
Εγχειρίδιο χρήστη

02906
Επίτοιχος θερμοστάτης+GSM 230 V~

CLIMA





1

1. Θερμοστάτης GSM 02906 ………………………………………………………………………………………  2
2. Λειτουργία GSM ……………………………………………………………………………………………………  2

2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM  ……………………………………………………………  2
3. Οθόνη   ………………………………………………………………………………………………………………  4

3.1 Λειτουργίες πλήκτρων  …………………………………………………………………………………………  5
3.2 Σύμβολα …………………………………………………………………………………………………………  5
3.3 Ecometer ………………………………………………………………………………………………………  6
3.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN ………………………………………………………………………………  6

4. Τρόπος λειτουργίας ………………………………………………………………………………………………  7
4.1 Απενεργοποίηση (OFF)  ………………………………………………………………………………………  7
4.2 Χειροκίνητη λειτουργία …………………………………………………………………………………………  8
4.3 Απουσία …………………………………………………………………………………………………………  9
4.4 Μείωση τη νύχτα ……………………………………………………………………………………………  10
4.5 Προστασία από τον παγετό ………………………………………………………………………………… 11

5. Μενού ρυθμίσεων ………………………………………………………………………………………………  12
5.1 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας ………………………………………………………………………………  12
5.2 Ρύθμιση θέρμανσης/κλιματισμού …………………………………………………………………………  13
5.3 Καθορισμός τιμής ρύθμισης θερμοκρασίας ………………………………………………………………  13
5.4 Ρύθμιση μονάδας μέτρησης ………………………………………………………………………………  13
5.5 Ρύθμιση βαθμονόμησης ……………………………………………………………………………………  13
5.6 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα ……………………………………………………………………………  13
5.7 Ρύθμιση OnOff/PID …………………………………………………………………………………………  13
5.8 Ρύθμιση βομβητή ……………………………………………………………………………………………  13
5.9 Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας στη λειτουργία αναμονής ……………………………………………  13
5.10 Ρυθμίσεις GSM ……………………………………………………………………………………………  14
5.11 Πληροφορίες ………………………………………………………………………………………………… 14
5.12 Ρύθμιση PIN κλειδώματος/ξεκλειδώματος ………………………………………………………………  14

6. Καθαρισμός μηχανισμού ………………………………………………………………………………………… 14
7. Χαρακτηριστικα …………………………………………………………………………………………………… 15
8. Κανονισμοί εγκατάστασης ……………………………………………………………………………………… 15
9. Συμμόρφωση με τα πρότυπα ………………………………………………………………………………  16

Πίνακας περιεχομένων



2

1. Θερμοστάτης GSM 02906
Η συσκευή είναι κατάλληλη για τον έλεγχο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μέσω του κυκλώματος ελέγχου 
του καυστήρα ή της αντλίας κυκλοφορίας (θέρμανση) ή μέσω του κυκλώματος ελέγχου του κλιματιστικού 
(κλιματισμός), ώστε να διασφαλίζονται ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας. Το γραφικό interface, χάρη σε 
ειδικές προβολές, απλοποιεί τη διαχείριση της εγκατάστασης διευκολύνοντας το χρήστη στη λειτουργία και 
παρέχοντας εξοικονόμηση ενέργειας. Ο θερμοστάτης διαθέτει σύστημα επικοινωνίας GSM για απομακρυ-
σμένο έλεγχο, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικός για εγκατάσταση στη δεύτερη κατοικία σας.

