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ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ 
 

                   ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

                                      (ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ) 
 

 

Συσκευή µε µπαταρίες για τον 

ασύρµατο έλεγχο διέλευσης νερού 

στα σώµατα και αυτονοµία 

θέρµανσης σε παλαιές εγκαταστάσεις 

κεντρικής θέρµανσης µε δισωλήνιο 

σύστηµα.   

 

 

 

 

 

 

 

Σηµαντικό  
Παρακαλώ µελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο διατηρώντας το και για 

µελλοντική χρήση. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα τροποποιήσεων χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση.  

Η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις αυτών των συσκευών θα πρέπει να 

γίνονται από έµπειρους τεχνικούς. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης που 

συνδέεται µε πολύ ειδικές συνθήκες ή προδιαγραφές εγκατάστασης. 
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                                  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

 
ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ. 

Η κεφαλή αυτή είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε να εγγυάται την ασφάλεια 

χρήσης του συστήµατος στο οποίο προορίζεται να τοποθετηθεί και σχεδιασµένη 

ώστε να εµποδίζει µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ή άλλη ρύθµιση διαφορετική από 

αυτή που έχει αρχικά προγραµµατιστεί.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

 

Κλείδωµα πληκτρολογίου 

Κάθε φορά που τοποθετείτε τις µπαταρίες µια διαδικασία αντίστροφης µέτρησης 

πέντε (5) λεπτών αρχίζει και µετράει. Ο χρόνος αυτός ανανεώνεται µε απλό πάτηµα 

πλήκτρου της κεφαλής. Πέντε (5) λεπτά µετά την τελευταία πληκτρολόγηση είναι 

κατασκευασµένη να ενεργοποιεί αυτόµατα το κλείδωµα πληκτρολογίου συνοδεία 

ηχητικής σήµανσης διάρκειας 2 δευτερολέπτων. Μετά το κλείδωµα πληκτρολογίου 

καµία ενέργεια επάνω στον προγραµµατισµό της κεφαλής δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. 

Η µοναδικές ενέργειες µε κλειδωµένο πληκτρολόγιο είναι: 
■ Η πρώτη µόνο διαδικασία προσαρµογής της µε την βαλβίδα  

■ Ένδειξη µέσω σχετικής λυχνίας της έντασης του τελευταίου ληφθέντος σήµατος 

■ Επαναφορά κεφαλής (δεν επηρεάζει τις ρυθµίσεις)  

■ Έξοδο από την φάση εξοικονόµησης µπαταρίας (αν αυτή η λειτουργία είχε  

    ενεργοποιηθεί κατά την διάρκεια ενεργών πλήκτρων) 

 

“Κλείδωµα” προσαρµογής βαλβίδας 
Το βίδωµα αλλά και η πρώτη διαδικασία προσαρµογής της κεφαλής στην ακίδα της 

βαλβίδας σώµατος µπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγµή ακόµα και µε το 

πληκτρολόγιο κλειδωµένο. Μετά την πάροδο πέντε (5) λεπτών από την ολοκλήρωση 

προσαρµογής στην βαλβίδα, ενεργοποιείται αυτόµατα το κλείδωµα προσαρµογής 

συνοδεία 2 σύντοµων τόνων. Έτσι στην κεφαλή δεν µπορούµε να εκτελέσουµε άλλη 

προσαρµογή.  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (προαιρετικό) 

∆ακτύλιος ασφαλείας 
Αυτός ο δακτύλιος έχει σχεδιαστεί για να ασφαλίζει τη κεφαλή πάνω στην βαλβίδα. 

αποτελείται από 2 πλαστικά τµήµατα τα οποία όταν κουµπώσουν σπάνε σε κάθε 

περίπτωση αφαίρεσης τους.  

Αυτοκόλλητη σφραγίδα ασφαλείας 
Αυτά τα αυτοκόλλητα τοποθετούνται µεταξύ καλύµµατος µπαταριών -κυρίως κορµού 

κεφαλής προς ένδειξη αφαίρεσής τους µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 

  

         ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το κλείδωµα πληκτρολογίου µπορεί να ακυρωθεί προσωρινά    

         µόνο αφαιρώντας και επανατοποθετώντας µια από τις µπαταρίες    

         ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το “κλείδωµα” προσαρµογής µπορεί να ακυρωθεί      

         µόνο αφαιρώντας και επανατοποθετώντας µια από τις µπαταρίες    
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                                  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   
     

   

Ποτέ µην µπείτε στην διαδικασία να τοποθετήσετε την κεφαλή στο σώµα 

(βαλβίδα) χωρίς προηγούµενος να έχετε ‘κατεβάσει’ (βάλει εντός του σώµατος 

της κεφαλής) την σχετική µεταλλική ακίδα - παράγραφος 1.6. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για κάθε ενέργεια που απαιτεί αφαίρεση των µπαταριών (πχ. 

αντιµετώπιση προβληµάτων, επισκευή, εξαντληµένες µπαταρίες) η διαδικασία 

της προσαρµογής κεφαλής-βαλβίδας θα πρέπει να επαναλαµβάνεται.   

 

Η συσκευή αυτή είναι ασύµβατη µε άλλες συσκευές ή εξοπλισµό που 

χρησιµοποιούν την ίδια συχνότητα (868,35 MHz) ακόµα και αν αυτές είναι σε 

µόνιµη κατάσταση εκποµπής. 
 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εµπόδια µεταξύ θερµοστάτη-κεφαλής η εµβέλεια 

του σήµατος σε οπτική ευθεία είναι 120 µέτρα. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εµβέλεια του σήµατος ελαχιστοποιείται σηµαντικά σε περίπτωση 

που υπάρχουν ενδιάµεσα εµπόδια. Εξαρτάται από το πάχος του τοίχου και την δοµή 

του (µεταλλικός οπλισµός) µέσα από τον οποίο το σήµα θα πρέπει να περάσει. 

