατώντας για 3 δευτ.: 

Το κύκλωμα νερού θέρμανσης τίθεται σε 

κατάσταση εξοικονόμησης για την υπόλοιπη 

ημέρα. Η ένδειξη αλλάζει γρήγορα σε „ECO“ Εμφάνιση (περίπου 3 δευτ.) της ρυθμισμένης διακοπής 

της λειτουρ. θέρμανσης => θέρμανση με θερμοκρασία 

εξοικονόμησης [ B ] 

Πλήκτρο Party 

(Επιμήκυνση του χρόνου λειτουρ. θέρμανσης ) 
Πατώντας  - ρυθμίσεις/εμφάνιση/ Ρύθμιση 

επιμήκυνσης του χρόνου θέρμανσης  

Κάθε πάτημα του πλήκτρου  => + 1 ώρα 

Κάθε πάτημα του πλήκτρου  => - 1 ώρα  

Πατήστε για 3 δευτ.: 

Το κύκλωμα θέρμανσης θα θερμαίνει μέχρι την 

επόμενη ημέρα.  

Η ένδειξη αλλάζει γρήγορα σε „PARTY“ 
Εμφάνιση (περίπου 3 δευτ.) της επιμήκυνσης χρόνου => 

θέρμανση με θερμοκρασία comfort [ B ] 

Για παύση της ρυθμισμένης λειτουργίας Party ή ECO, ενεργοποιήστε τον επιλογέα λειτουργιών   



 

 

Κανονική λειτουργία  Μέρος 1: Χρήση και εντολές  

Μεταβολή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας χώρου  Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να μεταβληθεί κατά ± 5°C 

μέσω του περιστρεφόμενου διακόπτη. Αυτή η λειτουργία δεν 

επηρεάζει τη λειτουργία νυχτερινής θερμοκρασίας (οικονομική 

λειτουργία) που έχει ρυθμιστεί από το χειριστήριο.  

Δεξιόστροφα => περισσότερη ζέστη (~ 1°C για κάθε σημείο). 

Αριστερόστροφα  => περισσότερο κρύο(~ 1°C για κάθε σημείο). 

Τρέχουσα ώρα  Στις κανονικές συνθήκες, η θέρμανση λειτουργία στη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου (Standard 20°C). Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου 

(εκφράζεται σε βαθμούς Κελσίου)  

Ένδειξη κανονικής λειτουργίας  Ημέρα της εβδομάδας (1=Δευτέρα, 2=Τρίτη, …, 7-

Κυριακή),  (στο παράδειγμα,  3 = Τετάρτη) 

Σύμβολο του Bus (εάν το σύμβολο δεν εμφανίζεται, 

ελέγξτε τη μετάδοση δεδομένων προς το λέβητα)  

Ένδειξη του ενεργού προγράμματος θέρμανσης 

(στο παράδειγμα: από τις 6:00 έως τις 9:00 και 

από τις 14:00 έως τις 23:00)  

Ένδειξη της λειτουργίας:  Καυστήρας  AN. 

Λειτουργία θέρμανσης.  Παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης.  

Επιλογέας λειτουργίας  
(στο π.χ  => θέρμανση βάσει του προγράμματος 1)  

Για λόγους αδρανείας της θερμοκρασίας χώρου, 
λαμβάνεται ως φυσιολογική η διαφορά +/- 1°C σε 

σχέση με την επιθυμητή θερμοκρασία. Σε περίπτωση 

μεταβολής της οικονομικής λειτουργίας και της 

λειτουργίας θέρμανσης, μπορεί προσωρινά να 

παρατηρηθούν μεγαλύτερες διαφορές.  

Ένδειξη λειτουργίας ή της τρέχουσας κατάστασης (στο 

π.χ:  => θέρμανση στην επιθυμητή λειτουργία  2) 

Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας χώρου 



 

 

Τροποποίηση των ρυθμίσεων  Μέρος 1: Χρήση και εντολές 

Ανοίγοντας το καπάκι, έχετε άμεση πρόσβαση στη 

λειτουργία Έλεγχος ή Ρύθμιση => Στην οθόνη 

εμφανίζεται η ένδειξη UTENTE (ΧΡΗΣΤΗΣ) 
Κανονική λειτουργία  

Με το πλήκτρο +/- επιλέξτε το menu στο οποίο βρίσκεται 
η τιμή που επιθυμείτε να μεταβάλλετε => Βλ. λίστες που 
αναφέρονται στις επόμενες σελίδες.  

Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης ! => Άνοιγμα/Επιλογή του 

menu 

Με το πλήκτρο +/- αναζητήστε την => Βλ. λίστες που 

αναφέρονται στις επόμενες σελίδες.  

Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού ! => Επιλογή της 
τιμής. Στην οθόνη εμφανίζεται το τρίγωνο => Τώρα είναι 
δυνατή η μεταβολή της τιμής  

Με το πλήκτρο +/- μεταβάλλεται η τιμή ή ΔΕΝ 
απομνημονεύεται η νέα τιμή   Πλήκτρο προγραμματισμού 

α) Επιλογή του menu 
β) Επιλογή ενός δεδομένου για τροποποίηση  
γ) Αποθήκευση  της νέας τιμής  

Κλείστε το καπάκι  => 

Προσοχή! Η τιμή δεν έχει απομνημονευτεί!  

ή απομνημονεύστε την 

Πλήκτρο  „+“ Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού ! 

