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1. ΒΙΝΤΕΟ-ΟΘΌΝΗ
Η βιντεο-οθόνη αφής 21554 είναι ένας μηχανισμός που αποτελείται από μια οθόνη μέσω της οποίας, με ένα 
απλό πάτημα των εμφανιζόμενων εικονιδίων με το δάχτυλό σας, μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες διαχείρι-
σης της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού. 
Επίσης, ο μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θυροτηλεόραση. Διαθέτει δύο μπροστινά πλήκτρα για 
φωνητική επικοινωνία με το συνομιλητή και άνοιγμα της ηλεκτρικής κλειδαριάς της καγκελόπορτας.

          :  Πλήκτρο απόκρισης ανοικτής ακρόασης. Πατήστε το μία φορά για να ξεκινήσετε την επι-
κοινωνία και πατήστε το ξανά για να την τερματίσετε. 

          :  Πλήκτρο ανοίγματος κλειδαριάς. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική κλειδα-
ριά που ανοίγει την καγκελόπορτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την ενεργοποίηση, για την εκκίνηση της βιντεο-οθόνης αφής απαιτού-
νται περίπου 20 δευτερόλεπτα.

βιντεο-οθόνη
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Σε μια εγκατάσταση αυτοματισμού By-me, η βιντεο-οθόνη αφής επιτρέπει τον έλεγχο των φώτων, των ρολών, του κλι-
ματισμού, του συστήματος διανομής ήχου, των σεναρίων και των αυτοματοποιημένων λειτουργιών (συμβάντων), καθώς 
και τη διαχείριση της ενέργειας, δηλ. τον έλεγχο των φορτίων, την παρακολούθησητης κατανάλωσης και, στην περίπτωση 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, την παρακολούθηση της παραγόμενης ενέργειας. Εάν έχει εγκατασταθεί επίσης το σύστη-
μα συναγερμού, ο μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκατάστασης όπως μέσω ενός ψηφιακού πληκτρο-
λογίου. Επίσης, η βιντεο-οθόνη αφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θυροτηλεόραση και διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες 
της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης Due Fili (εμφάνιση εικόνων από μπουτονιέρα και κάμερες, φωνητική επικοινωνία με 
εξωτερικό σταθμό, θυροτηλέφωνα και μπουτόν κλήσης, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς, κλήση ενδοεπικοινωνίας κλπ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο για τους χωνευτούς διακόπτες (κωδ. 01480, 01481, 01482, 01485, 01486 και 01487) 
διατίθεται η λειτουργία στιγμιαίου/παρατεταμένου πατήματος που επιτρέπει τη δυναμική τροποποίηση της 
συμπεριφοράς του εκκινητή με χρονικό προγραμματισμό (από μονοσταθή με χρονικό προγραμματισμό σε 
δισταθή και αντίστροφα) που έχει διαμορφωθεί στην ίδια ομάδα.

3. ΚΎΡΙΟ ΜΕΝΟΥ.

Περιγραφη - Κύριο μενου
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Κύριο μενου
Αγγίζοντας το εικονίδιο  έ χετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις.

• Ημερομηνία και ώρα
Αγγίζοντας το εικονίδιο  μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφανιζόμενη ημερομηνία και ώρα.  

Με τα εικονίδια  και  μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή που αναβοσβήνει μέχρι να φτάσει στην 
επιθυμητή ημέρα, μήνα, έτος και ώρα.       
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• Οθόνη
Αγγίζοντας το εικονίδιο  στην οθόνη εμφανίζεται η οθόνη που επιτρέπει τη ρύθμιση του εσω-
τερικού φωτισμού και του κοντράστ της οθόνης.

Κύριο μενου 

Η ρύθμιση γίνεται κρατώντας το δάκτυλο στα εικονίδια  και  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επί-
πεδο.  

• Ήχος πλήκτρων  
Μέσω των εικονιδίων  και  μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό 
σήμα (μπιπ) που συνοδεύει το άγγιγμα των εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη αφής.

• Μονάδα θερμοκρασίας
Με τα εικονίδια  και  μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης με την οποία η οθόνη αφής 
θα εμφανίζει τη θερμοκρασία στους διάφορους χώρους της εγκατάστασης.

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε αγγίξτε στο τέλος το εικονίδιο  . 

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αγγίξτε το εικονίδιο  .        
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• Προστασία
Μέσω αυτής της επιλογής ρυθμίζεται ένας κωδικός πρόσβασης (με 4 έως 6 ψηφία) που εμποδίζει την εμφά-
νιση συγκεκριμένων σελίδων και, συνεπώς, όλων των εντολών που συνδέονται με αυτές. Η εφαρμογή αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για διαφοροποίηση της χρήσης της βιντεο-οθόνης αφής ανάλογα 
με τον εκάστοτε χρήστη. 

Πατήστε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο  για να εμφανίσετε τη σελίδα ρύθμι-
σης του κωδικού πρόσβασης (παρουσιάζεται στην παρακάτω σελίδα) και επιλέξτε τη σελίδα που δεν θέλετε 
να εμφανίζεται. 

Πατήστε το εικονίδιο  για να τροποποιήσετε έναν ήδη διαμορφωμένο κωδικό πρόσβασης.     

Κύριο μενου 

• Ρυθμίσεις του Θυροτηλεόραση
Εάν πατήσετε στη το εικονίδιο  , θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα 
ρύθμισης του κουδουνιού για αντιστοίχιση στους τύπους κλήσης και να ρυθμίσετε την ένταση.
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• Πληροφορίες 
Αγγίζοντας το εικονίδιο  εμφανίζεται η οθόνη που αναφέρει την έκδοση του λογισμικού και τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της οθόνης αφής.                      

Κύριο μενου
• Αισθητήρας θερμοκρασίας 

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω των πλήκτρων  και  την 

αντιστάθμιση της τιμής θερμοκρασίας που μετράται από τον εξωτερικό αισθητήρα (εάν υπάρχει). 
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Διαχειριση χωρων
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ.
Από το κύριο μενού, με το εικονίδιο  εμφανίζεται η οθόνη που επιτρέπει την επιλογή των 
διαφόρων χώρων της εγκατάστασης και τον έλεγχο των συσκευών που συνδέονται με αυτούς (φώτα, ρολλά, 
κλιματισμός, κλπ.).

Για παράδειγμα, αγγιζοντας το εικονίδιο  σε αντιστοιχία με το χώρο που ονομάζεται «Σαλόνι», 
η οθόνη αφής εμφανίζει την ακόλουθη οθόνη:
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Διαχειριση χωρων
•  Πατώντας το εικονίδιο  μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε το 

φωτισμό των αντιστοιχισμένων λαμπτήρων.

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ανεβαίνει και κατεβαίνει το ρολό με την ένδειξη «Αριστερά ρολά 
σαλονιού».

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ενεργοποιείται το σενάριο με την ένδειξη «Είσοδος». Το ίδιο ισχύει για όλα 
τα άλλα εικονίδια που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα σενάρια που εμφανίζονται.

•  Εάν πατήσετε τα εικονίδια  και  εμφανίζονται όλες οι οθόνες που αφορούν τις ομάδες και τα σενάρια 
για τον επιλεγμένο χώρο. 

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζονται οι οθόνες που αφορούν όλους τους υπόλοιπους χώρους της 
εγκατάστασης.

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζεται μια οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της 
θερμοκρασίας του χώρου με την ένδειξη «Σαλόνι».

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη για την τροποποίηση του 
αυτόματου προγράμματος.

Εάν πατήσετε τα εικονίδια ,  και ,  αυξάνεται και μειώνεται αντίστοιχα η 

ρυθμισμένη θερμοκρασία και η ταχύτητα της μονάδας fan-coil. 

Εμφάνιση της κατάστασης των interface. 
Εάν στους χώρους υπάρχουν interface επαφών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των κουφωμάτων ή/και 
των θυρών και των παραθύρων, η βιντεο-οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστα-
σής τους.
Για παράδειγμα, εάν ένα παράθυρο έχει μείνει ανοικτό, το εικονίδιο του interface επαφών που συνδέεται με το 
συγκεκριμένο παράθυρο θα ανάψει.      
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Διαχειριση χωρων

Ομοίως, η βιντεο-οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης των ρελέ που συνδέ-
ονται με ένα συγκεκριμένο φορτίο (για παράδειγμα, λαμπτήρες, ηλεκτροβαλβίδες εγκατάστασης θέρμανσης/
κλιματισμού κλπ.).

4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ RGB.
Αυτή η λειτουργία διαχείρισης των φώτων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν στο σύστημα οικιακού 
αυτοματισμού By-me έχουν εγκατασταθεί ειδικοί ρυθμιστές, λαμπτήρες και τροφοδοτικά, παρέχει, μέσω 
της δυνατότητας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ρύθμισης της έντασης, αποτελεσματικό φωτισμό των 
χώρων και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 
Οι νέες λειτουργίες RGB (κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Vimar) παρέχουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας κομψών και εκλεπτυσμένων χρωματικών παραλλαγών και μοτίβων φωτισμού. Επίσης, μπορείτε 
να ανακαλέσετε σενάρια που περιλαμβάνουν διάφορες λειτουργίες της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού, 
όπως, για παράδειγμα, συνδυασμούς φώτων και χρωμάτων που συνδέονται με την αγαπημένη σας μουσική 
για να δημιουργήσετε ξανά ένα εξατομικευμένο και ευχάριστο περιβάλλον.

Διαχείριση μονοχρωματικών λαμπτήρων 
Η διαχείριση των μονοχρωματικών λαμπτήρων γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση του συμβα-
τικού φωτισμού.     
Πατώντας το εικονίδιο  μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τους 
αντιστοιχισμένους μονοχρωματικούς λαμπτήρες.

Διαχείριση λαμπτήρων RGB
Η βιντεο-οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ρύθμισης/αλλαγής της 
απόχρωσης των χρωμάτων, του κορεσμού και της έντασης του φωτισμού των λαμπτήρων RGB. Επίσης, είναι 
δυνατή η ενεργοποίηση της εφαρμογής Fading-Show που έχει διαμορφωθεί στην κεντρική μονάδα από τον 
τεχνικό εγκατάστασης.

• Αναμμένος λαμπτήρας.
Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός φωτισμού είναι σταθερός (χωρίς 
ρύθμιση) και το χρώμα σταθερό.
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• Σβηστός λαμπτήρας. 
Όπως παραπάνω, αλλά ο λαμπτήρας είναι σβηστός. 