Η παρουσία έντονης ηλεκτροµαγνητική παρεµβολής µπορεί επίσης να µειώσει το 

σήµα. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει λίστα µείωσης σήµατος από συνήθεις 

εµπόδια που το παρεµβάλουν. 

 

Φυτά ( εσωτερικών χώρων κλπ.) 10% έως 25% µείωση 

Ξύλινοι τοίχοι ή γυψοσανίδες  10% έως 30% µείωση 

Τοίχος από πέτρα ή τούβλο 40% έως 60% µείωση 

Τσιµεντένιοι τοίχοι   50% έως 70% µείωση 

Μεταλλική τοίχοι, πατώµατα κλπ. 65% έως 90% µείωση 
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1 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

1.1 - Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Τροφοδοσία:                                         δύο µπαταρίες 1,5V NM1400 sizeC (LR14) 

                                                             (Duracell ή Energizer συστήνονται) 

Συνολική τάση τροφοδοσίας:               3,2V =                             

Χρήση συσκευής:                                 εντολή κίνησης για βαλβίδες σωµάτων 

Φέρουσα συχνότητα λήψης:                 868,35MHz 

Μέγιστη απόσταση λήψης:                   120 µέτρα 

Μέγιστη λήψη από τοίχους:                  30 µέτρα 

Κεραία λήψης:                                       ενσωµατωµένη στη συσκευή 

Κατηγορία µόνωσης:                             Class III 

Βαθµός στεγανότητας:                           IP 40 

Pollution:                                                Κανονικό 

Εύρος θερµοκρασίας:                            -5 ºC  ÷  +55 ºC 

Θερµοκρασία αποθήκευσης:                 -10 ºC  ÷  +65 ºC 

Προδιαγραφές:                                      LVD EN60 950-1 

Πιστοποιήσεις:                                      EMC EN 301 489-3 

                                                               RADIO EN 300 220-3 

 

1.2 - Αποδόσεις συσκευής 
 
•  Αυτόµατο κλείδωµα πλήκτρων που καθιστά την συσκευή αδιάβλητη. 

•  Ηλεκτρονικό σύστηµα προσαρµογής κεφαλής – βαλβίδας. 

•  Αυτόµατο “κλείδωµα” στην προσαρµογή κεφαλής- βαλβίδας. 

•  Συντονισµός θερµοστάτη- κεφαλής µε εύκολο τρόπο µε χρήση led και τόνων. 

•  Ευκολία στην ακύρωση συντονισµού σε περίπτωση σφάλµατος στο σήµα. 

•  Επιλογή µεταξύ δύο χρόνων στην καθυστέρηση κλεισίµατος της κεφαλής, από  

    την στιγµή που ο θερµοστάτης δώσει εντολή κλεισίµατος µέχρι η κεφαλή να  

    αρχίσει να εκτελεί την εντολή.  

    10 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή ρύθµιση) ή 5 λεπτά. 

•  Χειροκίνητη εντολή ως έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας (σε 5 λεπτά επαναφέρεται  

    στην αρχική κατάσταση). 

•  Επαναφορά - Reset (δεν επηρεάζει τον συντονισµό). 

•  Μόνιµη µνήµη εγγραφής/ διαγραφής για τον συντονισµό. 

•  Led –λυχνίες ένδειξης ή/ και βοµβητής τόνων για σήµανση σφαλµάτων, χαµηλού  

    σήµατος, ανεπαρκούς ενέργειας µπαταρίας κεφαλής ή και του θερµοστάτη. 

•  Αυτόµατο κλείσιµο της βαλβίδας (για λόγους ασφαλείας) λίγο πριν η µπαταρία  

    αδειάσει τελείως.     

•  Οπτικοακουστική ειδοποίηση (led + βοµβητής) για πιθανή χρήση λανθασµένης  

    βαλβίδας σώµατος ή κακής χρήσης. 

•  Αυτόµατη ενεργοποίηση λειτουργίας (on-off) της βαλβίδας 1 φορά την εβδοµάδα,  

    για λόγους συντήρησης, ή αποφυγή συγκέντρωσης αλάτων στην βαλβίδα από το  

    σύστηµα υγρού και γενικότερα για την καλή κατάστασης λειτουργίας της.  

•  Υψηλής αξιοπιστίας επικοινωνία µέσω συχνότητας 865,35Μhz, χάρη στο σύστηµα: 

    dual data transmission.     

•  Λειτουργία “τεστ” για έλεγχο στάθµης λαµβανοµένου σήµατος µε οπτική  

    (led V-meter) αλλά και ακουστική σήµανση (βοµβητής).  
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

1.3 - Συµβολισµοί και εντολές πληκτρολογίου 
 

                                                                                               Σχήµα 1. 
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1.4 - Τοποθέτηση και αντικατάσταση µπαταριών 
 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όποτε κι αν αντικαταστήσετε τις µπαταρίες θυµηθείτε ότι 

µια διαδικασία αντίστροφης µέτρησης πέντε (5) λεπτών αρχίζει και µετράει. 