=> Αποθήκευση  της τιμής  (αναζήτηση ή μεταβολή τιμής)  

Στην οθόνη εμφανίζεται το τρίγωνο, επομένως κλείστε 

το καπάκι.  
Πλήκτρο  „-“ 

(αναζήτηση ή μεταβολή τιμής) 



 

 

Μεταβολή των ρυθμίσεων  Μέρος 1: Χρήση και εντολές 

Λίστα menu με στοιχεία προς ρύθμιση  
Ανοιχτό καπάκι  επιλογή menu με  

• UTENTE (ΧΡΗΣΤΗΣ) 
Ρύθμιση τιμών από μέρους του χρήστη  

• VISUALIZZARE (ΕΜΦΑΝΙΣΗ)  
Εμφάνιση θερμοκρασιών της εγκατάστασης  

• ORA+GIORNO (ΩΡΑ+ΗΜΕΡΑ)  
Ρύθμιση της ώρας και της ημέρας της εβδομάδας  

• PROGR-RISC 1 (ΠΡΟΓΡΑΜ-ΘΕΡΜΑΝ 1) 

Ρύθμιση του 1
ου

 προγράμματος θέρμανσης (π.χ 

εργασία)  

• PROGR-RISC 2 (ΠΡΟΓΡΑΜ-ΘΕΡΜΑΝ 2) 

Ρύθμιση του 2
ου

 προγράμματος θέρμανσης (π.χ  

Διακοπές) 

• PROGRAM-AC (ΠΡΟΓΡΑΜ-ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 
ΧΡΗΣΗΣ) 

Ρύθμιση του προγράμματος ζεστού νερού χρήσης 

• VACANZE (ΔΙΑΚΟΠΕΣ) 

Ρύθμιση έναρξης και διάρκειας διακοπών 

• TECNICO (ΤΕΧΝΙΚΟΣ) 
Ρύθμιση των τιμών από μέρους του τεχνικού 

βλ. σελίδα 9 

βλ. σελίδα 10 

βλ. σελίδα 11 

βλ. σελίδα 13 

βλ. σελίδα 13 

βλ. σελίδα 13 

βλ. σελίδα 14 

βλ. σελίδα 15 



 

 

Μεταβολή των ρυθμίσεων  Μέρος 1: Χρήση και εντολές 

Λίστα των ρυθμίσεων  
TEMP-AMB 1-3 (ΘΕΡΜ-ΧΩΡΟΥ 1-3) 

Η επιθυμητή θερμοκρασία για τις 1
η
, 2

η
, 3

η
 χρον. περίοδο 

θέρμανσης. 

T-RIDUZIONE (ΘΕΡΜΟΚ.-ΜΕΙΩΣΗ) 
Η επιθυμητή θερμοκρασία για τη νύχτα  

T-ASSENZA (ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ.) 
Η επιθυμητή θερμοκρασία για τις διακοπές  

T-AC 1 (ΘΕΡΜ. – ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1)  

Η επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης για την 1
η
 

χρονική περίοδο.  

T-AC 2/3 (ΘΕΡΜ. – ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2/3) 

Μόνο σε περίπτωση εξωτερικού δοχείου: Η επιθυμητή 

θερμοκρασία ζεστού νερού για τις 2
η
 και 3

η
 χρ. περιόδους.  

T-MAX CALD (ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΒΗΤΑ) 

Η μέγιστη θερμοκρασία του λέβητα σε κατάσταση 

θέρμανσης. Μπορεί να μειωθεί στην κατάσταση 

λειτουργίας εξοικονόμησης  

T-MAX MAND (ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚ. ΕΞΟΔΟΥ) 

Μόνο για το 2
ο
 κύκλωμα θέρμανσης. Μέγιστη θερμοκρασία 

μεικτού κυκλώματος (Κύκλωμα θέρμανσης 2 => 

Λειτουργία προστασίας) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  

Μέγιστος βαθμός μετατροπής του λέβητα σε κατάσταση 

λειτουργίας θέρμανσης. Περιορισμός του λέβητα στη 

λειτουργία εξοικονόμησης.  

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 

Τιμή: 



 

 

Μεταβολή των ρυθμίσεων  Μέρος 1: Χρήση και εντολές 

Λίστα δεδομένων στην οθόνη  

T ESTERNA (ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) 
(μόνο με συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα [κλέμα 5+6]) 
Εμφάνιση της τρέχουσας εξωτερικής θερμοκρασίας [°C] 

 Μέγ. Τιμή και χρόνος =>  Ελάχ. Τιμή και χρόνος => Μέγ. Τιμή και χρόνος  => ΠΙΣΩ 

T-AMBIENTE (ΘΕΡΜΟΚ. ΧΩΡΟΥ) 
Εμφάνιση τρέχουσας θερμοκρασίας χώρου [°C] 

 => Τρέχουσα επιθυμητή θερμοκ.  => Ελάχ. Τιμή και χρόνος  => Μέγ. Τιμή και χρόνος  ΠΙΣΩ 

T-AC (ΘΕΡΜΟΚ. ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ) 
Εμφάνιση τρέχ. θερμοκ.ζεστού νερού χρήσης [°C] (Μόνο σε λειτ. με δοχείο) => Τρέχ. 
επιθυμητή θερμοκ. => ΠΙΣΩ 

T-CALDAIA (ΘΕΡΜΟΚ. ΛΕΒΗΤΑ) 
Εμφάνιση τρέχ. θερμοκρασίας λέβητα [°C] =>Τρέχ. επιθυμητή θερμοκ.  => ΠΙΣΩ 