• Λαμπτήρας σε κατάσταση ρύθμισης.
Στην περίπτωση αυτή, ο βαθμός φωτισμού είναι ρυθμιζόμενος 
(το επίπεδο υποδεικνύεται από τη γραμμή κύλισης) και το χρώμα 
σταθερό.

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας, το εικονίδιο ρύθμισης θα εμφανίζεται ως εξής:

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη από την οποία πραγματοποιούνται 
οι ρυθμίσεις των χρωμάτων.    

•  Μέσω των πλήκτρων  και  μπορείτε να ρυθμίσετε την απόχρωση του χρώματος (σταθερό) του 
λαμπτήρα όταν ανάψει.
Η απόχρωση του χρώματος που εμφανίζεται αντιστοιχεί στη θέση του δρομέα στην επιθυμητή χρωματική θέση.  

•  Μέσω των πλήκτρων  και  που αντιστοιχούν στην επιλογή κορεσμού μπορείτε να ρυθμίσετε 
τη «ζωντάνια» του χρώματος.  

•  Μέσω των πλήκτρων  και  που αντιστοιχούν στην επιλογή φωτισμού μπορείτε να ρυθμίσετε 
την «αντίθεση» του χρώματος.

Διαχειριση χωρων
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Λειτουργία dimmer όταν έχει συνδεθεί ο «αισθητήρας φωτεινότητας»
Εάν στην εγκατάσταση έχει τοποθετηθεί αισθητήρας φωτεινότητας συνδεδεμένος στο προϊόν κωδ. 01467, 
μπορείτε να διατηρήσετε σταθερή και με αυτόματο τρόπο τη φωτεινότητα ενός χώρου βάσει της τιμής που 
μετράται από τον αισθητήρα και μιας τιμής ρύθμισης της φωτεινότητας που ρυθμίζεται αυτόματα με κάθε 
ρύθμιση του dimmer.

Η λειτουργία διατήρησης της φωτεινότητας σε σταθερά επίπεδα μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 

οποιαδήποτε στιγμή με πάτημα του . Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις ελέγχου γίνονται ίδιες με 

οποιουδήποτε άλλου σημείου φωτισμού με dimmer.
Επομένως, η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς χρησιμοποιείται, όσο 
είναι δυνατό, φυσικός φωτισμός αντί για τεχνητό για το φωτισμό του χώρου.
Στην οθόνη αφής, το dimmer που είναι συνδεδεμένο στον αισθητήρα φωτεινότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις οθόνες χώρων και εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω:

• Αναμμένος λαμπτήρας στη λειτουργία Fading-Show.
Στη λειτουργία αυτή, ο λαμπτήρας ανάβει με την ακολουθία φωτι-
σμού που διαμορφώθηκε στην κεντρική μονάδα.   

• Σβηστός λαμπτήρας στη λειτουργία Fading-Show.  

• Εάν πατήσετε το  μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν.

•  Εάν πατήσετε το  μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Fading-Show που διαμορφώθηκε προ-
ηγουμένως στην κεντρική μονάδα. 

Διαχειριση χωρων
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Διαχειριση χωρων
4.2 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
Σε ό,τι αφορά το γραφικό interface της οθόνης αφής, ο θερμοστάτης και ο αισθητήρας θερμοκρασίας συμπερι-
φέρονται με παρόμοιο τρόπο. Επομένως, εμφανίζονται τα εξής: 
• Τρέχουσα θερμοκρασία.
•  Μετρηθείσα θερμοκρασία από τον εξωτερικό αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος στην είσοδο του θερμοστάτη 

(εάν υπάρχει).
• Σχετική υγρασία που μετράται από τον ηλεκτρονικό αισθητήρα υγρασίας (εάν υπάρχει).
• Ταχύτητα fancoil  (εάν υπάρχει).
• Τρέχουσα τιμή ρύθμισης.
• Κατάσταση εξόδου (ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη και, όταν υπάρχει, με boost) .
•  Σύμβολο συναγερμού πιθανού εξωτερικού αισθητήρα που χρησιμοποιείται ως συναγερμός θερμοκρασίας 

επίστρωσης σε επιδαπέδια εγκατάσταση .  

Από την οθόνη αφής μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: 
• Εποχιακή λειτουργία: ΘΕΡΙΝΗ - ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ.
• Τρόπος λειτουργίας.
• Τιμή ρύθμισης θερμοκρασίας.
•  Ταχύτητα fan coil (1-2-3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ή ρύθμιση αναλογικής τιμής, ανά 10%, μεταξύ 0 και 100%, ή 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ) .
  
• Ανάγνωση και τροποποίηση ωριαίου προγράμματος.
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ΟΘΟΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

•  Μέσω του  εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των λειτουργιών ΑΥΤΟΜΑΤΗ, 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΜΕΙΩΣΗ, ΑΠΟΥΣΙΑ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Antifreeze ή Too Hot ανάλογα με την εποχιακή λειτουρ-
γία) της εγκατάσταση θέρμανσης/κλιματισμού.

Διαχειριση χωρων

• Μέσω του  τροποποιείται η εποχιακή λειτουργία. 

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών «ΑΥΤΟΜΑΤΗ» ή «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ». 
Αντίθετα, εάν βρίσκεστε στη λειτουργία «ΑΥΤΟΜΑΤΗ» ή «ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΖΩΝΗ» δεν μπορείτε να τροποποιή-
σετε τον τρόπο λειτουργίας.
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Εάν τροποποιήσετε την τιμή ρύθμισης της θερμοκρασίας από την «ΑΥΤΟΜΑΤΗ» λειτουργία, μεταβαίνετε 
αυτόματα στην τιμή της «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ» και η κύρια οθόνη μοιά-
ζει με αυτήν που φαίνεται παρακάτω:

Δεν είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στη «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ» αλλά 
μόνο από την «ΑΥΤΟΜΑΤΗ» λειτουργία μετά την τροποποίηση της τιμής ρύθμισης.

•  Εάν πατήσετε το  ή το  (εμφανίζεται στην οθόνη τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας) 
εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της διάρκειας της επιλεγμένης λειτουργίας: 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από τα προτεινόμενα (από 1 έως 12 ώρες) ή εάν 
πατήσετε το , θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που επιτρέπει τη ρύθμιση μιας εξατομικευμένης 
τιμής (ανά 1 ώρα).

Από την κύρια οθόνη, εάν πατήσετε το , επιστρέφετε ξανά στην «ΑΥΤΟΜΑΤΗ» λειτουργία όπου εμφα-
νίζεται η ώρα και η ημερομηνία τερματισμού της «ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ» 
που μόλις ρυθμίστηκε.

Εάν, στην κύρια οθόνη, εμφανιστεί το εικονίδιο , ο συναγερμός θερμοκρασίας επίστρωσης είναι ενερ-
γοποιημένος. Ο συναγερμός είναι συνδεδεμένος με την υπέρβαση μιας οριακής θερμοκρασίας πάνω από την 
οποία μπορεί να προκληθούν βλάβες σε μια πιθανή επιδαπέδια εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική 
ζώνη «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ» αυτόματα.

Διαχειριση χωρων
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4.3 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η οθόνη αφής παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επίσης άλλων τύπων αναλογικών ρυθμίσεων που δεν 
σχετίζονται απαραίτητα με το φωτισμό. Ένα παράδειγμα εμφάνισης παρέχεται παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
στη φάση ρύθμισης

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ρύθμισης

Στην περίπτωση στην οποία ο εκκινητής βρίσκεται στην κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, εμφανίζονται τα 
εξής: .

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας της υπό ρύθμιση εξόδου, η αντιστοιχισμένη διάταξη ελέγχου θα εμφανίσει μια 
ειδοποίηση αντί για την τιμή ρύθμισης: 

Διαχειριση χωρων

Κανονική 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνο εμφάνιση
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Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ο μηχανισμός 3 αναλογικών εισόδων 01467 στον οποίο συνδέεται ένας ειδικός 
αισθητήρας, στις οθόνες διαχείρισης των χώρων μπορεί να εμφανίζονται μία ή περισσότερες στιγμιαίες τιμές 
των διαφόρων μεγεθών που ανιχνεύονται από τον αισθητήρα.
Οι μετρήσεις που μπορούν να εμφανιστούν, οι οποίες μπορεί να είναι η φωτεινότητα, η ταχύτητα ανέμου, η 
ατμοσφαιρική πίεση, η σχετική υγρασία, η ποιότητα αέρα, η ροή αέρα, η τάση, το ηλεκτρικό ρεύμα, η ισχύς, η 
ποσότητα βροχής και η θερμοκρασία, αναπαριστώνται ως εξής: 

Στην περίπτωση που το εμφανιζόμενο μέγεθος είναι η σχετική υγρασία και εφόσον προβλέπεται από την 
εγκατάσταση, μπορείτε να καθορίσετε μια τιμή ρύθμισης, η υπέρβαση της οποίας οδηγεί στην εμφάνιση, και 
ενδεχομένως στην ενεργοποίηση, ενός ειδικού συναγερμού.

Διαχείριση χώρων

Στην προηγούμενη οθόνη, η ένδειξη της κατάστασης της εξόδου ON/OFF μπορεί να μην υπάρχει στην περί-
πτωση που ο έλεγχος υγρασίας έχει απενεργοποιηθεί από την οθόνη καθορισμού της τιμής ρύθμισης.

Εάν πατήσετε το , εμφανίζεται η οθόνη καθορισμού της τιμής ρύθμισης (ελάχιστη τιμή 20% - μέγιστη 

τιμή 80%) και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ελέγχου στην έξοδο:
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Διαχείριση χώρων
4.4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
Εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν ένας ή περισσότεροι κλιματικοί ρυθμιστές και ο τεχνικός εγκατάστασης δια-
μόρφωσε στην οθόνη αφής τον έλεγχό τους, ο μηχανισμός θα εμφανίσει τις παρακάτω επιλογές λειτουργίας:
- σταθερή λειτουργία (με πιθανό έλεγχο της τιμής ρύθμισης),
- μεταβλητή λειτουργία.

Στην περίπτωση στην οποία προκύψει πρόβλημα στη λειτουργία της εγκατάστασης ή βλάβη των αισθητήρων 

που είναι συνδεδεμένοι στον κλιματικό ρυθμιστή, στην οθόνη αφής θα εμφανιστεί το εικονίδιο  . 

Σημείωση: Η παρουσία ή όχι του εξωτερικού και του βοηθητικού αισθητήρα εξαρτάται από την εγκατάσταση 
των αισθητήρων βάσει των αναγκών και του τύπου της εγκατάστασης ρύθμισης θερμοκρασίας. 
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Μετεωρολογικός σταθμός 
5. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.
Εάν στην εγκατάσταση έχει εγκατασταθεί το λογισμικό «μετεωρολογικός σταθμός», η οθόνη αφής θα εμφανίσει 
σε ένα ειδικό παράθυρο τα δεδομένα που έχει ανιχνεύσει ο σταθμός. Στη συνέχεια αναφέρονται δύο παραδείγ-
ματα οθονών που εμφανίζουν τα δεδομένα που ανιχνεύτηκαν από το μετεωρολογικό σταθμό.