Ο χρόνος αυτός ανανεώνεται µε απλό πάτηµα πλήκτρου της κεφαλής. Πέντε 

(5) λεπτά µετά την τελευταία πληκτρολόγηση είναι κατασκευασµένη να ενεργοποιεί 

αυτόµατα το κλείδωµα πληκτρολογίου συνοδεία ηχητικής σήµανσης διάρκειας 2 

δευτερολέπτων. Μετά το κλείδωµα πληκτρολογίου καµία ενέργεια επάνω στον 

προγραµµατισµό της κεφαλής δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ∆εν υπάρχει χρονικό όριο στην διάρκεια αντικατάστασης των 

µπαταριών. Αν οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί ή έχουν αφαιρεθεί, η συσκευή σε 

κάθε περίπτωση θα διατηρεί στην µνήµη τις ακόλουθες πληροφορίες:  

Συντονισµό µε τον θερµοστάτη, τελευταία κατάσταση βαλβίδας (ανοιχτή/ κλειστή) 

πληροφορίες προσαρµογής βαλβίδας, και τον χρόνο ρύθµισης καθυστέρησης 

κλεισίµατος βαλβίδας όπως αρχικά είχε ρυθµιστεί. Όταν οι νέες µπαταρίες 

τοποθετηθούν στην συσκευή, αυτή αρχίζει τον τυπικό αυτοέλεγχο στην διάρκεια του 

οποίου όλα τα Led ανάβουν µε συνοδευτικό τόνο 2 δευτερολέπτων. Η κεφαλή 

διατηρεί την κατάσταση (ανοιχτή/ κλειστή βαλβίδα) που είχε πριν την αντικατάσταση 

των µπαταριών ακυρώνοντας προσωρινά (για 5 λεπτά) το κλείδωµα του 

πληκτρολογίου και το κλείδωµα προσαρµογής.   

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν εµφανιστεί το σήµα χαµηλής µπαταρίας (βλέπε κεφάλαιο 

2.6) και η τιµή της πέσει κάτω από ένα εργοστασιακά καθορισµένο όριο, η 

συσκευή αυτόµατα εκτελεί µόνιµο κλείσιµο της βαλβίδας, και όλες οι 

ενδείξεις και λειτουργίες της αναστέλλονται (κεφαλή απενεργοποιηµένη- off). H 

διαδικασία αυτή εκτελείται σε 15 ηµέρες περίπου από την πρώτη εµφάνιση χαµηλής 

στάθµης µπαταρίας.  

 

 

1.5 - Εγκατάσταση της ασύρµατης κεφαλής 
 

Η ασύρµατη κεφαλή σωµάτων µπορεί να προσαρµοστεί σε διάφορους τύπους 

βαλβίδων, κατά την ώρα της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει η διαδικασία της 

προσαρµογής έτσι ώστε η κεφαλή να αναγνωρίσει την ακριβή θέση (ανοίγµατος και 

κλεισίµατος) της βαλβίδας. 

Όταν τοποθετείτε την κεφαλή στην βαλβίδα του σώµατος ακολουθήστε αυστηρά 
τις παρακάτω οδηγίες µε την συγκεκριµένη σειρά (αναφορικά µε τις εικόνες στο 

σχήµα1 και σχήµα2 της παραγράφου 1.3 “Συµβολισµού και εντολές 

πληκτρολογίου”). 

Ελέγξτε την συµβατότητα του ρακορ (30 x 1.5) της κεφαλής µε τις σπείρες της 

βαλβίδας που χρησιµοποιείται. Αν αυτά δεν είναι συµβατά δοκιµάστε να 

τοποθετήσετε στην βαλβίδα τον γκρι πλαστικό αντάπτορα (αν διατίθεται στο πακέτο) 

ή αντικαταστήστε τον την βαλβίδα µε άλλη που ταιριάζει (δείτε σχετικό πίνακα µε 

τύπους συµβατών βαλβίδων εµπορείου στην τελευταία σελίδα). 
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Τοποθετήστε τις µπαταρίες στην κεφαλή, βλέπε  

παράγραφο 1.4 “Τοποθέτηση και αντικατάσταση  

µπαταριών”: όλα τα Led θα ανάψουν και θα ηχήσει  

1 τόνος διάρκειας 2 δευτερολέπτων. Βλέπε σχήµα 

δεξιά. 

 

 

 

 

1.6 - Προσαρµογή κεφαλής στην βαλβίδα σώµατος 
 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για τις ενέργειες προσαρµογής απαιτείται οι µπαταρίες να έχουν 
επαρκή ενέργεια. Σε περίπτωση ένδειξης “χαµηλής µπαταρίας” (Βλέπε παράγραφο 

2.6) µην ενεργείτε αυτή την διαδικασία. 

 

 

Βήµα 1)  Πιέστε το πλήκτρο ADAPT µέχρι να ακούσετε τόνο διάρκειας 2 

δευτερολέπτων και αφήστε. Το led OPEN θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε σύντοµα 

διαστήµατα µέχρι η κεφαλή να ανοίξει πλήρως, ώσπου ένας σύντοµος τόνος θα ηχεί 

ανά 3 δευτερόλεπτα διαρκώς. Σηµείωση! σε αυτή την φάση (όσο διαρκεί ο σύντοµος 

τόνος ανά 3 δευτερόλεπτα) η αντίστροφη µέτρηση 5 λεπτών για το κλείδωµα 

προσαρµογής, αναστέλλεται. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Βήµα 2)  Βιδώστε καλά την κεφαλή στην βαλβίδα του σώµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή αν το κλείδωµα προσαρµογής  
         είναι ενεργό.  Για να απενεργοποιήσετε αυτό το κλείδωµα, αφαιρέστε  

         µία από τις µπαταρίες, περιµένετε 5 δευτερόλεπτα, επανατοποθετήστε. 
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Βήµα 3)  Πιέστε το πλήκτρο ADAPT µέχρι η συσκευή να ηχήσει έναν τόνο διάρκειας 

2 δευτερολέπτων και αφήστε: η κεφαλή θα αρχίσει να κλείνει την βαλβίδα, το Led 

CLOSE θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε σύντοµα διαστήµατα µέχρι η κεφαλή να 

κλείσει πλήρως, ώσπου ένας τόνος διάρκειας 2 δευτερολέπτων ηχήσει, τότε το Led 

CLOSE αναβοσβήνει ανά 3 δευτερόλεπτα ως ένδειξη της κατάστασης της βαλβίδας 

(σώµα κλειστό). 