T-MANDATA (ΘΕΡΜΟΚ. ΝΕΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ) 

Μόνο για το II° κύκλωμα θέρμανσης: εμφάνιση τρέχουσας θερμοκρασίας στο 2
ο
 κύκλωμα θέρμανσης 

[°C] .  => τρέχουσα θερμοκρασία, =>ΠΙΣΩ 

MODULAZIONE (ΡΥΘΜΙΣΗ) 
Εμφάνιση της τρέχουσας ισχύος του λέβητα [%]; 00 = OFF η τιμή δεν αποστέλλεται  

TEMPO BRUC (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ) 
Εμφάνιση ωρών λειτουργίας καυστήρα [h] => Τιμή μηδενική, => ΠΙΣΩ 

ACCENS BRUC(ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ) 

Εμφάνιση της έναρξης του καυστήρα του λέβητα [x] =>Μηδενική τιμή  => ΠΙΣΩ 

PRESS ACQUA (ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ) 

Εμφάνιση πίεσης νερού λέβητα (0,0 => η τιμή δεν αποστέλλεται 

 



 

 

Μεταβολή των ρυθμίσεων  Μέρος 1: Χρήση και εντολές 

Ρυθμίσεις χρόνου και ημέρας της εβδομάδος  
 Ανοιχτό καπάκι  μεταβολή τιμών με  

Ανοίγοντας το καπάκι έχετε άμεση πρόσβαση στη 

λειτουργία προγραμματισμού/ρύθμισης=>στην 

οθόνη εμφανίζεται: ΧΡΗΣΤΗΣ 

Πατήστε 2 φορές το πλήκτρο „+“ => „ 
ΩΡΑ=ΗΜΕΡΑ “ 

Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού ! => „Ώρα“ 

και ύστερα  

Με το πλήκτρο +/- μεταβάλλετε την τιμή  

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, οι τιμές κυλούν, π.χ τα 
λεπτά μεταβάλλονται ανά 15 δηλ. 15, 30, 45 

Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού ! => „Ημέρα“ 

και  

Με το πλήκτρο +/- μεταβάλλετε την τιμή  

Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού ! => 

επιβεβαίωση => „ΩΡΑ+ΗΜΕΡΑ“ 



 

 

Μεταβολή των ρυθμίσεων  Μέρος 1: Χρήση και εντολές 

Ρύθμιση προγράμματος ωράριο/θέρμανση Ρύθμιση προγραμμάτων θέρμανσης  

ημέρα  (Δευτ.-Κυρ.) ή επιλέξτε το πρόγραμμα (ΔΕ-ΠΑ 
=> Δευτέρα-Παρασκευή, ΣΑ-ΚΥ => Σάββατο – Κυριακή, ΔΕΚΥ 
=> Δευτέρα – Κυριακή)  

 Επιλέξτε τη μέρα/πρόγραμμα (βλ. Αριστερά) => "I ON 
20°C" πρώτος χρόνος εισαγωγής – Ονομαστική τιμή I = 20°C  

Ρυθμίστε τον πρώτο χρόνο εισαγωγής => π.χ ώρα 6:00 

 Επιβεβαίωση του πρώτου χρόνου καταχώρησης => "I 
OFF 20°C" πρώτος χρόνος απενεργοποίησης – Ονομαστική 
τιμή  I = 20°C 

 Ρυθμίστε το πρώτο χρόνο απενεργοποίησης => π.χ 8:00 

 Επιβεβαίωση του πρώτου χρόνου απενεργοποίησης  
=> "II ON    20°C" πρώτος χρόνος απενεργοποίησης – 
ονομαστική τιμή  II = 20°C 

Ρυθμίστε πλήρως τους χρόνους ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης 2 και 3 βάσει του δείγματος !  

 Επιλέξτε επιπλέον ημέρα/πρόγραμμα εισαγωγής ή 

επιστρέψτε «ΠΙΣΩ» και βγείτε από το πρόγραμμα θέρμανσης 

2 και ρυθμίστε νέο πρόγραμμα.  

  Οι χρόνοι θέρμανσης αποθηκεύονται μόνο μετά την 

καταχώρηση όλων των χρόνων για μια μέρα/πρόγραμμα.   

" ----- " Για χρόνο καταχώρησης/απενεργοποίησης => γίνεται 
απενεργοποίηση του ανάλογου χρόνου θέρμανσης.  

Σύμβολα: 

I ON  = πρώτος χρόνος καταχώρησης (I OFF = πρώτος 
χρόνος ακύρωσης) 

20 °C = ονομαστική θερμοκρασία χώρου για την 
ενδεικνυόμενη περίοδο θέρμανσης 

Ώρα    = προγραμματισμός [πλήρεις ώρες] 

 = προγραμματισμός κυκλώματος θέρμανσης 1 

 = πρόγραμμα θέρμανσης 2,  = πρόγραμμα 
θέρμανσης 1  

  = χρόνος έναρξης1,  = χρόνος παύσης1,  = 

χρόνος έναρξης 2,  = χρόνος παύσης 2, = χρόνος 

έναρξης 3,  = χρόνος παύσης 3,  
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Πρόγραμμα θέρμανσης 1 Ζεστό νερό χρήσης 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις : 
Δε  έως Πα.:     από τις 06:00 έως τις 22.00 
ΣΑ και ΚΥ.:      από τις 07:00 έως τις 23:00 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις : 
ΔΕ έως Πα.:   από τις 05:00 έως τις 21.00 
ΣΑ και ΚΥ.:     από τις 06:00 έως τις 22:00 