Τα βέλη  δίπλα στη θερμοκρασία και στην ταχύτητα ανέμου σας μεταφέρουν σε μια σελίδα που αναφέρει τις 
ακραίες τιμές που καταγράφηκαν. Η επαναφορά αυτών των τιμών μπορεί να γίνει χειροκίνητα (μέσω ειδικού 
πλήκτρου) και αυτόματα, τα μεσάνυχτα κάθε ημέρας. Η επιλογή μεταξύ των δύο τρόπων επαναφοράς γίνεται 
στη φάση της εγκατάστασης. Οθόνες αναφοράς που εμφανίζουν ακραίες τιμές θερμοκρασίας.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα μετεωρολογικά σύμβολα που εμφανίζονται από την οθόνη αφής αντιστοιχούν στην 
πραγματική κλιματολογική κατάσταση, αλλά δεν αποτελούν πρόβλεψη.

Μετεωρολογικός σταθμός 
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ.
Από το κύριο μενού, πατώντας το εικονίδιο  μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη που παρέχει τη 
δυνατότητα τροποποίησης των αυτόματων λειτουργιών που διαμορφώθηκαν προηγουμένως στην κεντρική μονάδα.

Το μενού Προγράμματα συμβάντων παρέχει τη δυνατότητα:
-  χειροκίνητης διακοπής και επανεκκίνησης του επιλεγμένου συμβάντος,
-  τροποποίησης της ώρας ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης του συμβάντος.

•  Πατώντας το  μπορείτε να διακόψετε την εκτέλεση του επιθυμητού προγράμματος. Το εικονίδιο θα 
ανάψει. Για να ξεκινήσετε ξανά το πρόγραμμα, αρκεί να πατήσετε ξανά το εικονίδιο αυτό. 

•  Πατώντας το  μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης της 
ώρας ενεργοποίησης ή/και απενεργοποίησης του συμβάντος. 

Η ώρα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω λειτουργίες χρονικού προγραμματισμού:
- Εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
- Περιοδικό πρόγραμμα.
- Κυκλικό πρόγραμμα.
- Χρονικός προγραμματισμός.

Προγράμματα συμβάντων

 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης, για κάθε ημέρα της εβδομάδας, της ενεργοποίησης του συμβάντος σε 
διαστήματα 10 λεπτών (ελάχιστος χρόνος).
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Προγράμματα συμβάντων

●  Πατώντας το  και το  μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό διάστημα. Η επιλογή  

ενεργοποιεί το πρόγραμμα για 10 λεπτά, ενώ με το  το πρόγραμμα απενεργοποιείται (η πορεία 

του ιστογράμματος θα ενημερωθεί).

Πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα διαστήματα που πρέπει να τροποποιήσετε και, τέλος, να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή με το στοιχείο .

●  Για να αντιγράψετε τη ρύθμιση ενός διαστήματος σε ένα άλλο ή άλλα, πατήστε το εικονίδιο .

•  Επιλέξτε μια άλλη ημέρα της εβδομάδας πατώντας το  και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. 

Με το  μπορείτε να αντιστοιχίσετε στην ημέρα που εμφανίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μιας 

οποιασδήποτε άλλης ημέρας της εβδομάδας. Επιλέξτε με το  και το  την ημέρα που 

θέλετε να αντιγράψετε και επιβεβαιώστε την επιλογή με το . 

 Περιοδικό πρόγραμμα.
Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ενός συμβάντος δύο φορές το μέγιστο για κάθε 
ημέρα της εβδομάδας και ρύθμισης της ώρας σε διαστήματα του 1 λεπτού.
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●  Το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα αντιγραφής του προγράμματος μιας ήδη ρυθμισμένης ημέρας 
σε μια άλλη που πρόκειται να ρυθμιστεί. Η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Στο τέλος, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν πατώντας το .

 Κυκλικό πρόγραμμα.
Παρέχει τη δυνατότητα κυκλικής επανάληψης της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On-Off) ενός συμβάντος 
ανάλογα με τη διάρκεια που έχει ρυθμιστεί και σε έναν τρόπο λειτουργίας που δεν εξαρτάται από την ημέρα, 
την ημερομηνία και την ώρα.

●  Ρυθμίστε τη διάρκεια ON (h:min) μέσω των στοιχείων  και .

●  Ρυθμίστε με παρόμοιο τρόπο τη διάρκεια OFF (h:min).
Στο τέλος, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν πατώντας το .

●  Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας μέσω του εικονιδίου . 

●  Πατώντας το  και το  μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και τέλους καθενός από τα 2 
συμβάντα ή μόνο ενός συμβάντος.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα συμβάν, ρυθμίστε την ώρα λήξης με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπίπτει ή να είναι 
προγενέστερη της ώρας έναρξης του συμβάντος. Εάν διαγράψετε το συμβάν 1, διαγράφεται και το συμβάν 2.

Προγράμματα συμβάντων
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●  Ρυθμίστε τη διάρκεια (h:min) μέσω των στοιχείων  και .

Στο τέλος, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν πατώντας το .

 Χρονικός προγραμματισμός.
Επιτρέπει τον προγραμματισμό της διάρκειας του ελέγχου σε ώρες και λεπτά. 
Η λειτουργία αυτή πρέπει να συνδυάζεται πάντα με 1 ή 2 εισόδους και 1 ή 2 ομάδες στην έξοδο με μήνυμα 
τύπου On-Off ή Off-On. 
Η κεντρική μονάδα στέλνει την πρώτη εντολή όταν εμφανίζεται το συμβάν και τη δεύτερη όταν λήξει ο ρυθμι-
σμένος χρόνος.

Προγράμματα συμβάντων
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Η οθόνη αφής επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού με τρόπο παρόμοιο 
με εκείνο του ψηφιακού πληκτρολογίου και κατά συνέπεια μέσω εισαγωγής των κωδικών PIN, η οθόνη είναι 
η εξής:

Αντιδιαρρηξη
7. ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗ.
Από το κύριο μενού, αγγίζοντας το εικονίδιο  , εμφανίζεται η οθόνη που επιτρέπει την 
εμφάνιση της κατάστασης της του συστήματος αντιδιάρρηξης και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
συστήματος.
Για παράδειγμα, η οθόνη του συστήματος που είναι εν μέρει ενεργό (το πράσινο χρώμα δείχνει την εν μέρει 
ενεργοποίηση) είναι τύπου:

ενώ η οθόνη του συστήματος συναγερμού (το κόκκινο χρώμα δείχνει τις ζώνες συναγερμού) θα είναι τύπου:



27

Αντιδιαρρηξη
Αφού εισαχθεί ο κωδικός PIN, η οθόνη αφής εμφανίζει την παρακάτω οθόνη:  

•  Αγγίζοντας το εικονίδιο  γίνεται συνολική ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όλων των επιμε-
ρισμών που συνδέονται με το PIN που έχει εισαχθεί.

•  Αγγίζοντας το εικονίδιο  παρέχεται πρόσβαση στις οθόνες που επιτρέπουν την επιλογή των 
μεμονωμένων επιμερισμών προς ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

• Αγγίζοντας το εικονίδιο  απενεργοποιείται το ηχητικό σήμα του τρέχοντος συναγερμού.

Για να συμπειληφθεί μία ζώνη σε μία εν μέρει ενεργοποίηση, αρκεί να αγγίξετε το αντίστοιχο εικονίδιο και το 
άκρο του τελευταίου αλλάζει σε κίτρινο χρώμα.

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που κάνατε αγγίξτε στο τέλος το εικονίδιο  .  
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Ελεγχος φορτιων

•  Εάν πατήσετε το , εμφανίζεται η οθόνη μέσω της οποίας μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα 
φορτία. 

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  που υπάρχει στο επιθυμητό φορτίο, εκτελείται χειροκίνητη ρύθμιση του 
φορτίου.
Το παραπάνω εικονίδιο εμφανίζεται μόνο εάν το φορτίο μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα. Πράγματι, στη φάση 
της διαμόρφωσης ο τεχνικός εγκατάστασης θα καθορίσει τα φορτία που μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα 
και τα φορτία που δεν μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα (βλ. για παράδειγμα παρακάτω οθόνη).

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ.
Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που 
εμφανίζει την κατάσταση των ελεγχόμενων φορτίων και της απορροφούμενης ισχύος. 
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Ελεγχος φορτιων
 Ρύθμιση προτεραιότητας φορτίων

Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης της σειράς με την οποία τα μεμονωμένα φορτία, 
τα οποία έχουν ήδη ρυθμιστεί από την κεντρική μονάδα κατά τη φάση διαμόρφωσης στη μονάδα ελέγχου 
φορτίων, αποσυνδέονται σε περίπτωση ανάγκης.

•  Πατώντας τα  και  μπορείτε να επιλέξετε το φορτίο για το οποίο θέλετε να τροποποιήσετε την 

προτεραιότητα και μέσω των  και  μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη νέα προτεραιότητα.

Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε στο τέλος το  .  
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9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  και θα αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού, τα οποία, 
ανάλογα με τη δομή της εγκατάστασης, εμφανίζουν τις παρακάτω επιλογές: 
•  Consumo globale (Συνολική κατανάλωση) (εμφανίζεται πάντα)
•  Produzione energia (Παραγωγή ενέργειας) (προαιρετική)
•  Flussi energia (Ροή ενέργειας) (προαιρετική)
•  Contaimpulsi (Μέτρηση παλμών) (προαιρετική) από 1 έως 8 (για παράδειγμα, Acqua fredda (Κρύο νερό), 

Gas (Αέριο) κλπ.)
•  Singolo carico (Μεμονωμένο φορτίο) (προαιρετικό) από 1 έως 8 (για παράδειγμα, Frigo (Ψυγείο), Boiler 

(Λέβητας) κλπ.)