  

 

 

        

 

 

             ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρµογής, έχετε  

             5 λεπτά στην διάθεσή σας πριν ενεργοποιηθεί το κλείδωµα προσαρµογής   

             που θα σηµατοδοτηθεί µε ένα διπλό τόνο σύντοµης διάρκειας.  

                   

 

2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΑΡΞΗ- ΧΡΗΣΗ 
 

2.1 - Λειτουργία καθυστέρησης κλεισίµατος κεφαλής 
 
Μπορείτε να καθορίσετε χρονοκαθυστέρηση στην εντολή κλεισίµατος της 

βαλβίδας του σώµατος µεταξύ 10 δευτερολέπτων (εργοστασιακή ρύθµιση)  ή 5 

λεπτών. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

Αφαιρέστε µία από τις µπαταρίες. Κρατήστε συνεχώς πατηµένο το πλήκτρο REC ενώ 

τοποθετείτε την µπαταρία στη θέση της. Όλα τα Led θα ανάψουν συνοδεία τόνου 

διάρκειας 2 δευτερολέπτων και ακολούθως ένας διπλός τόνος σύντοµης διάρκειας.  

Αφήστε το πλήκτρο REC.   H χρονοκαθυστέρηση 5 λεπτών έχει ενεργοποιηθεί. 

 

Για να επαναφέρετε την χρονοκαθυστέρηση στην εργοστασιακή της ρύθµιση  (10 

δευτερόλεπτα) επαναλάβατε την ίδια ακριβώς διαδικασία όµως στο τέλος θα ηχήσει 

µονός τόνος σύντοµης διάρκειας που δηλώνει ότι η χρονοκαθυστέρηση επανήλθε 

στην εργοστασιακή της τιµή. 

 

2.2 - Προσωρινός έλεγχος κατάστασης (open/ close) της βαλβίδας  

        σώµατος (για τεστ λειτουργίας του συστήµατος) 
 

 

Α) Κεφαλή που δεν έχει συντονιστεί µε τον θερµοστάτη ή θέρµανση ανενεργή 
Πιέστε το πλήκτρο REC µέχρι να ακουστεί ένας τόνος και αφήστε: η κεφαλή θα 

µετακινήσει την σχετική µεταλλική ακίδα στη νέα της θέση (αν ήταν ανοιχτή θα 

κλείσει και το αντίστροφο): κατά την διάρκεια της κίνησης το αντίστοιχο (OPEN ή 

CLOSE) Led θα αναβοσβήνει σύντοµα: όταν η σωστή θέση εντοπιστεί το ίδιο Led θα 

αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα (βλέπε σχήµα 3. ή 4. πιο κάτω).   

 

         Αυτή η διαδικασία δεν πραγµατοποιείται αν το κλείδωµα πληκτρολογίου  
         είναι ενεργό. Για να ακυρώσετε προσωρινά το κλείδωµα αφαιρέστε τις  

         µπαταρίες, αναµείνατε 5 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. 

         ενεργό.  
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Αυτή η λειτουργία θα παραµείνει ενεργή για χρόνο 5 λεπτών µετά την πάροδο του οποίου θα 

ηχήσει ένας τόνος διάρκειας 5 δευτερολέπτων προς ενηµέρωση του εγκαταστάτη ότι η 

λειτουργία αυτή τερµατίστηκε. (βλέπε σχήµα 5.). Αν επιθυµείτε να διατηρήσετε την 

λειτουργία αυτή προσωρινά ενεργή πιέστε το πλήκτρο REC ξανά πριν ακουστεί το τόνος 

τερµατισµού. 

 

Η κατάσταση της βαλβίδας (OPEN ή CLOSE) µπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγµή µε 

την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2 πιο πάνω. Η βαλβίδα θα 

παραµείνει στη νέα θέση πάλι για 5 λεπτά. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο “προσωρινός έλεγχος 

κατάστασης (open/ close) της βαλβίδας σώµατος” δεν µπορεί να ακυρωθεί παρά 

µόνο µε την διαδικασία RESET. 

 

 

B) Κεφαλή συντονισµένη µε τον θερµοστάτη & θέρµανση σε λειτουργία 

Οι διαδικασίες τις πιο πάνω παραγράφου (2.2) µπορούν να επαναληφθούν 

χρησιµοποιώντας την ίδια µέθοδο κατά την διάρκεια λειτουργίας της θέρµανσης: σε 

αυτή την περίπτωση όµως (προσωρινός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήµατος) 

θα ανασταλεί προσωρινά η κανονική λειτουργία της συγκεκριµένης κεφαλής και άρα 

του σώµατος. 

 

 

2.3 - Συντονισµός συχνότητας µε τον θερµοστάτη ή χρονοθερµοστάτη 
 

 
Σε κεφαλή η οποία δεν έχει προηγουµένως συντονιστεί µε κάποιον θερµοστάτη ή 

χρονοθερµοστάτη (ποµποί) και που επίσης δεν υπάρχουν στην ακτίνα εµβέλειάς του 

θερµοστάτες µε ενεργή την φάση συντονισµού ή σε θέση test, to Led CLOSE θα 

αναβοσβήνει φυσιολογικά ανά 5 δευτερόλεπτα.   

 

Σηµείωση: χαµηλή φωτεινή ένταση στα led στάθµης σήµατος (V-meter) µπορεί να 

παρατηρείται λόγω της ύπαρξης ραδιοκυµάτων. 