Πρόγραμμα θέρμανσης 2 

Εργοστασιακές ρυθμίσεις : 
Δε  έως Πα.:     από τις 06:00 έως τις 08.00, από τις 16:00 μέχρι τις 22:00 
Σα και Κυ.:       από τις  07:00 έως τις 23:00 
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Ρύθμιση προγράμματος Διακοπών  
 Ανοιχτό καπάκι εύρεση 

τιμής με   

Για το πρόγραμμα διακοπών ρυθμίστε τις μέρες  

• Έναρξης των διακοπών  
• Διάρκεια διακοπών  

       Ανοίγοντας το καπάκι έχετε άμεση πρόσβαση στον 

προγραμματισμό/ρύθμιση => Στην οθόνη εμφανίζεται η 

ένδειξη ΧΡΗΣΤΗΣ (UTENTE) 

 Πατώντας 6φορές το πλήκτρο „+“ => 

στην Οθόνη εμφανίζεται: „VACANZE“(ΔΙΑΚΟΠΕΣ) και «άλλες 

μέρες διακοπών, π.χ 00“ 

Πλήκτρο προγραμματισμού => Οθόνη: INIZIO VACANZE 

(ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) και  

    Ρύθμιση έναρξης διακοπών, σε ημέρες. Το Start είναι 

πάντοτε στις 24.00 μ.μ 

Παρακαλείσθε όπως καταχωρήσετε την ημέρα ταξιδιού ως 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ. Αυτή τη μέρα δεν θα ξεκινήσει θέρμανση.  

Πλήκτρο προγραμματισμού =>Οθόνη: «ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΙΑΚΟΠΩΝ» και   

Ρύθμιση της διάρκειας διακοπών, σε μέρες. Το τέλος 

ρυθμίζεται πάντα στις 24.00 μ.μ 

Εμφάνιση διάρκειας περιόδου χωρίς ημέρες αναχώρηση 

και/ή άφιξης. Τις ημέρες αναχώρησης και/ή άφιξης θα γίνει 

έναρξη θέρμανσης.  

Για να τελειώσει η λειτουργία Διακοπές => „ “ Πατήστε τον επιλογέα 
λειτουργίας !  
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Λιστα τιμών για τον τεχνικό  

Τιμή: 
 
Τιμή: 
 
Τιμή: 
 
Τιμή: 
 
Τιμή: 
Τιμή: 

Μόνο εμφανιζόμενο 

Τιμή: 
 
Τιμή: 
 
Τιμή: 
 
Τιμή: 
Τιμή: 

ΑΓΓΛΙΚΑ Τιμή: 

Με ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2 = 0 και ΕΠΙΡΡΟΗ ΧΩΡΟΥ 2 = 0 => η ΚΑΜΠΥΛΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2 δεν είναι ενεργοποιημένη ! 



CURVA RISC 1/2 (ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1/2) (βλ.σελ.18) 
(μόνο με συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα [κλέμα 5+6]) 
1 => κύκλωμα θέρμανσης 1; 2 => κύκλωμα θέρμανσης 2 
AUTOADATT= προσαρμογή καμπύλων θέρμανσης (βλ.σελ. 18) 
(μόνο με συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα [5+6]) Ενεργοποίηση 
της αυτόματης λειτουργίας μετατροπής της καμπύλης θέρμανσης 
=> μόνο με ατμοσφαιρικό χειριστήριο. 
INFL AMB 1/2 =Επιρροή εσωτερικού αισθητήρα (βλ. σελ.19) 
Μεταβολή ταχύτητας εσωτερικής ρύθμισης.  
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  I = αναπόσπαστο τμήμα (π.χ 30 λεπτά) 
Εάν υπάρχει εκτροπή θερμοκρασίας 1 K, κατά την περίοδο που 
έχει ρυθμιστεί, η θερμοκρασία εξόδου θα αυξηθεί σε τιμή ίση με 
την «επιρροή του αισθητήρα χώρου» . Ρυθμισμένη τιμή “30 
λεπτά”. 
OTTIM RISC = βελτιστοποίηση της θέρμανσης (βλ. σελ. 19) 
Ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης της έναρξης θέρμανσης  
M-TEMPO RISC = μέγιστη πρόβλεψη (βλ. σελ. 19) 
Η έναρξη θέρμανσης επιτυγχάνεται όταν η τιμή του χρόνου είναι η 
μέγιστη. 
FINE PRERISC = απαραίτητη πρόβλεψη (βλ. 19)  
Η έναρξη έγινε νωρίτερα απ’ το προβλεπόμενο χρόνο.  
TARAT-TERMOM = ρύθμιση εσωτερικού αισθητήρα (βλ. Σελ. 19) 
Διόρθωση της υπολογισμένης τιμής του εσωτερικού αισθητήρα-
προσαρμογή βάσει του μέρους εγκατάστασης (εσωτερικός / 
εξωτερικός τοίχος) 
RIT-TEMP-EST = Καθυστέρηση  εξωτερικής θερμοκρασίας (βλ. 
σελ. 19) 
(μόνο με ένα συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα [κλέμα 5+6]) 
Για τοίχους πολύ καλά μονωμένους, ρυθμίστε τις υψηλότερες τιμές  
ΕΜΦΑΝΙΣΗ (1= εμφάνιση της επιθυμητής θερμοκρασίας στην 
οθόνη)  
ENGLISH Μεταβολή της γλώσσας του χειριστηρίου (βλ. σελ. 23) 
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20 => Εισαγωγή κωδικού  
Πληκτρολογώντας το σωστό κωδικό, δίνεται πρόσβαση στη 
μετατροπή της επόμενης τιμής  