9.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ
Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι η παροχή στο χρήστη ενός ολοκληρωμένου και διαισθητικού οδηγού με 
γραφικά, ο οποίος παρουσιάζει τον τρόπο πλοήγησης μεταξύ των οθονών της οθόνης αφής που αφορούν 
αποκλειστικά τη διαχείριση της ενέργειας.
Υπόμνημα:

-  :  Κύριο μενού Monitoraggio Consumi (Παρακολούθηση κατανάλωσης)
-  :  Λεπτομέρειες για το Consumo globale (Συνολική κατανάλωση)
-  :  Λεπτομέρειες για το Produzione (Παραγωγή)
-  :  Οθόνη Flussi di energia (Ροή ενέργειας)
-  Στην οθόνη Consumo globale (Συνολική κατανάλωση)  : Εκτίμηση παροχής/αυτοκα-

τανάλωσης

-  Στην οθόνη Produzione energia  (Παραγωγή ενέργειας)  : Εκτίμηση εισροής/αυτοκα-
τανάλωσης

Παρακολούθηση ενέργειας
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Παρακολούθηση ενέργειας

9.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εάν πατήσετε το  θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη για την εμφάνιση και τη διαχείριση της κατα-
νάλωσης της ενέργειας του σπιτιού (Energy Guard) μέσω: 
- της ένδειξης στιγμιαίας ισχύος σε kW ή CO2 ή κόστους σε ευρώ,
- της ένδειξης συσσωρευμένης ενέργειας σε kW/h ή CO2 ή κόστους σε ευρώ, 
- του γραφικού ιστογράμματος συσσωρευμένης ενέργειας σε kW/h ή CO2 ή κόστους σε ευρώ, σε ημερήσια/

εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια βάση
Το πράσινο χώμα υποδεικνύει μια τιμή κάτω από τη μέση τιμή, το πορτοκαλί χρώμα μια τιμή πάνω από τη μέση 
τιμή και το γκρι χρώμα του φόντου τη μέση τιμή.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τιμή που εμφανίζεται (σε ευρώ) είναι απλώς ενδεικτική: αντιστοιχεί στην τιμή σε € της 
ενέργειας που καταναλώθηκε, αλλά δεν σχετίζεται άμεσα με το συνολικό ποσό του λογαριασμού, ο 
οποίος περιλαμβάνει τα πάγια, τυχόν αυξήσεις της τιμής ενέργειας κατά τη διάρκεια του διμήνου και 
τους λογιστικούς διακανονισμούς.   

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εμφανίζει η οθόνη 
αφής την κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, η πορεία της κατανάλωσης εμφανίζεται πάντα σε kW.  

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζονται με διαδοχικό και κυκλικό τρόπο τα δεδομένα που αφορούν 
την ενεργειακή κατανάλωση (σε kWh), τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (εάν η λειτουργία αυτή έχει 
ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης) και το κόστος.  

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζεται μία ακόμη οθόνη, η οποία, μέσω ενός κυκλικού γραφικού και 
μιας σειράς ιστογραμμάτων, υποδεικνύει τα ποσοστά της παρεχόμενης ενέργειας και της ενέργειας αυτοκα-
τανάλωσης στο σύνολο που αναπαρίσταται από την ενέργεια που καταναλώνεται. 

Παρακολούθηση ενέργειας
Ένδειξη ζώνης κατανάλωσης

Στιγμιαία 
κατανάλωση

Ένδειξη μέσης 
κατανάλωσης ανά ζώνη

Μέση ποσοτική κατανάλωση Εκτιμώμενη ποσοτική 
κατανάλωση

Πραγματική ποσοτική κατανάλωση

Ιστόγραμμα πορείας 
κατανάλωσης

Τιμές που εμφανίζονται 
στο εικονίδιο ποσοτικής 
κατανάλωσης

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζεται ξανά η οθόνη Consumo globale (Συνολική κατανάλωση) 
που φαίνεται στην αρχική σελίδα.
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•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική κλίμακα (ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες) 
σύμφωνα με την οποία θα μετράται η κατανάλωση.   
Η ποσοτική κατανάλωση που εμφανίζεται είναι:
- ημερήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε ώρες,
- εβδομαδιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε ημέρες,
- μηνιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε εβδομάδες,
- ετήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε μήνες.
Τα τμήματα του ιστογράμματος που επισημαίνονται στο κάτω μέρος με μια λευκή γραμμή αναπαριστούν τις 
τιμές που εμφανίζονται στο εικονίδιο ποσοτικής κατανάλωσης. 

■ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η γραφική αναπαράσταση του ιστογράμματος πορείας κατανάλωσης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του 
συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί. 

Συμβόλαιο βάσει ζωνών ωραρίου
- Μέση κατανάλωση: εμφανίζεται με γκρι χρώμα
- Πραγματική κατανάλωση: εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.
Για την αναπαράσταση των τριών διαθέσιμων ζωνών ωραρίου, χρησιμοποιούνται διαφορετικές αποχρώ-
σεις του πράσινου: από ανοιχτό πράσινο για τη ζώνη 1 έως σκούρο πράσινο για τη ζώνη 3. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της μέσης κατανάλωσης, η ράβδος του ιστογράμματος γίνεται κίτρινη. 

-  Εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα είναι σε ώρες, στο πάνω αριστερό τμήμα του ιστογράμματος εμφα-
νίζεται ένας αριθμός που υποδεικνύει τη ζώνη ωραρίου.

Παρακολούθηση ενέργειας

Συμβόλαιο βάσει τιμών κατωφλίου
- Μέση κατανάλωση: εμφανίζεται με γκρι χρώμα. 

Η τιμή αυτή αναπαριστά την τιμή κατωφλίου της προβλεπόμενης κατανάλωσης.
- Πραγματική κατανάλωση: εμφανίζεται με πράσινο χρώμα (μία μόνο απόχρωση). 

Η ράβδος του ιστογράμματος γίνεται κίτρινη σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου.
-  Η υπέρβαση της μηνιαίας τιμής κατωφλίου υποδεικνύεται από ένα μικρό κόκκινο εικονίδιο που εμφανί-

ζεται πάνω από τις ράβδους του ιστογράμματος (το εικονίδιο εμφανίζεται από τη στιγμή της υπέρβασης 
της τιμής κατωφλίου έως το τέλος του μήνα).

■ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Στην περίπτωση αυτή, η γραφική αναπαράσταση του εικονιδίου διαφέρει και πάλι ανάλογα με τον τύπο 
του συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί. 

Συμβόλαιο βάσει ζωνών ωραρίου
- Μέση κατανάλωση: εμφανίζεται με γκρι χρώμα
- Εκτιμώμενη κατανάλωση: εικονίδιο  με πράσινο χρώμα.
- Πραγματική κατανάλωση: εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

Για την αναπαράσταση των τριών διαθέσιμων ζωνών ωραρίου, χρησιμοποιούνται διαφορετικές απο-
χρώσεις του πράσινου: από ανοιχτό πράσινο για τη ζώνη 1 έως σκούρο πράσινο για τη ζώνη 3. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της μέσης κατανάλωσης, το εικονίδιο γίνεται κίτρινο. 
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Παρακολούθηση ενέργειας
Συμβόλαιο βάσει τιμών κατωφλίου
- Μέση κατανάλωση: εμφανίζεται με γκρι χρώμα. 

Η τιμή αυτή αναπαριστά την τιμή κατωφλίου της προβλεπόμενης κατανάλωσης.
- Πραγματική κατανάλωση: εμφανίζεται με πράσινο χρώμα (μία μόνο απόχρωση). 

Το εικονίδιο γίνεται κίτρινο σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου.
-  Η υπέρβαση της μηνιαίας τιμής κατωφλίου υποδεικνύεται από ένα μικρό κόκκινο εικονίδιο που εμφα-

νίζεται πάνω από το εικονίδιο 
Ποσοτική κατανάλωση (μόνο στην περίπτωση στην οποία εμφανίζεται η μηνιαία κατανάλωση).

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται οι οθόνες λεπτομερειών κατανάλωσης ανάλογα με τη ρυθμι-
σμένη μονάδα μέτρησης και χρονική κλίμακα.
Μπορείτε να διαχειριστείτε συμβόλαια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 1, 2 ή 3 ζωνών ωραρίου 
ή συμβόλαια βάσει τιμών κατωφλίου, για τα οποία προβλέπεται μέγιστη μηνιαία κατανάλωση ενέρ-
γειας (το κόστος της ενέργειας αυξάνεται πάνω από αυτό το μέγιστο όριο).
Τέλος, μόνο για τις τριφασικές εγκαταστάσεις, στο τέλος της τρίτης οθόνης εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανο-
μή της συσσωρευμένης ενέργειας από κάθε φάση.
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• Το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων που εμφανίζονται στη σχετική οθόνη.  

9.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Εάν πατήσετε το , όταν εμφανίζεται, θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη για την εμφάνιση και τη 
διαχείριση της παραγωγής της ενέργειας του σπιτιού μέσω: 
- της ένδειξης παραγόμενης στιγμιαίας ισχύος σε kW ή CO2 ή κόστους σε ευρώ,
- της ένδειξης παραγόμενης συσσωρευμένης ενέργειας σε kW/h ή CO2 ή κόστους σε ευρώ, 
- του γραφικού ιστογράμματος παραγόμενης συσσωρευμένης ενέργειας σε kW/h ή CO2 ή κόστους σε ευρώ, 

σε ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια βάση. 
Το σκούρο πράσινο χρώμα υποδεικνύει την παραγόμενη ενέργεια και το ανοιχτό πράσινο χρώμα την ιδιοκα-
τανάλωση. 
ΣΗΜ. Προφανώς, η τιμή που αναπαρίσταται με ανοιχτό πράσινο χρώμα δεν μπορεί να είναι ποτέ μεγαλύτερη 
από αυτήν που αναπαρίσταται με σκούρο πράσινο χρώμα (στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι ίδιες). 

Στιγμιαία 
παραγωγή

Ένδειξη μέσης 
παραγωγής ανά ζώνη

Μέση ποσοτική κατανάλωση

Πραγματική ποσοτική παραγωγή

Ιστόγραμμα πορείας 
συσσωρευμένης ενέργειας

Τιμές που εμφανίζονται 
στο εικονίδιο ποσοτικής 
παραγωγής

Παρακολούθηση ενέργειας
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•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζεται ξανά η οθόνη Produzione energia (Παραγωγή ενέργειας) 
που φαίνεται στην αρχική σελίδα.

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , μπορείτε να τροποποιήσετε το χρονικό διάστημα αναφοράς (ημερήσιο, 
εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο) που αφορά την αναπαράσταση με ιστογράμματα του ιστορικού σχετικά με 
την παραγωγή.

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εμφανίζει η οθόνη 
αφής την ενέργεια που παράχθηκε. Ωστόσο, η πορεία της παραγωγής εμφανίζεται πάντα σε kW.  

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική κλίμακα (ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες) 
σύμφωνα με την οποία θα μετράται η παραγωγή.   
Η ποσοτική παραγωγή που εμφανίζεται είναι:
- ημερήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε ώρες,
- εβδομαδιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε ημέρες,
- μηνιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε εβδομάδες,
- ετήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε μήνες.