 

 

 

 

 

         Αυτή η διαδικασία δεν πραγµατοποιείται αν το κλείδωµα πληκτρολογίου  
         είναι ενεργό. Για να ακυρώσετε προσωρινά το κλείδωµα αφαιρέστε τις  

         µπαταρίες, αναµείνατε 5 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. 

         ενεργό.  
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Ενεργοποιείστε στον θερµοστάτη µε τον οποίο θα συντονίσετε την κεφαλή, την φάση 

συντονισµού (Test mode) όπως περιγράφεται στην παράγραφο “συντονισµός µε τον 

δέκτη” στο εγχειρίδιο οδηγιών του θερµοστάτη.  

 

Α) Αρχικός συντονισµός µε τον θερµοστάτη 

 

Στην κεφαλή: 

Το Led OPEN είναι σβησµένο (σηµαίνει ότι η κεφαλή δεν είναι συντονισµένη) 

•  Κρατείστε πατηµένο το πλήκτρο REC µέχρι να ακούσετε τον σχετικό τόνο και 

αφήστε. 

Το Led OPEN αναβοσβήνει. 

 

 

                                                                                                 Σχήµα 6.  

Στον θερµοστάτη ή χρονοθερµοστάτη: 

Τερµατίστε την φάση συντονισµού (Test mode) όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο του. 

Η κεφαλή είναι τώρα συντονισµένη µε τον θερµοστάτη! 

 

Σηµείωση:  κατά την φάση συντονισµού του θερµοστάτη, αν  (Test mode) αυτό 

σηµαίνει ότι η κεφαλή είναι ήδη συντονισµένη µε τον θερµοστάτη.  

Έτσι αν θέλετε: 

- επιβεβαίωση του συντονισµού: πιέστε το πλήκτρο Test στον θερµοστάτη.  

 

- ακύρωση του συντονισµού:   

πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο REC της 

κεφαλής µέχρι να ακουστεί συνεχόµενος  

τόνος και ύστερα αφήστε. Το Led OPEN 

είναι τώρα σβησµένο (βλέπε σχήµα 7).  

Ακυρώστε τώρα την φάση προγραµµα- 

τισµού στον θερµοστάτη (Test mode) 

 

                                                                                                           

Β) ∆ιαδοχικοί συντονισµοί κεφαλών µε τον θερµοστάτη 
     (σε πιθανή αντικατάσταση θερµοστάτη) 

 

Στην κεφαλή: 

Με ενεργή τη φάση συντονισµού (Test mode) του θερµοστάτη, το Led OPEN της 

κεφαλής είναι σταθερά αναµµένο: αυτό σηµαίνει ότι η κεφαλή είναι ήδη 

συντονισµένη µε άλλο θερµοστάτη) 

 

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο REC της κεφαλής µέχρι να ακουστεί συνεχόµενος 

τόνος και ύστερα αφήστε: το Led OPEN αναβοσβήνει (βλέπε σχήµα 8).  

Στον θερµοστάτη ή χρονοθερµοστάτη: 

Ακυρώστε τώρα την φάση προγραµµατισµού στον θερµοστάτη (Test mode) 

Ο συντονισµός µε τον νέο θερµοστάτη ολοκληρώθηκε. 

 

Σηµαντικό: οι καταχωρίσεις συντονισµού στην µνήµη της κεφαλής δεν 

διαγράφονται µε την διαδικασία επαναφοράς “Reset” 

H φάση συντονισµού (Test mode) απενεργοποιείται αυτόµατα στον θερµοστάτη  

3 λεπτά µετά την ενεργοποίηση της. 
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2.4 - Έλεγχος στάθµης λαµβανοµένου σήµατος V-meter 
 

Στον θερµοστάτη ή χρονοθερµοστάτη: 

•     Ενεργοποιείστε τον θερµοστάτη σε κατάσταση έλεγχου σήµατος από το σχετικό  

       πλήκτρο “test” (βλέπε σχετικό κεφάλαιο στο εγχειρίδιο θερµοστάτη)  

 

Στην κεφαλή: 

•    Το Led OPEN που αναβοσβήνει δείχνει την κατάσταση συντονισµού µε  

      αυτόν τον θερµοστάτη. 

•    Τα 3 Led στάθµης σήµατος δεξιά αναβοσβήνουν σε συγχρονισµό µε σχετικό τόνο  

      που δηλώνουν την ένταση λαµβανοµένου σήµατος όπως αναφέρονται και στο  

      παρακάτω σχήµα: 

 
Σηµείωση: η “κατάσταση ελέγχου σήµατος” στον θερµοστάτη απενεργοποιείτε 

αυτόµατα εντός 3 λεπτών. Εν επιθυµείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή 

νωρίτερα πιέστε για 2 δευτερόλεπτα το σχετικό πλήκτρο “test”. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ένταση του πιο πρόσφατου σήµατος που ελήφθη στην κεφαλή 

αποθηκεύεται και µπορεί να ελεγχθεί ποια ήταν ακολουθώντας την παρακάτω 

διαδικασία: 

•    Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο REC για 2 δευτερόλεπτα και αφήστε. Το σήµα 

θα εµφανιστεί µε το άναµµα των σχετικών Led σήµατος για χρόνο 3ων 

δευτερολέπτων.   

 

 

2.5 - Κανονική λειτουργία 
 
Ο θερµοστάτης/ χρονοθερµοστάτης ελέγχει την θέρµανση και άρα στέλνει τις 

αντίστοιχες εντολές µέσω συχνότητας στις κεφαλές οι οποίες τις εκτελούν. 

 

 

Όταν ο θερµοστάτης στέλνει την εντολή στην κεφαλή να ανοίξει (OPEN), η 

εντολή αυτή εκτελείται σε περίπου 10 δευτερόλεπτα. 