2. Λειτουργία GSM
Μέσω της αποστολής και της λήψης SMS με κατάλληλη κωδικοποίηση, ο θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιηθεί, 
να απενεργοποιηθεί και να υποβληθεί σε έρευνα για την εμφάνιση των δεδομένων που αφορούν το περιβάλλον 
ή να εκτελέσει διάφορες άλλες λειτουργίες. Η αλληλεπίδραση με το μηχανισμό για τον απομακρυσμένο έλεγχο 
γίνεται μέσω της εφαρμογής By-clima για smartphone, η οποία συντάσσει αυτόματα τα κωδικοποιημένα SMS.
Συνεπώς, μέσω αυτών των λειτουργιών είναι δυνατή:
• Η ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του θερμοστάτη.
• Η αποστολή εντολών.
• Η υποβολή ερωτημάτων στο θερμοστάτη για ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.
• Η λήψη ειδοποιήσεων συναγερμών που έχουν ήδη διαμορφωθεί και ενεργοποιηθεί.
• Η λήψη από το θερμοστάτη τυχόν SMS που δεν αναγνωρίστηκαν ως SMS χειρισμού. Τα SMS χειρισμού 
και ελέγχου δημιουργούνται από την εφαρμογή By-clima, ενώ οι φωνητικές κλήσεις, η ανάγνωση και, 
συνεπώς, η ερμηνεία των SMS που λαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται σε χειροκίνητη διαχείριση από 
το χρήστη μέσω των τυπικών λειτουργιών του smartphone που διαθέτει.
Πιο αναλυτικά, οι λειτουργίες που σχετίζονται με τη λειτουργία GSM μέσω SMS ή μέσω φωνητικών κλήσεων είναι οι εξής:
• Διαχείριση θερμοστάτη = ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας (Off, προστασία από τον παγετό, απουσία, 
χειροκίνητη λειτουργία, μείωση τη νύχτα).
• Διαμόρφωση θερμοστάτη = προγραμματισμός όλων των παραμέτρων ρύθμισης θερμοκρασίας που 
μπορούν να καθοριστούν επίσης τοπικά από το θερμοστάτη και διαμόρφωση όλων των λειτουργιών της 
μονάδας GSM που δεν μπορούν ωστόσο να προγραμματιστούν τοπικά.
• Αίτημα ενημέρωσης για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του θερμοστάτη (για όλους τους προβλεπόμενους τύπους).
• Ειδοποίηση συναγερμών απουσίας/αποκατάστασης τάσης τροφοδοσίας (μόνο εάν έχουν διαμορφωθεί και 
σχετίζονται με χρήστες αποθηκευμένους στον κατάλογο).
• Ειδοποίηση τεχνικών συναγερμών που συνδέονται με την υπέρβαση των τιμών κατωφλίου θερμοκρασίας 
(μόνο εάν έχουν διαμορφωθεί, ενεργοποιηθεί και σχετίζονται με χρήστες αποθηκευμένους στον κατάλογο).
• Λήψη των SMS που αποστέλλονται από το θερμοστάτη, καθώς δεν αναγνωρίζονται ως συμβατά με το πρω-
τόκολλο επικοινωνίας (μόνο εάν έχει διαμορφωθεί και σχετίζεται με χρήστες αποθηκευμένους στον κατάλογο).
Γενικά, οι εντολές διαμόρφωσης δεν προβλέπουν SMS επιβεβαίωσης όπως αντίθετα συμβαίνει με τις 
εντολές ελέγχου. Συνεπώς, για να ληφθεί επιβεβαίωση σχετικά με τη ρύθμιση μιας παραμέτρου, πρέπει να 
υποβάλετε ένα ερώτημα στο θερμοστάτη σχετικά με την κατάστασή του. Διαφορετικά, όλες οι διαδικασίες 
ελέγχου, για παράδειγμα, που τροποποιούν την ενεργοποιημένη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας, οδη-
γούν στην αποστολή ενός SMS ειδοποίησης και επιβεβαίωσης της διαδικασίας που εκτελέστηκε.
Μέσω της λειτουργίας «ήχου κλήσης τηλεφώνου», δηλ. μέσω της δημιουργίας μιας φωνητικής κλήσης από 
έναν καταχωρισμένο χρήστη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τη συνολική κατάσταση του 
μηχανισμού. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε, για την ίδια φωνητική κλήση, την εναλλαγή της κατάστα-
σης λειτουργίας σύμφωνα με τις παρακάτω καταστάσεις: 
• Στη θέρμανση: 

- από τη χειροκίνητη λειτουργία στη λειτουργία προστασίας από τον παγετό
- από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία στη χειροκίνητη λειτουργία

Θερμοστάτης GSM 02906 - Λειτουργία GSM
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• Στον κλιματισμό: 
- από τη χειροκίνητη λειτουργία στην κατάσταση απενεργοποίησης
- από οποιαδήποτε άλλη λειτουργία στη χειροκίνητη λειτουργία

Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται στον αριθμό κλήσης μια αναφορά σχετικά με τη γενική 
κατάσταση του μηχανισμού GSM.