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται οι οθόνες λεπτομερειών παραγωγής ανάλογα με τη ρυθμισμέ-
νη μονάδα μέτρησης και χρονική κλίμακα.

Παρακολούθηση ενέργειας

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , μπορείτε να τροποποιήσετε το χρονικό διάστημα αναφοράς (ημερήσιο, 
εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο) που αφορά την αναπαράσταση με ιστογράμματα του ιστορικού σχετικά με 
την παραγωγή.

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζονται με διαδοχικό και κυκλικό τρόπο τα δεδομένα που αφορούν 
την ενεργειακή κατανάλωση (σε kWh), τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (εάν η λειτουργία αυτή έχει 
ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης) και το κόστος. 

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο , εμφανίζεται μία ακόμη οθόνη, η οποία μέσω ενός κυκλικού γραφικού και 
μιας σειράς ιστογραμμάτων, υποδεικνύει τα ποσοστά της ενέργειας εισροής και της ενέργειας αυτοκατανάλω-
σης στο σύνολο που αναπαρίσταται από την παραγόμενη ενέργεια. 



37

Παρακολούθηση ενέργειας

Οι οθόνες λεπτομερειών παραγωγής ενέργειας εμφανίζουν τα εξής:
- μέση παραγωγή, μέση ωριαία ιδιοκατανάλωση (ή ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία) σε kW/h και ποσοστιαία 

σχέση της πρώτης με τη δεύτερη τιμή,
- εκτιμώμενη παραγωγή και εκτιμώμενη ημερήσια ιδιοκατανάλωση (ή εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια) σε kW/h και 

ποσοστιαία σχέση της πρώτης με τη δεύτερη τιμή,
- ωριαία παραγωγή και αυτοκατανάλωση (ή ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία) σε kW/h.

• Το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων που εμφανίζονται στη σχετική οθόνη.  

9.4 ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Οι οθόνες που σχετίζονται με τη ροή ενέργειας παρουσιάζουν με γρήγορο και διαισθητικό τρόπο τις ανταλλα-
γές ενέργειας που βρίσκονται σε εξέλιξη και παρέχουν τη δυνατότητα εμφάνισης κάθε στιγμή της κατάστασης 
της ίδιας κατανάλωσης, της ίδιας παραγωγής και της πιθανής παροχής ή εισροής από και προς το ηλεκτρικό 
δίκτυο.
Η κατεύθυνση των βελών υποδεικνύει την κατεύθυνση της ενέργειας ενώ το χρώμα τους υποδεικνύει αντίστοι-
χα τα εξής:

-  :  Ενέργεια εισροής

-  :  Ενέργεια αυτοκατανάλωσης

-  :  Παρεχόμενη ενέργεια

-  :  Καμία ανταλλαγή ενέργειας

Στην περίπτωση στην οποία υπάρχει τόσο «παροχή» όσο και «εισροή», εμφανίζονται εναλλάξ ανάλογα με την 
κατεύθυνση της ενέργειας. 

Ακολουθούν ορισμένες οθόνες που εμφανίζονται πιο συχνά:  
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Παρακολούθηση ενέργειας
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9.5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
Από το μενού παρακολούθησης κατανάλωσης (κεφ. 8), πατώντας το εικονίδιο του επιθυμητού φορτίου (για 
παράδειγμα, Frigo (Ψυγείο)), θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη (ακριβώς ίδια με εκείνη της συνολικής 
κατανάλωσης) για εμφάνιση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω: 
- της ένδειξης στιγμιαίας ισχύος σε W ή CO2 ή κόστους σε ευρώ,
- της ένδειξης συσσωρευμένης ενέργειας σε kW/h ή CO2 ή κόστους σε ευρώ, 
- του γραφικού ιστογράμματος συσσωρευμένης ενέργειας σε kW/h ή CO2 ή κόστους σε ευρώ, σε ημερήσια/

εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια βάση. 
Το πράσινο χώμα υποδεικνύει μια τιμή κάτω από τη μέση τιμή, το πορτοκαλοπράσινο χρώμα την τελευταία 
ένδειξη πριν από την επίτευξη της μέσης τιμή, το πορτοκαλί χρώμα μια τιμή πάνω από τη μέση τιμή και το γκρι 
χρώμα του φόντου τη μέση τιμή.

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εμφανίζει η οθόνη 
αφής την κατανάλωση ενέργειας του φορτίου. Ωστόσο, η πορεία της κατανάλωσης εμφανίζεται πάντα σε kW.  

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική κλίμακα (ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες) 
σύμφωνα με την οποία θα μετράται η κατανάλωση.   
Η ποσοτική κατανάλωση που εμφανίζεται είναι:
- ημερήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε ώρες,
- εβδομαδιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε ημέρες,
- μηνιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε εβδομάδες,
- ετήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα κατανάλωσης είναι σε μήνες.
Τα τμήματα του ιστογράμματος που επισημαίνονται στο κάτω μέρος με μια λευκή γραμμή αναπαριστούν τις 
τιμές που εμφανίζονται στο εικονίδιο ποσοτικής κατανάλωσης. 

Παρακολούθηση ενέργειας

Ένδειξη ζώνης κατανάλωσης

Στιγμιαία 
κατανάλωση

Ένδειξη μέσης 
κατανάλωσης ανά ζώνη

Μέση ποσοτική κατανάλωση Εκτιμώμενη ποσοτική 
κατανάλωση

Πραγματική 
ποσοτική 

κατανάλωση

Ιστόγραμμα πορείας 
κατανάλωσης

Τιμές που εμφανίζονται 
στο εικονίδιο ποσοτικής 
κατανάλωσης
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•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται οι οθόνες λεπτομερειών κατανάλωσης ανάλογα με τη ρυθμι-
σμένη μονάδα μέτρησης και χρονική κλίμακα.
Στις σελίδες λεπτομερειών κατανάλωσης ενός μεμονωμένου φορτίου εμφανίζονται τα εξής: 
- μέση ωριαία κατανάλωση ανά ζώνη (σε kW και ποσοστό) με τη σχετική συνολική τιμή,
-  εκτιμώμενη συνολική ημερήσια κατανάλωση χωρισμένη ανά ζώνη (σε kW και ποσοστό) με τη σχετική συνολική 

τιμή,
- ωριαία κατανάλωση (ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία) που ανιχνεύεται σε kW με ένδειξη της ζώνης.

• Το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων που εμφανίζονται στη σχετική οθόνη.  

9.6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΛΜΩΝ 
Από το μενού παρακολούθησης κατανάλωσης (κεφ. 8), εάν πατήσετε το εικονίδιο μέτρησης παλμών, θα αποκτή-
σετε πρόσβαση στην οθόνη για την εμφάνιση και τη διαχείριση της κατανάλωσης, όπως νερού, αερίου κλπ., μέσω:   
- της ένδειξης συνολικής κατανάλωσης,
- του γραφικού ιστογράμματος κατανάλωσης ή κόστους σε ευρώ, σε ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία/ετήσια βάση. 
Το πράσινο χώμα υποδεικνύει μια τιμή κάτω από τη μέση τιμή, το πορτοκαλοπράσινο χρώμα την τελευταία 
ένδειξη πριν από την επίτευξη της μέσης τιμή, το πορτοκαλί χρώμα μια τιμή πάνω από τη μέση τιμή και το γκρι 
χρώμα του φόντου τη μέση τιμή.

Παρακολούθηση ενέργειας

Ένδειξη μέσης 
κατανάλωσης ανά ζώνη

Συνολική κατανάλωση

Ιστόγραμμα πορείας 
κατανάλωσης

Τιμές που εμφανίζονται 
στο εικονίδιο ποσοτικής 
κατανάλωσης

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία η οθόνη αφής θα 
εμφανίζει τα στοιχεία (κατανάλωση σε m3, κόστος σε ευρώ). 

•  Πατώντας το εικονίδιο , μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική κλίμακα (ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες) 
σύμφωνα με την οποία θα μετράται η κατανάλωση. 
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Στις σελίδες λεπτομερειών εμφανίζονται τα εξής: 
-  μέση ωριαία κατανάλωση (ή ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία) και ποσοστιαία σχέση της πρώτης με τη δεύτερη 

τιμή,
-  εκτίμηση ημερήσιας κατανάλωσης (ή εβδομαδιαίας/μηνιαίας/ετήσιας) σε m3 και ποσοστιαία σχέση της 

πρώτης με τη δεύτερη τιμή,
- ωριαία κατανάλωση (ή ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία) σε m3.

• Το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων που εμφανίζονται στη σχετική οθόνη.  

Παρακολούθηση ενέργειας
Η ποσοτική κατανάλωση που εμφανίζεται είναι:
- ημερήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε ώρες,
- εβδομαδιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε ημέρες,
- μηνιαία, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε εβδομάδες,
- ετήσια, εάν η ρυθμισμένη χρονική κλίμακα για το ιστόγραμμα είναι σε μήνες.

•  Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται οι οθόνες λεπτομερειών κατανάλωσης ανάλογα με τη ρυθμι-
σμένη μονάδα μέτρησης και χρονική κλίμακα.
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9.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Από το κύριο μενού, πατώντας το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, ενώ 

πατώντας το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού για την επιλογή των παραμέτρων 

που σχετίζονται με την τυπολογία της κατανάλωσης/παραγωγής.

9.7.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•  Πατώντας το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες για την επιλογή των παραμέτρων 
που σχετίζονται με τον τύπο του συμβολαίου που έχει συμφωνηθεί (ο αριθμός και η τυπολογία των ρυθμίσεων 
διαφέρει ανάλογα με την τυπολογία του συμβολαίου). 

■ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΑΣΕΙ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Στην περίπτωση συμβολαίου με μία μόνο ζώνη ωραρίου, οι οθόνες ρύθμισης είναι δύο. Οι παράμετροι που 
μπορούν να εισαχθούν μέσω των εικονιδίων , ,  και  είναι οι εξής:

- Μέγιστη ισχύς μετρητή (kW)
- Εκπομπές διοξειδίου άνθρακα (g CO2/kWh)
- Αξία για τον υπολογισμό του κόστους
- Μηνιαία τιμή κατωφλίου (ρυθμισμένη σε OFF (απενεργοποίηση))
- Ποσό/kWh ζώνης 1 (πρέπει να ρυθμιστεί)
- Ποσό/kWh ζώνης 2 (πρέπει να ρυθμιστεί σε OFF (απενεργοποίηση))
- Ποσό/kWh ζώνης 3 (πρέπει να ρυθμιστεί σε OFF (απενεργοποίηση))

Παρακολούθηση ενέργειας



43

■ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΑΣΕΙ ΔΥΟ ΖΩΝΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ

Στην περίπτωση συμβολαίου βάσει δύο ζωνών ωραρίου, υπάρχουν οθόνες που είναι παρόμοιες με εκείνες του 
συμβολαίου 1 ζώνης και οθόνες για την αντιστοίχιση των ζωνών στις ημέρες της εβδομάδας. Οι παράμετροι 
που μπορούν να εισαχθούν μέσω των εικονιδίων , ,  και  είναι οι εξής:

- Μέγιστη ισχύς μετρητή (kW)
- Εκπομπές διοξειδίου άνθρακα (g CO2/kWh)
- Αξία για τον υπολογισμό του κόστους
- Μηνιαία τιμή κατωφλίου (ρυθμισμένη σε OFF (απενεργοποίηση))
- Ποσό/kWh ζώνης 1 (πρέπει να ρυθμιστεί)
- Ποσό/kWh ζώνης 2 (πρέπει να ρυθμιστεί)
- Ποσό/kWh ζώνης 3 (πρέπει να ρυθμιστεί σε OFF (απενεργοποίηση))

•  Πατήστε το εικονίδιο  και ρυθμίστε, χρησιμοποιώντας τα  και , την αξία και το κόστος ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη ζώνη 1.

• Πατώντας το  μπορείτε να ρυθμίσετε το μετρητή σε μια επιθυμητή τιμή.

•  Εάν πατήσετε το  επιβεβαιώνεται η ρυθμισμένη τιμή και επιστρέφετε στην κύρια οθόνη του μενού 
κατανάλωσης ενέργειας. 

Παρακολούθηση ενέργειας
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Παρακολούθηση ενέργειας

• Πατήστε το εικονίδιο  για να ρυθμίσετε τις εργάσιμες ημέρες/αργίες ανάλογα με τις ζώνες ωραρίου.

Πατώντας τα εικονίδια  και , μπορείτε να μετακινηθείτε στις ημέρες, ενώ με τα  και  μπο-

ρείτε να ρυθμίσετε την επιλεγμένη ημέρα ως εργάσιμη ή ως αργία. 

Στο σημείο αυτό, με το εικονίδιο  μπορείτε να ρυθμίσετε τις ζώνες ωραρίου που αντιστοιχίζονται σε 

εργάσιμες ημέρες (όλες μαζί) και αργίες (η καθεμία ξεχωριστά).

Η οθόνη ρύθμισης της μηνιαίας τιμής κατωφλίου πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

•  Πατήστε το εικονίδιο  και ρυθμίστε, χρησιμοποιώντας τα  και , την αξία και το κόστος ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη ζώνη 1 και στη ζώνη 2.
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Κατά τη ρύθμιση των εργάσιμων ημερών και των αργιών που αντιστοιχίζονται σε μια ζώνη, μπορείτε επίσης 
να εκτελέσετε, μέσω του , αντιγραφή/επικόλληση μεταξύ των ζωνών ωραρίου, όπως φαίνεται στο παρα-
κάτω παράδειγμα. 

Παράδειγμα. 
Οι παρακάτω οθόνες παρουσιάζουν την αντιστοίχιση των ζωνών ωραρίου στις ημέρες Παρασκευή και Κυριακή. 

Παρακολούθηση ενέργειας

Πατώντας τα εικονίδια  και , μπορείτε να μετακινηθείτε στις ώρες, ενώ με τα  και  μπορείτε 
να ρυθμίσετε τη ζώνη ωραρίου προέλευσης.
Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο , μπορείτε να αντιγράψετε την τρέχουσα ζώνη (επισημαίνεται με πράσινο 
χρώμα) στην επόμενη ώρα.
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■ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ
Οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι πανομοιότυπες με εκείνες που περιγράφονται για το συμβόλαιο 
βάσει δύο ζωνών ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ρυθμίσετε φυσικά και το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τη ζώνη 3.

■ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ

Στην περίπτωση συμβολαίου βάσει τιμών κατωφλίου, οι οθόνες ρύθμισης είναι δύο. Οι παράμετροι που μπο-
ρούν να εισαχθούν μέσω των εικονιδίων , ,  και  είναι οι εξής:

- Μέγιστη ισχύς μετρητή (kW)
- Εκπομπές διοξειδίου άνθρακα (g CO2/kWh)
- Αξία για τον υπολογισμό του κόστους
- Μηνιαία τιμή κατωφλίου (ρυθμίζεται σε kWh)
- Βασική μηνιαία τιμή (€)
- Τιμή πάνω από την τιμή κατωφλίου (€/kWh)

•  Πατήστε το εικονίδιο  και ρυθμίστε, χρησιμοποιώντας τα  και , τη βασική τιμή και την τιμή 
πάνω από την τιμή κατωφλίου.

Παρακολούθηση ενέργειας

• Πατώντας το  μπορείτε να ρυθμίσετε το μετρητή σε μια επιθυμητή τιμή.
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9.7.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•  Πατώντας το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες για την επιλογή των παραμέτρων 
που σχετίζονται με την ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση και παρέχεται στο δίκτυο. 

Οι παράμετροι που μπορούν να εισαχθούν μέσω των εικονιδίων  και  είναι οι εξής:

- Μέγιστη παραγωγή σε kW
- Χρέωση για την ενέργεια που παρέχεται σε €/kWh
- Χρέωση για την ενέργεια ιδιοκατανάλωσης σε €/kWh

• Πατώντας το  μπορείτε να ρυθμίσετε το μετρητή σε μια επιθυμητή τιμή.

9.7.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ

•  Πατώντας το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες για την επιλογή των παραμέτρων 
που σχετίζονται με την κατανάλωση, για παράδειγμα, νερού, αερίου κλπ.  

Οι παράμετροι που μπορούν να εισαχθούν μέσω των εικονιδίων  και , ανάλογα με την ελεγχόμενη 
κατανάλωση κάθε φορά, μπορεί να είναι οι εξής:

- Χρέωση για την κατανάλωση νερού ή αερίου σε €/m3

- Εκπομπές gCO2 που σχετίζονται με την κατανάλωση νερού ή αερίου σε €/m3

- Χρέωση για την κατανάλωση αερίου σε €/KJ
- Χρέωση για την κατανάλωση αερίου σε gCO2/KJ

Παρακολούθηση ενέργειας



48

• Πατώντας το  μπορείτε να ρυθμίσετε το μετρητή σε μια επιθυμητή τιμή.

•  Εάν πατήσετε το  επιβεβαιώνεται η ρυθμισμένη τιμή και επιστρέφετε στην κύρια οθόνη του μενού 
κατανάλωσης ενέργειας. 

Παρακολούθηση ενέργειας
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Λογική μονάδα
10. ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
Το εικονίδιο  εμφανίζεται στο κύριο μενού όταν η εγκατάσταση έχει μία ή περισσότερες λογικές μονά-
δες στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν προγράμματα στα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε τους χρονικούς 
προγραμματισμούς. 
Με κάθε πρόσβαση στην κύρια οθόνη, η οθόνη αφής εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:
• αριθμός προγραμμάτων,
• όνομα κάθε προγράμματος,
• όνομα χρονικού προγραμματισμού για κάθε πρόγραμμα,
• τύπος κάθε χρονικού προγραμματισμού.
Για κάθε πρόγραμμα μπορείτε:
• να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την κατάσταση (εικονίδια 

 

 ή 

 

), 
• εμφανίσετε και, ενδεχομένως, να τροποποιήσετε τους χρονικούς προγραμματισμούς (ένα πρόγραμμα μπορεί 

να έχει περισσότερους από έναν χρονικούς προγραμματισμούς εβδομαδιαίου/περιοδικού/κυκλικού τύπου).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο που έχει αντιστοιχιστεί στην επιθυμητή λογική μονάδα, αποκτάτε πρόσβαση στην 
οθόνη που εμφανίζει τη λίστα των προγραμμάτων που περιλαμβάνει. Το σύμβολο στα αριστερά του ονόματος 
υποδεικνύει εάν το πρόγραμμα βρίσκεται σε κατάσταση παύσης (παρουσία) ή αναπαραγωγής (απουσία).

Εάν πατήσετε το , μπορείτε να τροποποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος, ενώ εάν το 
εικονίδιο αυτό είναι φωτισμένο, το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στην κατάσταση παύσης.
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Εάν πατήσετε το , εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα χρονικών προγραμματισμών του τρέχοντος επιλεγμέ-
νου προγράμματος. Για παράδειγμα, μια λεπτομερής οθόνη ενός προγράμματος στο οποίο υπάρχουν πολλοί 
χρονικοί προγραμματισμοί διαφόρων τύπων εμφανίζεται παρακάτω:

Λογική μονάδα

Μέσω  των εικονιδίων  και , μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα χρονικών προγραμματισμών. Το 
σύμβολο που έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε προγραμματισμό εμφανίζεται στα αριστερά, δίπλα στο όνομα του 
προγραμματισμού, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται πάνω δεξιά.
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●  Πατώντας το  και το  μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό διάστημα. Η επιλογή  ενεργο-

ποιεί το χρονικό προγραμματισμό για 10 λεπτά, ενώ με το  ο χρονικός προγραμματισμός απενεργο-

ποιείται (η πορεία του ιστογράμματος θα ενημερωθεί).

Πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα διαστήματα που πρέπει να τροποποιήσετε και, τέλος, να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή με το στοιχείο .

● Για να αντιγράψετε τη ρύθμιση ενός διαστήματος σε ένα άλλο/άλλα, πατήστε το εικονίδιο .   

•  Επιλέξτε μια άλλη ημέρα της εβδομάδας πατώντας το  και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Με 

το  μπορείτε να αντιστοιχίσετε στην ημέρα που εμφανίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μιας οποιασ-

δήποτε άλλης ημέρας της εβδομάδας. Επιλέξτε με το  και το  την ημέρα που θέλετε να 

αντιγράψετε και επιβεβαιώστε την επιλογή με το . 

Λογική μονάδα
Η τροποποίηση ενός εβδομαδιαίου χρονικού προγραμματισμού που επιτρέπει τη ρύθμιση, για κάθε ημέρα της 
εβδομάδας, της ενεργοποίησης του προγράμματος ανά διαστήματα 10 λεπτών (ελάχιστος χρόνος) γίνεται με 
πάτημα του  και εμφανίζεται στις παρακάτω οθόνες:    
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● Εάν πατήσετε το  και το , μπορείτε να επιλέξετε το συμβάν ή την κατάσταση που ρυθμίστηκε. 