όταν  ο θερµοστάτης στέλνει την εντολή να κλείσει (CLOSE) η εντολή εκτελείτε 

µετά από 10 δευτερόλεπτα ή 5 λεπτά ανάλογα µε την ρύθµιση που κάναµε (βλέπε 

σχετικό κεφάλαιο 2.1).  
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Οι εντολές του θερµοστάτη εξασφαλίζονται χάρη στην διπλή αποστολή της κάθε 

εντολής προς τους δέκτες, κεφαλές κλπ. 

 

•   Led “CLOSE” :   1 σύντοµο άναµµα ανά 5 δευτερ. = βαλβίδα σώµατος κλειστή. 

                                   Συνεχές αναβόσβηµα = βαλβίδα σε διαδικασία κλεισίµατος. 

•   Led “OPEN”   :    1 σύντοµο άναµµα ανά 5 δευτερ. = βαλβίδα σώµατος ανοικτή. 

                                   Συνεχές αναβόσβηµα = βαλβίδα σε διαδικασία ανοίγµατος. 

•   Led “V-meter”     Σύντοµο άναµµα του πρώτου, δευτέρου, ή τρίτου Led = στάθµη  

                                   λαµβανοµένου σήµατος.  

 

 

 

Θερµοστάτης/ χρονοθερµοστάτης σε κατάσταση OFF: 

Αν ο θερµοστάτης/ χρονοθερµοστάτης είναι κλειστός (off) η κεφαλή θα δώσει εντολή 

να κλείσει η βαλβίδα (CLOSE) και δεν θα συµµετέχει στην ρύθµιση της 

θερµοκρασίας. Σε αυτή τη κατάσταση η κεφαλή θα εκτελεί µόνο την εβδοµαδιαία 

λειτουργία “συντήρησης” (βλέπε παράγραφο 2.9) καθώς και διατηρεί στη µνήµη 

κάθε σήµα σφάλµατος. 

 

Χρονοθερµοστάτης σε λειτουργία “ΘΕΡΟΥΣ”: 
Αν ο χρονοθερµοστάτης είναι ρυθµισµένος σε λειτουργία θέρους η κεφαλή θα είναι 

κλειστή. Σε αυτή τη κατάσταση η κεφαλή θα εκτελεί µόνο την εβδοµαδιαία 

λειτουργία “συντήρησης” (βλέπε παράγραφο 2.9) καθώς και διατηρεί στη µνήµη 

κάθε σήµα σφάλµατος. 

 

2.6 -  Σήµατα σφάλµατος ή ανωµαλιών 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: σε περίπτωση αναγγελίας προβλήµατος ή µη κανονικής χρήσης 

µπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία του βοµβητή µέσω 

του σχετικού διακόπτη που βρίσκεται στο πάνελ.  
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*  “Απώλεια συντονισµού” µπορεί να υπάρξει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

- Βλάβη στην κεφαλή 

- Ανωµαλία στο κύκλωµα του νερού ως αποτέλεσµα πίεσης.  

 

Για να προσπεράσετε το πρόβληµα, αλλάξτε την βαλβίδα σώµατος ή αποκαταστήστε 

το πρόβληµα στο κύκλωµα νερού και τέλος αφαιρέστε/ επανατοποθετήστε µια από 

τις µπαταρίες κεφαλής και επαναλάβατε την διαδικασία προσαρµογής.   

 

2.7 - Ακύρωση συντονισµού θερµοστάτη - κεφαλής 

 

Στον θερµοστάτη ή χρονοθερµοστάτη: ενεργοποιείστε την λειτουργία 

συντονισµού (τεστ) όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο “συντονισµός µε τον 

δέκτη” στο εγχειρίδιο του θερµοστάτη ή χρονοθερµοστάτη. 

 

Το Led OPEN της κεφαλής αναβοσβήνει.  

Για να ακυρώσετε τον συντονισµό: πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο REC µέχρι να 

ακουστεί ο συνεχόµενος τόνος και αφήστε: το Led OPEN είναι τώρα κλειστό. 

Επιβεβαιώστε την ακύρωση απενεργοποιώντας στον θερµοστάτη/ χρονοθερµοστάτη 

την λειτουργία συντονισµού test. 

 

Προσοχή: µε την άνω διαδικασία, ακυρώνουµε µόνο τον συγκεκριµένο συντονισµό 

θερµοστάτη- κεφαλής και όχι τον συντονισµό µε δεύτερο χρονοθερµοστάτη 

MASTER ο οποίος ενδεχοµένως να βρίσκεται συντονισµένος µε την συγκεκριµένη 

κεφαλή (–ες) στην ίδια εγκατάσταση θέρµανσης. 

 

Αντίθετα, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία µπορείτε να ακυρώσετε τον 

συντονισµό της εκάστοτε κεφαλής µε τον θερµοστάτη αλλά και µε τον 

χρονοθερµοστάτη MASTER που βρίσκετε στην ίδια εγκατάσταση θέρµανσης: 

 

Μπορείτε να ακυρώσετε τον συντονισµό από την µνήµη της κεφαλής ακόµα και αν ο 

θερµοστάτης / χρονοθερµοστάτης δεν µπορεί να µπεί στην λειτουργία Test 

συντονισµού (βλάβη κλπ.) 

 

•    Πιέστε το πλήκτρο REC στην κεφαλή και κρατήστε µέχρι να ολοκληρωθεί µια 

ακολουθία τόνων και αφήστε (βλέπε σχήµα 10). 