2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM
Ο θερμοστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια συμβατική κάρτα SIM (μορφή ID-000) για μετάδοση φωνής/
SMS. Οι κάρτες SIM δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του μηχανισμού. 
Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM: 
• Απενεργοποιήστε τον κωδικό PIN από την κάρτα SIM (τοποθετήστε την κάρτα SIM σε ένα κινητό τηλέφω-
νο και, όταν ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε το αίτημα για εισαγωγή του κωδικού PIN). 
• Διακόψτε την τροφοδοσία του θερμοστάτη 02906. 
• Αφαιρέστε το μπροστινό τμήμα τοποθετώντας ένα κατσαβίδι στην ειδική εγκοπή που υπάρχει στην κάτω 
πλευρά πιέζοντας προς τα πάνω την ειδική γλωττίδα απασφάλισης που υπάρχει και, ταυτόχρονα, τραβήξτε 
προς τα έξω το μπροστινό τμήμα του προϊόντος.
• Στο πίσω μέρος του μπροστινού τμήματος που μόλις αφαιρέσατε, τοποθετήστε την κάρτα SIM στην ειδική υποδοχή SIM. 
• Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό τμήμα στην αρχική θέση συνδέοντάς το στα πτερύγια στερέωσης που 
υπάρχουν στην πάνω πλευρά του επιτοίχιου τμήματος και, στη συνέχεια, κλείστε το κάτω τμήμα. Τέλος, 
συνδέστε την τροφοδοσία του θερμοστάτη. 

OPEN

LOCKOPEN

LOCK

OPEN

LOCK

1

2 3

4 5
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• Το εικονίδιο  παρέχει μια ένδειξη της σωστής εγκατάστασης και της ποιότητας του δικτύου GSM:

  αναβοσβήνει: φάση ενεργοποίησης (εάν μετά από μερικά λεπτά το εικονίδιο συνεχίσει να αναβοσβήνει, υπάρχει 
ΣΦΑΛΜΑ και θα πρέπει να ελεγχθεί η κάρτα SIM)

: απουσία σήματος ή ακατάλληλο σήμα GSM

: κατάλληλο σήμα GSM (έως 20%)

: σήμα GSM μεταξύ 20% έως 50%

: σήμα GSM μεταξύ 50% έως 80%

: βέλτιστο GSM (πάνω από 80%)

3. Οθόνη
Η οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκατάστασης μέσω των παρακάτω πλήκτρων και 
εικονιδίων: 

I H G F E D C

A B

L

Εικ. 1: Πλήκτρα και γραφικό interface

A: Σήμα δικτύου GSM
B: Τρόπος λειτουργίας
C: Απουσία
D: Επιβεβαίωση
E-F: Πλοήγηση στα μενού και ρύθμιση παραμέτρων
G: Πίσω
H: Μείωση τη νύχτα
I: Μενού ρυθμίσεων
L: Δακτύλιος επιπέδου κατανάλωσης και ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας

Οθόνη
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3.1 Λειτουργίες πλήκτρων

:  αυξάνει τις αριθμητικές τιμές. Όταν «εξαφανίζεται» από την οθόνη, η τιμή δεν μπορεί να 
αυξηθεί περαιτέρω.

:  μειώνει τις αριθμητικές τιμές. Όταν «εξαφανίζεται» από την οθόνη, η τιμή δεν μπορεί να 
μειωθεί περαιτέρω. 

:  στη φάση της πλοήγησης, χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα δεξιά στα διαθέσιμα 
μενού. Εάν «εξαφανιστεί», έχετε φτάσει στο τελευταίο στοιχείο από αυτά στα οποία μπο-
ρείτε να μετακινηθείτε. 