21 => Αριθμ. κωδικού 
Εδώ μπορεί να γίνει επιλογή του νέου κωδικού  

22 => Αντιπαγωτική θερμοκρασία  
(μόνο με συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα [κλέμα 5+6]) 
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από τη 
ρυθμισμένη τιμή, ανάβει το κύκλωμα θέρμανσης, το οποίο έχει 
ρυθμισμένη θερμοκρασία χώρου στους 5°C. Το νερό είναι 
στους 10°C. Ο λέβητας θερμαίνεται στην τιμή La caldaia 
viene riscaldata al Τιμή „24 = Ελάχιστη θερμοκρασία του 
λέβητα “.  
! Ενεργοποιείται η καθυστέρηση της εξωτερικής 
θερμοκρασίας  

23 => Προστασία κατά της Λεγεωνέλας (μόνο με δοχείο) 
Με τη λειτουργία ενεργή, μια φορά την εβδομάδα, το 
Σάββατο στις 01.00, ή τουλάχιστον κάθε 20° θέρμανσης, 
το δοχείο ζεστού νερού θερμαίνεται στους 65°C για την 
απολύμανση του από τα βακτηρίδια της Λεγεωνέλας.  
24 => Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα  
Είναι δυνατή η ρύθμιση της ελάχιστης θερμοκρασίας του 
λέβητα για τη λειτουργία θέρμανσης. TSP e FHB => (βλ. 
σελ. 17) 

KS OT xxxx  
Αποτελεί ένδειξη του αριθμού του software που πρέπει να 
αναφέρεται σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις 
σχετικά με το προϊόν.  
INDIETRO  => Επιστροφή στο μενού  

Λίστα δεδομένων προστατευμένα από κωδικό  

Δεδομένα για τον τεχνικόo (βλ. σελίδα 15) 

Εισαγωγή κωδικού  

Numero codice 1234 

Temperatura antigelo 

Protezione Legionelle 

Minima temperatura del-
la caldaia 

Parametri caldaia 

Memoria degli errori 

Numero del Software 
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Παράμετρος διαφανούς Slave Ειδικές παράμετροι του λέβητα (μεγ. 20]: 

Εμφάνιση του αριθμού παραμέτρων του λέβητα 
απεσταλμένα μέσω TSP 

Πλήκτρο ρύθμισης => Ανοίγει το μενού και εμφανίζει 

την πρώτη παράμετρο του λέβητα  

▼ /Δ        Για επιλογή των μεμονωμένων τιμών  

Η επιλογή των εμφανιζόμενων τιμών και η σημασία τους 
βρίσκεται στα έγγραφα που συνοδεύουν το λέβητα.  

Για τη μεταβολή των τιμών: 

Επιλογή  Μεταβολή, Αποθήκευση   

Αποθήκευση  λαθών του λέβητα: 

 Πλήκτρο προγραμματισμού => Ανοίγει το μενού και 

εμφανίζει το πρώτο λάθος (μόνο εάν έχει αποσταλεί από 

το λέβητα)  

        Για επιλογή των μεμονωμένων τιμών του μενού 

    Για να κλείσει το menu 

Fault History Buffer 
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Προσαρμογή καμπυλών: ON/OFF Αυτόματη ρύθμιση της 

λειτουργίας της καμπύλης θέρμανσης > μόνο σε περίπτωση 

ατμοσφαιρικού χειριστηρίου (μόνο σε περίπτωση σύνδεσης με 

εξωτερικό αισθητήρα [κλέμα 5+6]) 

Η προσαρμογή ενεργοποιείται μόνο όταν η εξωτερική 

θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 8 °C, ενώ η εσωτερική κάτω 

από τους 18 °C. 

Με ενεργοποιημένη την προσαρμογή μετά από 3 ώρες, 

οικονομικής λειτουργίας (νύχτα) ξεκινά η θέρμανση της οικίας. Η 

θερμοκρασία χώρου, ρυθμίζεται στην επιθυμητή θερμοκρασία, 21 

°C. Μόλις η θερμοκρασία υπερβεί τους 20 °C, η λειτουργία θα 

συνεχιστεί έτσι ώστε το δωμάτιο να παραμείνει για 30 λεπτά 

επιπλέον στους 20 °C. Εν συνεχεία γίνεται μέτρηση της 

προεπιλεγμένης θερμοκρασίας καθώς και της εξωτερικής. Από τις 

τιμές, υπολογίζεται η βέλτιστη υπολογιζόμενη αύξηση, που θα 

πραγματοποιηθεί με τη ρύθμιση.  

Ενεργοποιώντας τη λειτουργία, ο υπολογισμός γίνεται 

μεμονωμένα. Ορίζεται ως μικρότερη καμπύλη για τη θέρμανση 

των θερμαντικών σωμάτων, η καμπύλη „1“. Για τη θέρμανση των 

επιφανειών (δάπεδο, τοίχοι, ταβάνι, κλπ) θα πρέπει να επιλεχθεί 

καμπύλη μικρότερη από της „1“. 

Εάν μετά από 4 ώρες προσαρμογής δεν έχει επιτευχθεί η 

θερμοκρασία χώρου, η λειτουργία προσαρμογής διακόπτεται 

(αναβοσβήνει ένδειξη ειδοποίησης). Η λειτουργία 

επαναλαμβάνεται την επομένη ημέρα . 