 

 

 

 

 

 

Σηµαντικό:  Αν από λάθος αφήσετε το πλήκτρο REC πριν ηχήσει το τελευταίος 

τόνος (4 δευτ.) η ενέργεια ακυρώνεται και αυτόµατα η κεφαλή ενεργοποιεί την 

λειτουργία “προσωρινός έλεγχος κατάστασης βαλβίδας” (βλέπε παράγραφο 2.2) 

 

         Αυτή η διαδικασία δεν πραγµατοποιείται αν το κλείδωµα πληκτρολογίου  
         είναι ενεργό. Για να ακυρώσετε προσωρινά το κλείδωµα αφαιρέστε τις  

         µπαταρίες, αναµείνατε 5 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. 

         ενεργό.  
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2.8 - Επαναφορά  (Reset) 
Αν σε περίπτωση η κεφαλή µπλοκάρει ή εµφανίσει σφάλµα ακολουθήστε την εξής 

διαδικασία: 

•   Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα REC και ADAPT ταυτοχρόνως µέχρι όλα τα  

     Led στην κεφαλή να ανάψουν για 2 δευτερόλεπτα συνοδεία ηχητικού σήµατος και  

     µετά αφήνετε. 

•   Η κεφαλή εκτελεί έτσι µία αυτοδιάγνωση, όµως διατηρεί στην µνήµη τον    

     συντονισµό, την προσαρµογή µε βαλβίδα και την χρόνο κλεισίµατος βαλβίδας. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάνοντας το Reset δεν απενεργοποιείται το κλείδωµα 

πληκτρολογίου ή το κλείδωµα προσαρµογής βαλβίδας (σελ.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 - Αυτόµατη εβδοµαδιαία λειτουργία συντήρησης 
 

Για να αποφευχθούν επιβλαβείς συγκεντρώσεις αλάτων στην βαλβίδα του σώµατος 

που θα µπορούσαν να βλάψουν την σωστή της λειτουργία, αν η βαλβίδα δεν 

χρησιµοποιείται για µια εβδοµάδα ενεργοποιείται αυτόµατα η λειτουργία 

συντήρησης. Κατά την διάρκεια λειτουργίας το σχετικό Led (Open ή Close) 

αναβοσβήνει. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιµη ακόµα και αν η κεφαλή 

είναι κλειστή (switched OFF) για λόγους εξοικονόµησης µπαταρίας.   
 

 

2.10 - Απενεργοποίηση κεφαλής - εξοικονόµηση µπαταρίας 
            (για την διάρκεια της θερινής περιόδου) 

 

Πιέστε το πλήκτρο ADAPT και κρατήστε το για 10 δευτερόλεπτα ώσπου να 

ολοκληρωθεί µια σειρά τόνων σηµαίνοντας ότι η κεφαλή πρόκειται να 

απενεργοποιηθεί µέχρι να ακουστεί ο τελευταίος συνεχόµενος τόνος που δηλώνει ότι 

η κεφαλή είναι κλειστή και αφήνετε το πλήκτρο. Η σώµα είναι κλειστό και ο 

θερµοστάτης ανενεργός:  από αυτή τη στιγµή και εξής η κεφαλή εκτελεί µόνο την 

εβδοµαδιαία λειτουργία συντήρησης, και επιπροσθέτως είναι διαθέσιµο και το Led 

χαµηλής στάθµης µπαταρίας.  

 

Για να επαναφέρετε την κεφαλή σε κανονική λειτουργία “ΟΝ” (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 

ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ), πιέστε το πλήκτρο ADAPT και 

κρατήστε το για 10 δευτερόλεπτα: όλα τα Led θα ανάψουν και η κεφαλή είναι ενεργή 

 

 

 

         Αυτή η διαδικασία δεν πραγµατοποιείται αν το κλείδωµα πληκτρολογίου  
         είναι ενεργό. Για να ακυρώσετε προσωρινά το κλείδωµα αφαιρέστε τις  

         µπαταρίες, αναµείνατε 5 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. 

         ενεργό.  
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2.11 - Ρύθµιση κεφαλής για συνδυασµένη χρήση µε  
           λειτουργία “Master” χρονοθερµοστάτη (προαιρετικό) 

 
•   Για την λειτουργία Master µόνο χρονοθερµοστάτες που έχουν οµώνυµο πλήκτρο  

     µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

•   Μια κεφαλή µπορεί να ελέγχεται από έναν απλό ασύρµατο θερµοστάτη ενώ η ίδια  

     κεφαλή (όπως και άλλες) µπορεί να είναι παράλληλα “Master” συντονισµένη και  

     µε χρονοθερµοστάτη µε λειτουργία Master. Όταν η λειτουργία αυτή είναι  

     ενεργοποιηµένη ο έλεγχος της κεφαλής µέσω απλού θερµοστάτη αναστέλλεται  

     προσωρινά και πλέον αναλαµβάνει τον έλεγχο ο Master χρονοθερµοστάτης.  

     Απενεργοποιώντας την λειτουργία αυτή αναλαµβάνει και πάλι τον έλεγχο ο απλός  

     θερµοστάτης. 

•   O “Master” έλεγχος της κεφαλής από τον Master χρονοθερµοστάτη είναι δυνατός  

     µόνο αν η κεφαλή είναι αρχικά υπό τον έλεγχο ενός άλλου θερµοστάτη ή  

     χρονοθερµοστάτη.  

•   Ένας Master χρονοθερµοστάτης µπορεί ταυτόχρονα να λειτουργεί ως πρωτεύον  

     (ως απλός χρονοθερµοστάτης) για µία ή περισσότερες κεφαλές σε µια  

     εγκατάσταση, αλλά και ως Master σε άλλες κεφαλές της ίδιας εγκατάστασης.   