 :  στη φάση της πλοήγησης, χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα αριστερά στα διαθέ-
σιμα μενού. Εάν «εξαφανιστεί», έχετε φτάσει στο τελευταίο στοιχείο από αυτά στα οποία 
μπορείτε να μετακινηθείτε. 

:  επιβεβαιώνει το επιλεγμένο στοιχείο (ενεργοποιεί ένα υπομενού, εάν υπάρχει, ή εμφανίζει 
την επόμενη παράμετρο/τιμή).

  Μετά από κάθε επιβεβαίωση, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  για περίπου 1 δευτ.

:  πίσω (ή ακύρωση), χρησιμοποιείται για έξοδο από την τρέχουσα οθόνη/το τρέχον μενού 
και επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση χωρίς να αποθηκευτεί καμία τροποποίηση. 
Στα μενού όπου τροποποιούνται πολλές τιμές, παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στην 
προηγούμενη τιμή για τροποποίηση.

Σημείωση: Το πεδίο/η τιμή που υποβάλλεται σε τροποποίηση αναβοσβήνει. 

3.2 Σύμβολα
Ανάλογα με τους διάφορους τρόπους λειτουργίας, μπορούν επίσης να εμφανίζονται τα παρακάτω 
εικονίδια:

 : Κατάσταση σήματος δικτύου GSM

 : Βαθμονόμηση

 : Απουσία

 : Χειροκίνητη λειτουργία (ON)

 : Μείωση τη νύχτα

 : Προστασία από τον παγετό

 : Απενεργοποίηση (OFF)

 : Κλιματισμός

 : Θέρμανση

 : Επιβεβαίωση

 : Eco (εξοικονόμηση)

Οθόνη
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3.3 Ecometer

Εικ. 2: Σύνολο εικονιδίων για το ECOMETER

Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει μια ομάδα εικονιδίων που ονομάζεται «ECOMETER», η οποία 
παρέχει μια γενική εικόνα των προβλεπόμενων καταναλώσεων διευκολύνοντας την εξοικονόμηση 
ενέργειας.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται βασίζονται σε μια πρόβλεψη της κατανάλωσης που προκύπτει από 
τη σύγκριση μεταξύ της τιμής ρύθμισης θερμοκρασίας που καθορίζεται συνήθως και της εκτιμώμενης 
μέσης κατανάλωσης (δεν έχει δηλαδή σχέση με την τρέχουσα θερμοκρασία χώρου).

• Ο δακτύλιος του επιπέδου κατανάλωσης υποδεικνύει γραφικά το προβλεπόμενο επίπεδο κατα-
νάλωσης.

Εάν το επίπεδο αυτό είναι κάτω από τη μέση, σημαίνει ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση σε σχέση με το 
συμβατικό μέσο όρο της κατανάλωσης. Αντίθετα, εάν το επίπεδο είναι πάνω από τη μέση, η προβλε-
πόμενη κατανάλωση θα είναι πάνω από το συμβατικό μέσο όρο.

•  Ο δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας υποδεικνύει εάν με την τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας που έχει 
καθοριστεί τη στιγμή εκείνη είναι δυνατή η επίτευξη εξοικονόμηση σε σχέση με έναν συμβατικό μέσο 
όρο κατανάλωσης.

3.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN
Ο θερμοστάτης παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης ενός κωδικού πρόσβασης (βλ. παρ. 5.12) που απο-
τρέπει οποιαδήποτε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας (για παράδειγμα, μετάβαση από το χειροκίνητο 
τρόπο λειτουργίας στον τρόπο λειτουργίας OFF), περιορίζει τη ρύθμιση των τιμών θερμοκρασίας και, 
γενικά, εμποδίζει την πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης. 
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η χρήση του θερμοστάτη από μη εξουσιοδοτη-
μένους χρήστες. Ο μηχανισμός θα σας ζητήσει να καταχωρίσετε το PIN.