Κατά τη διάρκεια προσαρμογής, σβήνει η λειτουργία 

προετοιμασίας ζεστού νερού χρήσης. 

Καμπύλη θέρμανσης: Σχέση μεταξύ εξωτερικής 

θερμοκρασίας και της προεπιλεγμένης (για ενδοδαπέδια 

θέρμανση περίπου 0.6) => μόνο σε περίπτωση 

ατμοσφαιρικού χειριστηρίου (μόνο όταν είναι συνδεδεμένος 

εξωτερικός αισθητήρας [κλέμα 5+6]) 

Αρχές ρύθμισης:  

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η 

θερμοκρασία χώρου είναι πολύ χαμηλή => αυξήστε την 

καμπύλη θέρμανσης  

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή (π.χ 16°C) και 

θερμοκρασία χώρου πολύ χαμηλή => διορθώστε την 

επιθυμητή τιμή.  

Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα αναφέρεται μια παράδειγμα 

καμπύλης θέρμανσης.  

Θερμοκρασία λέβητα 

Εξωτερική θερμοκρασία 
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- Διαφορά παραγωγής του αισθητήρα 

- Επιρροή της θερμοκρασίας τοίχων 

- Θερμοκρασία λειτουργίας 

Καθυστέρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας: σε 
περίπτωση πολύ καλά μονωμένων τοίχων, η μεταβολή της 
εξωτερικής θερμοκρασίας επηρεάζει την εσωτερική με 
κάποια καθυστέρηση. Όταν γίνεται ελεγμένη ρύθμιση βάσει 
των ατμοσφαιρικών συνθηκών, μέσω αυτής της 
παραμέτρου, αποτρέπεται η θέρμανση των τοιχών πολύ 
νωρίτερα (μόνο με έναν εξωτερικό αισθητήρα συνδεδεμένο 
[κλέμα  5+6]). 

Εμφάνιση: Πληκτρολογώντας „1“ με κλειστό καπάκι, η 
οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία χώρου και την επιθυμητή 
θερμοκρασία.  

Έναυση των κυκλοφορητών βάσει των αναγκών: Όταν 
η θέρμανση δεν χρειάζεται, οι κυκλοφορητές και η 
εγκατάσταση θέρμανσης σβήνουν. Κατά την αντιπαγωτική 
λειτουργία, οι κυκλοφορητές ξανανάβουν.  

Επίδραση του εξωτερικού αισθητήρα: η θερμοκρασία 
του λέβητα αυξάνει σε σχέση με τη ρυθμισμένη τιμή, όταν 
η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου πέφτει 1K. Έτσι οι 
υψηλές τιμές έχουν ως αποτέλεσμα την γρήγορη ρύθμιση 
με μεγάλη μεταβολή στη θερμοκρασία του λέβητα.  

0: μόνο με ατμοσφαιρικό χειριστήριο, με έναυση θέρμανσης 
βάσει της θερμοκρασίας χώρου, κατά τη νυχτερινή μείωση 
της.  

----: απλό ατμοσφαιρικό χειριστήριο  

Βελτιστοποίηση της θέρμανσης: Ενεργοποίηση της 
λειτουργίας αυτόματης προεπιλογής κατά την έναυση 
θέρμανσης.  

Παράδειγμα: 

Πρόγραμμα θέρμανσης ώρες 6.00 – 22.30 

OFF: Στις 6.00 ορίζεται η έναρξη έναυσης της οικίας. 

ON: Η θέρμανση γίνεται βάσει των ατμοσφαιρικών 
συνθηκών και της τρέχουσας θερμοκρασίας χώρου. Έτσι 
γρήγορα η κατοικία αποκτά την επιθυμητή θερμοκρασία, 
ήδη στις 6.00. 

Μέγιστη προεπιλογή: Η έναρξη της λειτουρ. θέρμανσης 
γίνεται στο μέγιστο αυτού του χρονικού διαστήματος.  

Απαραίτητη προεπιλογή: Η έναρξη θέρμανσης έχει γίνει 
νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (μόνο 
εάν εμφανίζεται) 

Προσαρμογή του εσωτερικού αισθητήρα: Με αυτές τις 
τιμές είναι εφικτή η μείωση των ακολούθων προβλημάτων 
στη μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου:  



 

 

Σε περίπτωση προβλημάτων  Μέρος 2: Επεξηγήσεις/Λειτουργίες 

Reset 

Reset 

Πατήστε με ένα μυτερό αντικείμενο (clip) => Νέα εκκίνηση 
της συσκευής  

 Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο προγραμματισμού 
και το πλήκτρο Reset. Απελευθερώστε το πλήκτρο Reset 
κρατώντας πατημένο εκείνο για τον προγραμματισμό μέχρι 

να εμφανιστή η ένδειξη „EEPROM“. 
=> Όλα τα ρυθμισμένα δεδομένα λαμβάνουν τις τιμές 
default (εκτός από το Πρόγραμμα θέρμανσης και το 
Πρόγραμμα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης) 

Κωδικοί λαθών : 

A: Εμφάνιση τριγώνου ως ένδειξη λαθών  

B: Προσδιορισμός λαθών με κωδικό ή κείμενο  

Στον ακόλουθο πίνακα, αναφέρεται η περιγραφή μερικών 
εκ των λαθών. Καθότι τα περισσότερα απ’ τα λάθη, 
οφείλονται στον λέβητα, συμβουλευτείτε τα σχετικά 
έγγραφα που συνοδεύουν το λέβητα.  