 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΕΦΑΛΩΝ  ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ME MASTER ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

ΣΤΟΝ Master ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ενεργοποιήστε “Master Test”:  

 

•   Πιέστε το πλήκτρο Master και κρατήστε µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η  

     ένδειξη “           ” και αφήστε (βλέπε σχετική παράγραφο στο εγχειρίδιο του  

     χρονοθερµοστάτη). 
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ: 

Όταν ένα σήµα τεστ του Master ληφθεί, η κεφαλή εµφανίζει την τρέχουσα 

κατάστασή της: 

- Τα Led είναι off   =   Master λειτουργία χρονοθερµοστάτη ανενεργή. 

- To Led OPEN είναι σταθερά αναµµένο  =  κεφαλή συντονισµένη και υπό 

τον έλεγχο Master χρονοθερµοστάτη.  

- Το Led OPEN αναβοσβήνει  =  κεφαλή συντονισµένη και υπό τον έλεγχο 

Master χρονοθερµοστάτη σε κατάσταση test. 

 

Παράδειγµα ελέγχου κεφαλής από Master χρονοθερµοστάτη: 

•   Με ενεργοποιηµένη την λειτουργία στον χρονοδιακόπτη “Master test”, πιέστε και  

     κρατήστε το πλήκτρο REC µέχρι να ακουστεί ένας τόνος και αφήνετε: το Led  

     OPEN αναβοσβήνει και αυτό σηµαίνει ότι η κεφαλή είναι ρυθµισµένη να  

     ελέγχεται από τον Master χρονοθερµοστάτη. 

•   Απενεργοποιήστε τώρα στον Master  

     χρονοθερµοστάτη την λειτουργία “Master test” 

     πιέζοντας για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Master. 

 

  

 

         Αυτή η διαδικασία δεν πραγµατοποιείται αν το κλείδωµα πληκτρολογίου  
         είναι ενεργό. Για να ακυρώσετε προσωρινά το κλείδωµα αφαιρέστε τις  

         µπαταρίες, αναµείνατε 5 δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε τις. 

         ενεργό.  
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MASTER 

 

- ΣΤΟΝ Master ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ενεργοποιήστε “Master Test”:  

- ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ: 

Το Led OPEN αναβοσβήνει. 

•   Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο REC  

     µέχρι να ακουστεί ένας τόνος και αφήνετε:  

     το Led OPEN σβήνει και η κεφαλή δεν  

     ελέγχεται πλέον από τον Master χρονοθερµοστάτη.     

 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕ  MASTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή εγκατάστασης 

 
•  Γραφεία: ένας πρωτεύον θερµοστάτης σε κάθε γραφείο ελέγχει την αντίστοιχη  

   κεφαλή- σώµα 

•  Εργαστήριο:  ένας πρωτεύον ασύρµατος θερµοστάτης ελέγχει 4 κεφαλές – σώµατα 

•  Reception:  Ο χρονοθερµοστάτης είναι συντονισµένος ως πρωτεύον    

    χρονοθερµοστάτης µε την κεφαλή του χώρου υποδοχής και ως  

    δευτερεύον που ελέγχει όλες τις κεφαλές της εγκατάστασης. 

 

Λειτουργία: 

•  Με την λειτουργία Master ανενεργή: κάθε κεφαλή ελέγχεται από τον αντίστοιχο  

    θερµοστάτη. Ο χρονοθερµοστάτης ελέγχει µόνο την τον κεφαλή στον χώρο  

    υποδοχής (Reception). 

•  Με την λειτουργία Master ενεργή: Αν ο χρονοθερµοστάτης εκτελεί πρόγραµµα  

    θέρµανσης (και µε την προϋπόθεση η θερµοκρασία στον χώρο του  

    χρονοθερµοστάτη πέσει κάτω από την τιµή ρύθµισης προγράµµατος και/ ή  

    αντιπαγετική) αναλαµβάνει τον πλήρη έλεγχο όλων των κεφαλών (σωµάτων) που  

    βρίσκονται στην εγκατάσταση. Κατά τα χρονικά διαστήµατα του ίδιου  

    προγράµµατος που δεν έχουµε ορίσει έλεγχο θερµοκρασίας (κενό) ο Master  

 



 19 

    χρονοθερµοστάτης αναθέτει τον έλεγχο θερµοκρασίας στους επιµέρους   

    θερµοστάτες του κάθε χώρου κρατώντας µόνο τον έλεγχο για την κεφαλή στον  

    χώρο υποδοχής (Reception).    

•  Αν ο χρονοθερµοστάτης Master είναι σε χειροκίνητη λειτουργία, ακυρώνει την  

    δυνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας από τους επιµέρους θερµοστάτες ακόµα και  

    στην περίπτωση που η θερµοκρασία του χώρου του χρονοθερµοστάτη είναι πάνω  

    από την τιµή ρύθµισης του (θέρµανση ανενεργή). 

 

3 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

3.1 - ∆ακτύλιος ασφαλείας 
Για να αποφύγουµε ανεπιθύµητες ενέργειες από µη εξουσιοδοτηµένους, όταν 

ολοκληρωθεί σωστά η εγκατάσταση της κεφαλής στην βαλβίδα του σώµατος, 

τοποθετήστε στο ρακορ της τα δύο τµήµατα του πλαστικού δακτυλίου όπως δείχνει η 

παρακάτω εικόνα και πιέστε µέχρι να κουµπώσουν. Αυτό εµποδίζει µη 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο να ξεβιδώσει το ρακορ από την βαλβίδα. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 - Αυτοκόλλητο εγγύησης  (warranty seal) για ασφάλιση του  

         τµήµατος µπαταρίας 
Κολλήστε το αυτοκόλλητο εγγύησης µεταξύ  

κορµού και καλύµµατος µπαταρίας. Τα  

αυτοκόλλητα αυτά είναι χρήσιµα σε  

περιπτώσεις όπου το η αλλαγή µπαταριών και  

ο προγραµµατισµός πρέπει να γίνονται νόµο 

από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς. 
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