Εικ. 3: Κλείδωμα με PIN

Δακτύλιος επιπέδου κατανάλωσης
Δείκτης εξοικονόμησης 

ενέργειας

Οθόνη
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4. Τρόπος λειτουργίας
Ο θερμοστάτης 02906 μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους λειτουρ-
γίας:

• Απενεργοποίηση (OFF): απενεργοποιεί την εγκατάσταση και δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία ρύθμιση
• Χειροκίνητη λειτουργία (ON): παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής της επιθυμητής τιμής ρύθ-
μισης θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
•  Απουσία: πρόκειται για έναν τρόπο λειτουργίας που επιτρέπει την επιλογή της τιμής ρύθμισης ώστε να 

επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας όταν απουσιάζει ο χρήστης 
•  Μείωση τη νύχτα:  αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί τοπικά, χρησιμοποιεί-

ται για τη μεταβολή της τιμής χειροκίνητης ρύθμισης κατά τις ώρες νυχτερινής λειτουργίας.
•  Προστασία από τον παγετό: παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης ενός ελάχιστου επιπέδου θερμοκρασίας, 

ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στους αγωγούς ή η μείωση της θερμοκρασίας κάτω από ένα 
επίπεδο ασφαλείας.

Η επιλογή των τρόπων λειτουργίας γίνεται μέσω του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (βλ. κεφ. 4).

4.1 Απενεργοποίηση (OFF)
Όταν αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, ο θερμοστάτης είναι απενεργοποιημένος και 
δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται το εικονίδιο  πάνω 
από το δείκτη θερμοκρασίας. 
Όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται στην κατάσταση OFF, δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία ενέργεια παρά 
μόνο η πρόσβαση στο μενού διαμόρφωσης. 

Εικ. 4: Τυπική οθόνη τρόπου λειτουργίας OFF

Για τις εγκαταστάσεις μόνο θέρμανσης, πρόκειται για τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται 
συνήθως το καλοκαίρι.

Τρόπος λειτουργίας
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4.2 Χειροκίνητη λειτουργία (ON)
Πρόκειται για τον «συμβατικό» τρόπο λειτουργίας. Ο θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος στην τιμή που έχει καθοριστεί από το χρήστη (τιμή χειροκίνητης ρύθμισης).

Εικ. 5: Τυπική οθόνη «Χειροκίνητου» τρόπου λειτουργίας

Η τιμή ρύθμισης μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε περίπτωση μέσω των  ή .

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η τιμή ρύθμισης αναβοσβήνει και, συνεπώς, μεταβάλλεται το τμήμα του 
κυκλικού δακτυλίου που είναι γεμάτο. Με τον τρόπο αυτό, υποδεικνύεται η προβλεπόμενη κατανάλωση 
ανάλογα με την τιμή ρύθμισης που καθορίζεται:

Εικ. 6: Καθορισμός χειροκίνητης τιμής ρύθμισης

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πατήστε το .

Τα εικονίδια  και  κάτω δεξιά υποδεικνύουν εάν η εγκατάσταση βρίσκεται στη λειτουργία θέρμαν-
σης ή κλιματισμού αντίστοιχα (φωτισμένο εικονίδιο = ενεργοποιημένη εγκατάσταση).

Τρόπος λειτουργίας
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4.3 Απουσία
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας χρησιμοποιείται για να επιτυγχάνεται γρήγορα και αποτελεσματικά εξοικο-
νόμηση ενέργειας όταν ο χρήστης φεύγει από το χώρο που ρυθμίζεται από το μηχανισμό. 
Στον τρόπο λειτουργίας «Απουσία», το σύστημα πραγματοποιεί τη ρύθμιση βάσει της τιμής ρύθμισης 
«θερμοκρασία απουσίας» . 

Η ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας «Απουσία» μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το χειροκί-
νητο τρόπο λειτουργίας με πάτημα του . 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί για περίπου 2 δευτ. η τιμή ρύθμισης «θερμοκρασίας απουσίας»:

Εικ. 7: Είσοδος στον τρόπο λειτουργίας απουσίας με επισήμανση της θερμοκρασίας απουσίας

Η ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας υποδεικνύεται από το εικονίδιο  πάνω από το δείκτη 
θερμοκρασίας:

Εικ. 8: Τρόπος λειτουργίας «Απουσία»