●  Εάν πατήσετε το  και το , μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης και τέλους καθενός από τα 
2 συμβάντα ή μόνο ενός συμβάντος.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα συμβάν, ρυθμίστε την ώρα λήξης με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπίπτει ή να είναι 
προγενέστερη της ώρας έναρξης του συμβάντος. Εάν διαγράψετε το συμβάν 1, διαγράφεται και το συμβάν 2.

Πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα διαστήματα που πρέπει να τροποποιήσετε και, τέλος, να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή με το στοιχείο .

• Επιλέξτε μια άλλη ημέρα της εβδομάδας πατώντας το  και προχωρήστε όπως παραπάνω.

●  Το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα αντιγραφής του προγράμματος μιας ήδη ρυθμισμένης ημέρας 
σε μια άλλη που πρόκειται να ρυθμιστεί. Η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Επιλέξτε με το  και το  την ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε 
και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Λογική μονάδα
Η τροποποίηση ενός περιοδικού χρονικού προγραμματισμού που παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης του συμβάντος γίνεται με πάτημα του  και εμφανίζεται στις παρακάτω οθόνες: 
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Η τροποποίηση ενός κυκλικού χρονικού προγραμματισμού, που επιτρέπει την κυκλική επανάληψη της ενερ-
γοποίησης/απενεργοποίησης (On-Off) ενός συμβάντος σύμφωνα με τη ρυθμισμένη διάρκεια και σε λειτουργία 
ανεξάρτητη από την ημέρα, την ημερομηνία και την ώρα, γίνεται με πάτημα του  και εμφανίζεται στην 
παρακάτω οθόνη:

● Ρυθμίστε τη διάρκεια ON (h:min) μέσω των  και .

● Ρυθμίστε με παρόμοιο τρόπο τη διάρκεια OFF (h:min).

Στο τέλος, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν πατώντας το .

Η τροποποίηση ενός χρονικού προγραμματισμού επιτρέπει τη ρύθμιση της διάρκειας του ελέγχου σε ώρες 
και λεπτά. Η λειτουργία αυτή πρέπει να συνδυάζεται πάντα με 1 ή 2 εισόδους και 1 ή 2 ομάδες στην έξοδο 
με μήνυμα τύπου On-Off ή Off-On. 
Η τροποποίηση γίνεται με πάτημα του  και εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη:

Λογική μονάδα

● Ρυθμίστε τη διάρκεια (h:min) μέσω των  και .

Στο τέλος, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν πατώντας το .
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Συστημα ηχητικης εγκαταστασης
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Στην περίπτωση στην οποία στο σύστημα By-me υπάρχει ένα σύστημα ηχητικής εγκατάστασης, εάν σε μια 
σελίδα της οθόνης αφής περιλαμβάνεται μια ζώνη ήχου, η οθόνη που εμφανίζεται θα είναι παρόμοια με αυτήν 
που φαίνεται παρακάτω.

Η οθόνη αυτή παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ζώνης ήχου και ρύθμισης της έντασης ήχου.

•  Πατώντας το  μπορείτε να αλλάξετε το κανάλι ακρόασης του συστήματος ηχητικής εγκατάστασης 
(αλλαγή πηγής ήχου).

•   μπορείτε να εμφανίσετε τον τύπο πηγής που χρησιμοποιείται για ακρόαση (στην περίπτωση αυτή, 
πρόκειται για τον πομπό 01900).

•  Πατώντας το  μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου της ενεργής πηγής.
Η οθόνη ελέγχου του ραδιοφώνου FM του συστήματος ηχητικής εγκατάστασης είναι η παρακάτω:
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Συστημα ηχητικης εγκαταστασης
Η οθόνη εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συντονισμένη συχνότητα, το επίπεδο λήψης του σήμα-
τος, καθώς και τυχόν πληροφορίες RDS που μεταδίδονται από το σταθμό ακρόασης. 

Με τα εικονίδια  ,  και  μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο επιλογής του σταθμού που 
θέλετε να ακούσετε:

•  Πατώντας το  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια  για αναζήτηση του 
προηγούμενου ή του επόμενου σταθμού που μπορεί να ληφθεί από το ραδιόφωνο.

•  Πατώντας το  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια  για να επιλέξετε τον 
προηγούμενο ή τον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό στο ραδιόφωνο (μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 8 δια-
φορετικούς σταθμούς).

•  Τέλος, πατώντας το  μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη αποθήκευσης του ενεργού πομπού σε έναν 
από τους 8 σταθμούς που μπορούν να αποθηκευτούν:

στην οθόνη αυτή, πατώντας ένα από τα 8 εικονίδια, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον ενεργό πομπό στην αντί-
στοιχη μνήμη και να επιστρέψετε, στη συνέχεια, αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.
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Όταν είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχητικής εγκατάστασης, η οθόνη αφής μπορεί να λειτουργήσει επίσης 
ως ξυπνητήρι.
Η οθόνη ελέγχου/ρύθμισης της λειτουργίας αφύπνισης είναι η παρακάτω:

Η οθόνη αφής εμφανίζει τις παρακάτω ρυθμίσεις της λειτουργίας αφύπνισης:
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας αφύπνισης,
- ώρα ενεργοποίησης,
- ενεργοποίηση σεναρίου/ενεργοποίηση ζώνης ήχου.

• Πατώντας το  μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ρύθμισης της λειτουργίας αφύπνισης

Συστημα ηχητικης εγκαταστασης
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Στην οθόνη αυτή μπορείτε να:

• ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης μέσω του εικονιδίου  

• ρυθμίσετε την ώρα μέσω του εικονιδίου 

•  επιλέξετε εάν η λειτουργία αφύπνισης θα ενεργοποιεί ένα σενάριο (εικονίδιο  ) ή απλώς τη ζώνη ήχου 

(εικονίδιο  ).

Το σενάριο και η ζώνη που πρέπει να ενεργοποιηθούν ρυθμίζονται μέσω του EasyTool Professional LT.

Λειτουργία αφύπνισης.
Όταν η ώρα της ημέρας συμπίπτει με την ώρα ρύθμισης για αφύπνιση, η οθόνη αφής ενεργοποιείται, εμφανί-
ζεται η σχετική οθόνη και το σύστημα ενεργοποιεί την επιλεγμένη ζώνη ήχου ή το σενάριο.
Η λειτουργία Snooze διατίθεται κάθε φορά που ενεργοποιείται η λειτουργία αφύπνισης και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί μόνο μέχρι την επόμενη εμφάνιση της προστασίας οθόνης. Στην περίπτωση αυτή, εάν πατήσετε ένα 
οποιοδήποτε σημείο της οθόνης αφής, απενεργοποιείται προσωρινά η ζώνη ήχου που είναι συνδεδεμένη με 
τη λειτουργία αφύπνισης (ακόμη και εάν έχει επιλεγεί η έξοδος σεναρίου) και ενεργοποιείται ξανά μετά από 8 
λεπτά (αυτό ισχύει για κάθε ενεργοποίηση της λειτουργίας «Snooze»).
Εάν η λειτουργία «Snooze» δεν χρησιμοποιείται, η λειτουργία αφύπνισης δεν ενεργοποιεί ξανά τη ζώνη ήχου 
(η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω των συνηθισμένων πλήκτρων ελέγχου By-me, της οθόνης αφής ή 
ενός σεναρίου), αλλά παραμένει ρυθμισμένη για ενεργοποίηση την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.

11.1 ΕΛΕΓΧΟΣ iPOD, iPHONE ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
Εάν στο σύστημα ηχείων έχει εγκατασταθεί η βάση σύνδεσης, μέσω της οθόνης αφής είναι δυνατός ο έλεγχος: 
- συσκευών Apple (iPod/iPhone), 
- βοηθητικών στερεοφωνικών πηγών. 
Οι βοηθητικές στερεοφωνικές πηγές συνδέονται στη βάση σύνδεσης μέσω της υποδοχής που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος της. Η είσοδος αυτή έχει προτεραιότητα σε σχέση με τυχόν συσκευές Apple που είναι συνδεδε-
μένες στη βάση σύνδεσης και, συνεπώς, ο έλεγχος του iPod/iPhone μπορεί να γίνει μόνο όταν δεν υπάρχει 
βοηθητική πηγή. 
Όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή Apple, στη σελίδα ζώνης εμφανίζεται το πλήκτρο πρόσβασης για έλεγχο 
της βάσης σύνδεσης (κεντρικό πλήκτρο δίπλα στο εικονίδιο που συμβολίζει τη συσκευή) και, συνεπώς, για 
πρόσβαση στο μενού Playback (Αναπαραγωγή). 

■  ΜΕΝΟΥ PLAYBACK
Το μενού Playback εμφανίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το εάν είναι ενεργοποιημένος ή όχι 
ο απομακρυσμένος έλεγχος της συσκευής. 

Μενού Playback με τον απομακρυσμένο έλεγχο ενεργοποιημένο 
Στην περίπτωση αυτή, εάν πατήσετε το πλήκτρο Λεπτομέρειες της σελίδας ζώνης, η οθόνη αφής εμφανίζει το 
μενού Playback που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εκτέλεσης της συσκευής Apple και 
τον έλεγχό της.

Συστημα ηχητικης εγκαταστασης
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Οι τρεις παραπάνω οθόνες παρουσιάζουν αντίστοιχα τα εξής: 
-  κατάσταση εκτέλεσης ενός κομματιού και ενεργοποίηση επιλογής shuffle (με τυχαία σειρά) ή repeat (επανά-

ληψη) (στην περίπτωση αυτή, είναι ενεργοποιημένη η επιλογή shuffle (με τυχαία σειρά)), 
- κατάσταση παύσης στην οποία εμφανίζονται πάντα οι ιδιότητες σχετικά με το κομμάτι που εκτελείται, 
- κατάσταση διακοπής της αναπαραγωγής του κομματιού. 
Οι επιλογές αναπαραγωγής που υποδεικνύονται με την ένδειξη shuffle (με τυχαία σειρά) και repeat (επανάλη-
ψη), έχουν τρεις διαφορετικές καταστάσεις η καθεμία:

- Shuffle.

                                  κατάσταση Άλμπουμ: αναπαραγωγή με τυχαία σειρά των άλμπουμ στη λίστα αναπαραγωγής 

                                                  κατάσταση Κομμάτια: αναπαραγωγή με τυχαία σειρά των κομματιών στη λίστα αναπαραγωγής

                                              κατάσταση Off (Απενεργοποίηση): η επιλογή Shuffle (Με τυχαία σειρά) δεν είναι ενεργοποιημένη

- Repeat.