!        Βλ. Περιγραφή λέβητα !  

• Εκ νέου έναρξη => πατήστε Reset 
• Φόρτωση δεδομένων της εγκατάστασης => 

πατήστε Reset + Prog 

Εμφάνιση λαθών  



 

 

Κωδικός Περιγραφή 

BLOCCO Έλλειψη φλόγας (αέριο, φλόγα) 

TEMP LIMITE STB σβήσιμο  

CAMINO Πίεση/θερμοστάτης ανοικτής εκκένωσης    

PRESSIONE Έλλειψη νερού (πίεση κάτω από το 1 

Bar) 

ASSISTENZA Ο λέβητας απαιτεί συντήρηση  

Κωδικός / 

No. λαθών 

Περιγραφή (για σύγκριση με τα έγγραφα 

του λέβητα)  

75 Εξωτερικός αισθητήρας = ελέγξτε  

80 Εσωτερικός αισθητήρας = ελέγξτε  

81 Λάθος EEPROM = ελέγξτε τις ρυθμισμένες τιμές  

Εγκατάσταση Μέρος 2: Επεξηγήσεις/Λειτουργίες  

Άλλοι κωδικοί λαθών  Λίστα γενικών λαθών  

Στο ρυθμιστή μπορούν να εμφανιστούν άλλες βλάβες που 

προκύπτουν από το λέβητα. Για την επεξήγησή τους 

συμβουλευτείτε τα έγγραφα που συνοδεύουν το λέβητα. 

Επικοινωνία με το λέβητα     „ 

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη επικοινωνίας, είναι 

ενεργοποιημένη η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων με το 

λέβητα. Εάν η ένδειξη δεν εμφανίζεται (στον ορολογιακό 

μηχαν.) ελέγξτε τη μετάδοση των δεδομένων στο λέβητα. 

Μέρος 3: Εγκατάσταση και λειτουργία  

Απεμπλοκή του λέβητα 

Μερικοί λέβητες δίνουν τη δυνατότητα επαναρρύθμισης 

των λαθών του λέβητα μέσω τηλεχειριστηρίου. Για την 

πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία, σε περίπτωση λάθους, 

πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “ECO” και “PARTY” για 

μερικά δευτερόλεπτα. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το 

λάθος διαγράφεται. Σε περίπτωση που ένα λάθος 

επαναλαμβάνεται, καλέστε έναν τεχνικό για τον έλεγχο 

της εγκατάστασης.  

Λίστα λαθών του λέβητα 

Κυκλοφορητής συνεχής/μη συνεχής => αυτοματισμός 

εναλλαγής κυκλοφορητή  

Θέρμανση και κυκλοφορητές απενεργοποιημένοι: 

Θερμοκρασία χώρου>ονομαστική + 1K εξωτερική 

θερμοκρασία > ονομαστική θερμοκρασία χώρου + 1K 

Πρόσβαση: 

Θερμοκρασία χώρου < ονομαστική θερμοκρασία χώρου 

Εξωτερική θερμοκρασία < ονομαστική θερμοκρασία 

χώρου  
a lazione 

Λάθος 81 

Αυτό το λάθος είναι ένδειξη μεταβολής στη μνήμη του 

ρυθμιστή (π.χ μέσω EMV). Ελέγξτε όλες τις ρυθμισμένες 

τιμές.  



 

 

Εγκατάσταση Μέρος 2: Επεξηγήσεις/Λειτουργίες 

Συναρμολόγηση 

1. Τοποθετήστε το στήριγμα στον τοίχο (περίπου στο ύψος των 
ματιών)  

2. Συνδέστε την κλέμα 1+2 στο στήριγμα στην κλέμα OT-BUS 
του λέβητα. Η σύνδεση του BUS είναι προστατευμένη από την 
ανάστροφη σύνδεση των πόλων και επομένως οι συνδέσεις 
μπορούν να αντιστραφούν.  

3. Κατόπιν ζήτησης σύνδεση τηλεφωνικής εντολής [κλέμα 
3+4] 

4. Κατόπιν ζήτησης σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα [κλέμα 5+6] 

5. Κρατήστε το πάνω τμήμα του ρυθμιστή και στερεώστε το 
κρατώντας το στο κέντρο του πάνω άκρου του στηρίγματος και 
επομένως περιστρέψτε το προς τα κάτω με ελαφρά πίεση. 

Διαστάσεις: 147mm x 97mm x 33mm 
A:      Οπές στήριξης (κατάλληλες για τη στήριξη στο κουτί του 
διακόπτη)  
B:      Άνοιγμα στον τοίχο για τα καλώδια  
C:      Κλέμα σύνδεσης (PIN 1 στα αριστερά) 
Κλέμα σύνδεσης  

PIN 1+2 OT-BUS 
PIN 3+4 τηλεφωνικό τηλεχειριστήριο  
PIN 5+6 εξωτερικός αισθητήρας  

Αποσυναρμολόγηση 

Με το κατσαβίδι κάντε μοχλό για το άνοιγμα του κάτω τμήματος 
και εν συνεχεία περιστρέψτε το με το χέρι απ’ την πλευρά που 
δίνει τη δυνατότητα περιστροφής.  