Για έξοδο και επιστροφή στο «Χειροκίνητο» τρόπο λειτουργίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Τρόπος λειτουργίας
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4.4 Μείωση τη νύχτα
Πρόκειται για τον τυπικό τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες για αισθητή 
μείωση της κατανάλωσης της εγκατάστασης.
Στον τρόπο λειτουργίας «Μείωση τη νύχτα», ο μηχανισμός μειώνει την κατανάλωση της εγκατάστασης, 
ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε χαμηλότερη τιμή (ή υψηλότερη, στον τρόπο λειτουργίας 
κλιματισμού) σε σχέση με εκείνη του «Χειροκίνητου» τρόπου λειτουργίας κατά  βαθμούς.

Η ενεργοποίηση της «Μείωσης τη νύχτα» πραγματοποιείται από το «Χειροκίνητο» τρόπο λειτουργίας 
με πάτημα του  ή από απόσταση. 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί για περίπου 2 δευτ. η τιμή ρύθμισης «μείωσης τη νύχτα»:

Εικ. 9: Είσοδος στον τρόπο λειτουργίας «Μείωση τη νύχτα» με επισήμανση της τιμής ρύθμισης μείωσης

Η ενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας υποδεικνύεται από το εικονίδιο  πάνω από το δείκτη 
θερμοκρασίας:

Εικ. 10: Τρόπος λειτουργίας «Μείωση τη νύχτα»

Για έξοδο και επιστροφή στο «Χειροκίνητο» τρόπο λειτουργίας, πατήστε ξανά το .

Τρόπος λειτουργίας
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4.5 Προστασία από τον παγετό
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η εγκατάσταση βρίσκεται 
στη λειτουργία θέρμανσης, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης μιας ελάχιστης τιμής θερμοκρασίας (τιμή 
ρύθμισης ) για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στους αγωγούς ή η μείωση κάτω από ένα συγκε-
κριμένο επίπεδο ασφαλείας κατά τις χειμερινές περιόδους παρατεταμένης απουσίας.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας «προστασίας από τον παγετό» γίνεται απευθείας από το μενού ρυθ-
μίσεων (βλ. παρ. 5.1). 
Μετά την ενεργοποίηση, η λειτουργία προστασίας από τον παγετό υποδεικνύεται από το εικονίδιο  
πάνω από το δείκτη θερμοκρασίας.

Εικ. 11: Τρόπος λειτουργίας προστασίας από τον παγετό

Τρόπος λειτουργίας
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5. Μενού ρυθμίσεων
Από το μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να διαμορφώσετε όλες τις λειτουργίες του θερμοστάτη. 

Από την κύρια οθόνη (βλ. εικ. 1), πατήστε το εικονίδιο .

Από το κύριο μενού, εάν χρησιμοποιήσετε τα  και , εμφανίζονται διαδοχικά τα παρακάτω σύμ-
βολα (αναβοσβήνουν), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αντίστοιχα υπομενού:

1.       ρύθμιση τρόπου λειτουργίας 

2.   και   ρύθμιση κλιματισμού/θέρμανσης 

3.  καθορισμός τιμής ρύθμισης θερμοκρασίας

4.  ρύθμιση μονάδας μέτρησης

5.  ρύθμιση βαθμονόμησης

6.  ρύθμιση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας (εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση 
σύνδεσης του αισθητήρα)

7.  καθορισμός αλγόριθμου ρύθμισης θερμοκρασίας OnOff/PID

8.   ρύθμιση βομβητή μηχανισμού

9.  ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης στην κατάσταση αναμονής

10.  ρύθμιση λειτουργιών GSM

11.  πληροφορίες μηχανισμού

12.  ρύθμιση PIN κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Εάν πατήσετε το , ανοίγει το υπομενού και, στη συνέχεια, οι παράμετροι του υπομενού αναβοσβή-
νουν.

5.1 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας
Το μενού παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού:
•  Χειροκίνητη λειτουργία 
•  Απενεργοποίηση 
•  Προστασία από τον παγετό (μόνο εάν ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία «θέρ-
μανσης»)

Μέσω των   και , επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και επιβεβαιώστε την επιλογή 
με το .