                                     κατάσταση Όλα τα κομμάτια: κυκλική επανάληψη της λίστας αναπαραγωγής

                              κατάσταση Ένα κομμάτι: διαρκής αναπαραγωγή του κομματιού που εκτελείται

                                

                                      κατάσταση Off (Απενεργοποίηση): η επιλογή Repeat (Επανάληψη) δεν είναι ενεργοποιημένη.

 

 

Συστημα ηχητικης εγκαταστασης

Πρόσβαση από την κατηγορία Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) 
Η πλοήγηση στην κατηγορία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μίας από τις αποθηκευμένες λίστες ανα-
παραγωγής στο iPod/iPhone, καθώς και του κομματιού της λίστας αναπαραγωγής από το οποίο θα ξεκινήσει 
η αναπαραγωγή. 
Οι οθόνες που μπορούν να εμφανιστούν είναι οι εξής:
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Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στην κατηγορία Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) (αριστερή οθόνη), στο σχετικό 
πεδίο θα εμφανιστεί η ένδειξη του πρώτου στοιχείου της συγκεκριμένης κατηγορίας που είναι αποθηκευμένη 
στη συσκευή Apple. 

Η διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η πλοήγηση στο εσωτερικό της κατηγορίας Κομμάτι. Το 
κουμπί επιβεβαίωσης (εικονίδιο  ) είναι ενεργοποιημένο για εκτέλεση της επιλεγμένης λίστας αναπαραγω-
γής με αυτόματη επιστροφή στο μενού playback (αναπαραγωγή). 

Στην οθόνη με την κατηγορία Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) στην οποία μπορεί να εκτελεστεί πλοήγηση, το 
πλήκτρο 

 

 έχει διαφορετικό γραφικό και παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στην οθόνη επιλογής κατηγο-
ρίας Playlist (Λίστα αναπαραγωγής), Καλλιτέχνης. 

Το πλήκτρο  είναι πάντα ενεργοποιημένο και παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στο μενού playback 
(αναπαραγωγή) χωρίς τροποποίηση της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής των κομματιών.

Συστημα ηχητικης εγκαταστασης

Πρόσβαση από την κατηγορία Καλλιτέχνης
Η πλοήγηση στην κατηγορία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός από τους αποθηκευμένους καλλιτέ-
χνες στο iPod/iPhone και, στη συνέχεια, του άλμπουμ και του κομματιού (του επιλεγμένου καλλιτέχνη) από το 
οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. 
Οι οθόνες που μπορούν να εμφανιστούν είναι οι εξής:
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Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στην κατηγορία Καλλιτέχνης (αριστερή οθόνη), στο σχετικό πεδίο θα εμφανιστεί 
η ένδειξη του πρώτου στοιχείου της συγκεκριμένης κατηγορίας που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Apple. 

Η διακεκομμένη γραμμή υποδεικνύει ότι είναι δυνατή η πλοήγηση στο εσωτερικό των κατηγοριών Άλμπουμ 
Κομμάτι. Το κουμπί επιβεβαίωσης (εικονίδιο  ) είναι ενεργοποιημένο για εκτέλεση της ενεργοποιημένης 
επιλογής με αυτόματη επιστροφή στο μενού playback (αναπαραγωγή). 

Είναι, συνεπώς, δυνατή η αναπαραγωγή του περιεχομένου που αφορά ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη ή ένα 
συγκεκριμένο άλμπουμ και, τέλος, η επιλογή του κομματιού με το οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του 
άλμπουμ. 

Στην οθόνη με την κατηγορία Artista (Καλλιτέχνης) στην οποία μπορεί να εκτελεστεί πλοήγηση, το πλήκτρο 

 

 έχει διαφορετικό γραφικό και παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στην οθόνη επιλογής κατηγορίας 
(Playlist (Λίστα αναπαραγωγής), Καλλιτέχνης). 
Το πλήκτρο  είναι πάντα ενεργοποιημένο και παρέχει τη δυνατότητα επιστροφής στο μενού playback 
(αναπαραγωγή) χωρίς τροποποίηση της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής των κομματιών.

Συστημα ηχητικης εγκαταστασης

11.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΠΟΥ RCA ΜΕ ΔΙΕΠΑΦΗ IR
Όταν έχει διαμορφωθεί ένας πομπός σε συνδυασμό με μια διεπαφή IR για μια ζώνη ήχου, είναι δυνατός ο 
έλεγχος της πηγής ήχου που είναι συνδεδεμένη με τον πομπό μέσω της σχετικής εισόδου RCA. 
Στην οθόνη που αφορά τη συγκεκριμένη ζώνη εμφανίζεται το εικονίδιο για πρόσβαση στη σελίδα Λεπτομέρειες 
που αφορά τον πομπό. 
Η οθόνη για τον έλεγχο του πομπού RCA που είναι συνδεδεμένος στη διεπαφή IR είναι η εξής:

 Μέσω της οθόνης αυτής είναι δυνατή: 
•  η επιλογή της κατάστασης αναπαραγωγής/παύσης/διακοπής της αναπαραγωγής της πηγής (εικονίδια 

 

 , 
 

 και 

 

 ),  
•  η αναπαραγωγή του προηγούμενου ή επόμενου κομματιού ή αποθηκευμένου στοιχείου (εικονίδια 

 

 και 

 

 ), 
• η κυκλική μεταβολή της εσωτερικής πηγής της συσκευής που ελέγχεται (εικονίδιο 

 

 ). 
Για να είναι δυνατή η χρήση των εντολών αυτών, ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να τις έχει διαμορφώσει 
κατάλληλα, κατά τη φάση προγραμματισμού, στη διεπαφή IR. 
Από την οθόνη που αναφέρεται παραπάνω, είναι πάντα δυνατή η επιστροφή στο μενού ζώνης πατώντας το 
πλήκτρο 

 

 ή 

 

 .
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11.3 INTERFACE BLUETOOTH
Όταν διαμορφωθεί ένα interface Bluetooth σε μια ζώνη ήχου, είναι δυνατός ο έλεγχος ορισμένων λειτουργιών 
της φορητής συσκευής που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth στον πομπό. 
Στην οθόνη που αφορά τη συγκεκριμένη ζώνη εμφανίζεται το εικονίδιο για πρόσβαση στη σελίδα Dettagli 
(Λεπτομέρειες) που αφορά τον πομπό.
Η οθόνη για τον έλεγχο της μονάδας Bluetooth είναι η εξής:

Μέσω της οθόνης αυτής είναι δυνατή: 
• η εμφάνιση του καλλιτέχνη, του άλμπουμ και του κομματιού σε αναπαραγωγή
• η εμφάνιση της κατάστασης αναπαραγωγής ή παύσης του κομματιού
• η επιλογή της κατάστασης αναπαραγωγής/παύσης της αναπαραγωγής του κομματιού (εικονίδια  και 

) 
• η αναπαραγωγή του προηγούμενου ή επόμενου κομματιού (εικονίδια  και )
• η έξοδος από την οθόνη και η εμφάνιση του μενού ζώνης (εικονίδιο ). 

Συστημα ηχητικης εγκαταστασης
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Συστηματα θυροτηλεορασης
12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η χρήση της βιντεο-οθόνης αφής ως εσωτερικού σταθμού θυροτηλεόρασης (είτε ενσωματωμένης στο σύστημα 
By-me είτε μόνο στην εγκατάσταση Due Fili) παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης επίσης όλων των λειτουργιών 
της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης.
Από το κύριο μενού, εάν πατήσετε το εικονίδιο  , θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη διαχείρι-
σης των λειτουργιών θυροτηλεόρασης που έχουν διαμορφωθεί.

       

Η οθόνη Θυροτηλεόραση παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης και επικοινωνίας με το άτομο που πραγματοποί-
ησε την κλήση, καθώς και ανοίγματος της ηλεκτρικής κλειδαριάς, ενεργοποίησης των φώτων κλιμακοστασίου, 
πραγματοποίησης κλήσεων ενδοεπικοινωνίας με άλλες θυροτηλεοράσεις και θυροτηλέφωνα και χρήσης της 
λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης για έλεγχο του χώρου κλπ.

Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το εικονίδιο  ή  , θα εμφανιστούν οι ειδικές οθόνες για τη 
διαχείριση της επιλεγμένης λειτουργίας.
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Συστηματα θυροτηλεορασης

Στην περίπτωση κλήσης από τον εξωτερικό σταθμό, η βιντεο-οθόνη αφής θα εμφανίσει την εικόνα του ατόμου που 
πραγματοποίησε την κλήση, ενώ στα δεξιά της οθόνης θα εμφανιστούν τα εικονίδια διαχείρισης (ενεργοποίηση 
φώτων, ένταση ήχου κλπ.).
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13. SCREEN SAVER
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο που αναπαριστά τον τίτλο ορισμένων σελίδων, όπως είναι το κύριο 
μενού, οι σελίδες των διαφόρων χώρων, οι κύριες σελίδες προστασίας από παραβίαση και οι σελίδες ελέγχου 
φορτίων, εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής και ρύθμισης της επιλεγμένης σελίδας ως 
αγαπημένη σελίδα ή screensaver.
Όταν εμφανιστεί η οθόνη που θέλετε να ρυθμίσετε ως «αγαπημένη», πατήστε παρατεταμένα τον τίτλο της 
σελίδας αυτής (για παράδειγμα, «Selezione ambiente» (Επιλογή χώρου)) και θα εμφανιστούν οι παρακάτω 
επιλογές για την ενεργοποίηση του screensaver:
•  εάν πατήσετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο στοιχείο «Come Pagina preferita» (Ως αγαπημένη σελίδα), η 

οθόνη αφής θα σβήσει μετά από 2 λεπτά περίπου και θα εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα,
•  εάν πατήσετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο στοιχείο «Come Salvaschermo» (Ως προφύλαξη οθόνης), 

μετά από ένα λεπτό περίπου και ανεξάρτητα από τη θέση στο μενού, θα φορτωθεί η αγαπημένη σελίδα και 
το επίπεδο του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης αφής θα μειωθεί στην τιμή που ρυθμίστηκε για την επιλογή 
«Retroilluminazione Standby» (Οπίσθιος φωτισμός σε κατάσταση αναμονής). 

Σημείωση: Στο screensaver θα εμφανίζεται η τοπική θερμοκρασία που μετράται από τον αισθητήρα και η τιμή 
της παραγόμενης ενέργειας, της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται και της ενέργειας αυτοκατανάλωσης, 
εφόσον διατίθενται.

14. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.
Καθαρίστε περιοδικά την οθόνη αφής με ένα μαλακό στεγνό πανί . Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά και δια-
λυτικά.

15. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ.
Οδηγία ΕΜC. Πρότυπο EN 50428.

Screen Saver - Καθαριότητα - Συμμορφωση στην οδηγια

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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