 

 

Λειτουργία  Μέρος 2: Επεξηγήσεις/Λειτουργίες 

Επικοινωνία  OK? Διαδικασία λειτουργίας  

1. Πριν τη λειτουργία διαβάστε προσεκτικά τις τρέχουσες 

οδηγίες  

2. Συναρμολογήστε το ρυθμιστή και ανάψτε το λέβητα  

3. Περιμένετε την εμφάνιση των δεδομένων στη συσκευή  

4. Περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία με 

το λέβητα  

5. Ρύθμιση της γλώσσας  

Κατά την πρώτη έναυση του καπακιού, μετά την 

τροφοδοσία με ρεύμα εμφανίζεται η γλώσσα στην οθόνη. 

(=> Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο μια φορά! Η 

γλώσσα εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή αφαιρεθεί από 

το στήριγμα, για μικρό χρονικό διάστημα).  

6. Ρυθμίστε την ώρα και την ημέρα  

Η λεπτομερής περιγραφή της ρύθμισης της ώρας και της 

ημέρας της εβδομάδας, βρίσκεται στο 1
ο
 μέρος των 

οδηγιών χρήσης, στη σελίδα 11.  

7. Κλείστε το καπάκι  

8. Αλλάξτε τον επιλογέα των προγραμμάτων στην 

επιθυμητή λειτουργία, π.χ Αυτόματο 1 (βλ. σελ.4) 

„  “ Εμφανίζεται στην οθόνη (ωρολογιακός προγραμ.) => 

εάν όχι, ελέγξτε τη μετάδοση δεδομένων προς το λέβητα 

Ρύθμιση γλώσσας 

 Άνοιγμα καπακιού     

Επιλογή  Τρόπος ρύθμισης 

 Ρύθμιση γλώσσας  

 Αποθήκευση   

Ρύθμιση ώρας και ημέρας  

 («ΩΡΑ+ΜΕΡΑ») 

 Επιλογή  = Τρόπος ρύθμισης 

 Ρύθμιση ώρας 

 Αποθήκευση  = Τρόπος ρύθμισης 

 Ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας 

 Αποθήκευση   

 Κλείστε το καπάκι Εμφάνιση default  

 Regime  



 

 

Τάση τροφοδοσίας (OT) 15 V DC με διάταξη διακοπής 

του ρεύματος (13mA) 

Απορρόφηση  < 5mA 

Προστασία EN 60529 IP 40 

Κατηγορία 

προστασίας EN 

60730 

III 

Αποθεματικό ρολόι > 10 ώρες 

Θερμοκρασία χώρου 

λειτουργίας  

από 0 έως 50 °C 

Θερμοκρασία χώρου 

αποθήκευσης 

από  - 30  έως  60 °C 

Εσωτερικός αισθητήρας 

Ανοχή σε Ohm  

Θερμική ανοχή  

Αντίσταση NTC 5 kΩ +/-

1% με 25°C +/- 0,2K με 

25°C 

Λειτουργία  

Έναυση θέρμανσης μέσω τηλεφώνου  Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Μέσω του απομακρυσμένου τηλεφωνικού επιλογέα, είναι 

δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας θέρμανσης (B). Η 

λειτουργία ζεστού νερού χρήσης, σε συνδυασμό με 

εξωτερικό δοχείο – ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου.  

Σύνδεση τηλεφωνικού επιλογέα: 

Κλέμες σύνδεσης  3+4. 

Μόλις εμφανιστεί σε μια από τις δύο κλέμες, συμβαίνει 

βραχυκύκλωμα, ο ρυθμιστής επιλέγει τη λειτουργία 

θέρμανσης (στην ονομαστική θερμοκρασία χώρου I) και 

ενεργοποιεί την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η 

θέρμανση ενεργοποιείται εκ νέου βάσει της ρυθμισμένης 

λειτουργίας δηλαδή του προγράμματος θέρμανσης που 

έχει επιλεχθεί μόνο αφού αποκατασταθεί το 

βραχυκύκλωμα.  

IT
  

  
 1

0
0
6
  

  
6
 6

7
0

1
.3

5
8

-0
1
 P

ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n

y
, 
S

a
lv

o
 

1
0
0

6
  

  
6
 6

7
0
1
.3

5
8

-0
1
 P

ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n

y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

0
6
  

  
6
 6

7
0
1

.3
5

8
-0

1
 P

ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n
y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

6
 6

7
0
1

.3
5
8

-0
1
 P

ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n
y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

6
7
0

1
.3

5
8

-0
1
 P

ri
n
te

d
 i
n

 G
e

rm
a
n
y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

0
1
.3

5
8

-0
1
 P

ri
n
te

d
 i
n

 G
e

rm
a
n

y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

.3
5

8
-0

1
 P

ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n

y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

5
8
-0

1
 P

ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n
y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

-0
1

 P
ri
n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n
y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

1
 P

ri
n

te
d

 i
n
 G

e
rm

a
n
y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

P
ri
n
te

d
 i
n

 G
e

rm
a
n

y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

n
te

d
 i
n
 G

e
rm

a
n
y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

e
d
 i
n
 G

e
rm

a
n

y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

in
 G

e
rm

a
n

y
, 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

G
e
rm

a
n
y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

rm
a

n
y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

a
n
y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

y
, 
S

a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

S
a
lv

o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

lv
o
 m

o
d
if
ic

h
e
 

m
o
d
if
ic

h
e
 

o
d
if
ic

h
e
 

fi
c
h
e
 

h
e
 

Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας , τα οποία 

οφείλονται σε κακή χρήση ή λανθασμένες ρυθμίσεις, 

εκπίπτει η εγγύηση.  