Μενού ρυθμίσεων
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5.2 Ρύθμιση θέρμανσης/κλιματισμού
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.3 Καθορισμός τιμής ρύθμισης θερμοκρασίας
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.4 Ρύθμιση μονάδας μέτρησης
•  Το μενού παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας μέτρησης που χρησιμοποιείται για την εμφά-

νιση της θερμοκρασίας (°C ή °F)

Μέσω των  και , επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης και επιβεβαιώστε την επιλογή 
με το .

5.5 Ρύθμιση βαθμονόμησης
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.6 Ρύθμιση εξωτερικού αισθητήρα
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.7 Ρύθμιση OnOff/PID
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.8  Ρύθμιση βομβητή
Το μενού παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των ηχητικών επισημάνσεων του 
θερμοστάτη. Στην περίπτωση που απενεργοποιηθούν οι επισημάνσεις, δεν θα ακούγεται πλέον ήχος 
όταν πατάτε τα πλήκτρα ή σε περίπτωση επιβεβαίωσης/σφάλματος. 
Ωστόσο, στην περίπτωση συναγερμού, η ηχητική επισήμανση ακούγεται πάντα. 

Μέσω των   και , επιλέξτε το «ON» ή το «OFF» και επιβεβαιώστε με το .

5.9  Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας στη λειτουργία αναμονής
Το μενού παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου φωτεινότητας όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται 
στον τρόπο λειτουργίας αναμονής. 

Μέσω του  ή του , μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω επίπεδα σταδιακά αυξα-
νόμενης φωτεινότητας: 
• OFF
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ενώ εμφανίζονται οι τιμές, όταν η επιλογή σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η φωτεινότητα 
της οθόνης ρυθμίζεται για περίπου 2 δευτ. στην τιμή που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο επίπεδο, ώστε ο 
χρήστης να μπορεί να αξιολογήσει το οπτικό αποτέλεσμα. 

Τέλος, πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Μενού ρυθμίσεων
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5.10 Ρυθμίσεις GSM
Όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία GSM πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω 
της ειδικής εφαρμογής για smartphone που επικοινωνεί μέσω SMS με το θερμοστάτη και όχι μέσω 
του ίδιου του θερμοστάτη, ο οποίος παρέχει ωστόσο τη δυνατότητα ενεργοποίησης των λειτουργιών 
που περιγράφονται στις παραγράφους 5.10.1 και 5.10.2.

5.10.1  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοπομπού GSM
Η επιλογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ραδιοπομπού 
GSM (για παράδειγμα, για να βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί μόνο τοπικά και 
ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί/τροποποιηθεί απομακρυσμένα από άλλο, ενδεχομένως δια-
μορφωμένο, κινητό τηλέφωνο).

Μέσω των   και , επιλέξτε το «ON» ή το «OFF» και επιβεβαιώστε με το .

5.10.2 Επαναφορά παραμέτρων GSM
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.11 Πληροφορίες
Το μενού χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.

5.12 Ρύθμιση PIN κλειδώματος/ξεκλειδώματος
Το μενού παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης/τροποποίησης του κωδικού πρόσβασης για αναστολή 
της χρήσης του θερμοστάτη.

Μέσω του  ή του , μπορείτε να ρυθμίσετε τους τρεις αριθμούς PIN, έναν κάθε φορά, και 
στη συνέχεια να επιβεβαιώσετε με το  καθέναν από τους αριθμούς που ρυθμίστηκαν. 
ΣΗΜ. Μετά τη ρύθμιση του PIN, επιστρέψτε στο κύριο μενού. Στη συνέχεια, το PIN ενεργοποι-
είται μετά από περίπου 30 δευτ. 
Στην περίπτωση που θέλετε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στο θερμοστάτη (συνεπώς χωρίς να απαι-
τείται καταχώριση του κωδικού πρόσβασης), αρκεί να ρυθμίσετε το PIN στην τιμή «000».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να σημειώσετε τον κωδικό πρόσβασης ώστε, ακόμη και αν τον ξεχάσετε, να 
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό.

6. Καθαρισμός μηχανισμού
Ο μηχανισμός διαθέτει οθόνη αφής με χωρητικά πλήκτρα και, συνεπώς, απαιτείται προσοχή στον 
καθαρισμό. Αποφεύγετε τη χρήση διαβρωτικών προϊόντων. Καθαρίζετε την οθόνη με ειδικό πανί για τον 
καθαρισμό φακών.

Μενού ρυθμίσεων - Καθαρισμός μηχανισμού
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7. Χαρακτηριστικα
• Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 230 V~, 50/60Hz
• Μέγ. απορροφούμενη ισχύς από το δίκτυο: 3 VA 
• Εύρος θερμοκρασίας χρήσης: 0-40°C (-T40)
• Ακρίβεια μέτρησης θερμ. (ενσωματωμένος αισθητήρας): 0,5°C μεταξύ +15°C και 30°C, 0,8°C στις 

οριακές τιμές.
• Έξοδος με ρελέ και καθαρές επαφές ανταλλαγής: 5(2) A 230 V~

ΣΗΜ. Όταν δεν υπάρχει τροφοδοσία, το ρελέ μεταβαίνει στη θέση C-NC.
• Επαφές κλέμας: φάση L, ουδέτερο N, ρελέ C, ρελέ NC, ρελέ NO, 2 εξωτερικοί αισθητήρες θερμ. (κωδ. 

02965.1) 
• Δυνατότητα διαμόρφωσης στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης/κλιματισμού (χειμερινή/θερινή)
• Αλγόριθμοι ρύθμισης θερμοκρασίας: ON/OFF ή PID με δυνατότητα επιλογής από το interface χρήστη.
• Τρόποι λειτουργίας: Off, προστασία από τον παγετό (μόνο στη θέρμανση), απουσία, χειροκίνητη λει-

τουργία και μείωση ενέργειας τη νύχτα.
• 4 ρυθμιζόμενες τιμές ρύθμισης/αποκλίσεις θερμοκρασίας (χειροκίνητη λειτουργία, απουσία, προστασία 

από τον παγετό, μείωση ενέργειας τη νύχτα) και 1 τιμή κατωφλίου περιορισμού (εξωτερικός αισθητή-
ρας). 

• Οι τρόποι λειτουργίας μπορούν να ρυθμιστούν από το χρήστη ακόμη και μέσω GSM με την εφαρμογή 
By-clima.

• Περιορισμός τοπικής πρόσβασης στο interface μέσω PIN και διαμορφώσιμης εισόδου πολλαπλών 
λειτουργιών.

• Βαθμός προστασίας: IP40. 
• Τύπος λειτουργίας: 1.C. 
• Βαθμός ρύπανσης: 2 (κανονική). 
• Ονομαστική κρουστική τάση: 4000 V.
• ErP Ταξινόμηση (Kανονισμό ΕΕ 811/2013): ON/OFF: τάξη I, μερίδιο 1%; PID: τάξη IV, μερίδιο 2%.
• Εύρος συχνότητας: 900 MHz και 1800 MHz 
• Μεταδιδόμενη ισχύς RF: < 2 W (33 dBm)
• Συσκευή κατηγορίας II:  
• Αριθμός κύκλων ελιγμών για χειροκίνητη λειτουργία (3.000) και αυτόματη λειτουργία (100.000)
• Τύπος αποσύνδεσης: μικροδιακόπτης
• PTI=175
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά: -25°C ÷ 60°C
• Κατηγορία λογισμικού: A

8. Κανονισμοί εγκατάστασης
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου 
εγκαθίστανται τα προϊόντα.

Χαρακτηριστικα - Κανονισμοί εγκατάστασης



16

9.  Συμμόρφωση με τα πρότυπα
Οδηγία RED. Πρότυπα EN 60730-2-9, EN 301 489-52, EN 301 511, EN 62311.
Η Vimar SpA δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το 
πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στο δελτίο του προϊόντος στην παρακάτω 
διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών
Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, 
υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα 
απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο 
κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. 
Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m2 μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία 
υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής 
διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και 
περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον 
και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή
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