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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1.1 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει κοντά στο όργανο για εύκολη 
πρόσβαση και αναφορά. 

 Το όργανο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται 
παρακάτω. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός ασφαλείας. 

 Ελέγξτε τα όρια λειτουργίας της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε. 

 Η Dixell Srl διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προϊόντων της, ακόμη και χωρίς ειδοποίηση, διασφαλίζοντας την 
ίδια και απαράλλακτη λειτουργία. 

1.2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι σωστή πριν συνδέσετε το όργανο. 

 Μην το εκθέτεται σε νερό ή υγρασία. Χρησιμοποιήστε τον ελεγκτή μόνο μέσα στα όρια λειτουργίας, 
αποφεύγοντας ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να αποφευχθεί ο 
σχηματισμός συμπυκνωμάτων. 

 Προσοχή: αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στο όργανο. 

 Τοποθετήστε το αισθητήριο έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο από τον τελικό χρήστη. Το όργανο δεν πρέπει 
να ανοίγεται. 

 Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικής λειτουργίας στείλτε το όργανο πίσω στον προμηθευτή με μια αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης.  

 Λάβετε υπόψη την μέγιστη ισχύ ρεύματος που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ρελε (βλέπε τεχνικά 
χαρακτηριστικά).  

 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια των αισθητηρίων, φορτίων και παροχής ρεύματος είναι διαχωρισμένα και αρκετά 
μακριά το ένα από το άλλο, χωρίς να διασταυρώνονται. 

 Σε εφαρμογές βιομηχανικού περιβάλλοντος, συνιστάται η χρήση φίλτρων (τύπου FT1) παράλληλα με τα 
επαγωγικά φορτία. 
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2. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

2.1 ΟΘΌΝΗ 

Την πάνω ένδειξη (κόκκινο χρώμα): μπορεί να διαμορφωθεί με τις προτιμήσεις του χρήστη, δείτε την παράμετρο 
CF36 (Pb1, Pb2, Pb4, Επιθυμητή τιμή (τιμή της παραμέτρου)*, επιθυμητή τιμή λειτουργίας (πραγματική επιθυμητή 
τιμή που διαμορφώνεται από την λειτουργία δυναμικής επιθυμητής τιμής, την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
υστέρηση κ.α.)**. 
Την κάτω ένδειξη (κίτρινο χρώμα): μπορεί να διαμορφωθεί με τις προτιμήσεις του χρήστη, δείτε την παράμετρο 
CF36 (Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Επιθυμητή τιμή (τιμή της παραμέτρου)*, επιθυμητή τιμή λειτουργίας (πραγματική 
επιθυμητή τιμή που διαμορφώνεται από τις λειτουργίες δυναμικής επιθυμητής τιμής, εξοικονόμησης ενέργειας, 
την υστέρηση κ.α.)**. 
 
*Η ένδειξη εμφανίζει την επιθυμητή του Chiller όταν το όργανο είναι σε λειτουργία Chiller, το επιθυμητό σημείο 
θέρμανσης όταν το όργανο είναι σε λειτουργία Heat Pump και την ένδειξη OFF όταν το όργανο είναι σε κατάσταση 
Stand-by 
**Η ένδειξη εμφανίζει OnC όταν το όργανο είναι ενεργό και σε λειτουργία Chiller, OnH όταν το όργανο είναι ενεργό 
και σε λειτουργία Heat Pump και OFF όταν το όργανο είναι σε κατάσταση Stand-by. 
 

2.2 ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

Σύμβολο Επεξήγηση 

 

Ενεργό όταν η οθόνη δείχνει πίεση ή θερμοκρασία. 

 

Ενεργό όταν η οθόνη δείχνει το RTc, τις ώρες εργασίας, κ.α. 

 

Παλλόμενο όταν υπάρχει συναγερμός. 

 

Ενεργό όταν είναι ενεργή η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας, Δυναμικής Επιθυμητής 
τιμής ή μονάδας χωρίς δοχείο αποθήκευσης νερού. 
Απενεργοποιημένο όταν κάποιο από τα παραπάνω είναι ενεργοποιημένο, αλλά εκτος 
λειτουργίας. 

 

Ενεργό όταν βρίσκεται εντός του menu. 

 

Ενεργο όταν οι αντιστάσεις θέρμανσης είναι ενεργές (Anti-freeze και/ή boiler). 
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Παλλόμενο κατά την καθυστέρηση ενεργοποίησης της αποπάγωσης. 
Ενεργό κατά την αποπάγωση. 

 

Παλλόμενο όταν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ροής υγρού (water flow switch). 
Όταν η αντλία είναι απενεργοποιημένη, το LED πάλλεται για την ένδειξη της σωστής 
κατάστασης της ψηφιακής εισόδου. 

 

Ενεργό με τουλάχιστον μια αντλία ενεργή. 

 

Ενεργο με την ενεργοποίηση των ανεμιστήρων εξατμιστή. 

 

Ενεργό με τουλάχιστον έναν συμπιεστή ενεργό. 
Παλλόμενο κατά την καθυστέρηση ενεργοποίησης ενός συμπιεστή. 

 

Ενεργό με την ενεργοποίηση της εξόδου ενεργού συλλέκτη.  

 

Ενεργό με τον ελεκτή σε κατάσταση θέρμανσης ή ψύξης. 

 

Ενεργό με τους συναγερμούς υψηλής ή χαμηλής πίεσης. 

 

2.3 ΠΛΗΚΤΡΑ 

 

 

1. Πατήστε στιγμιαία για να εισέλθετε στο menu. 
2. Πατήστε παρατεταμένα (3 sec) για να ρυθμίσετε το ρολόι. 

 

1. Πατήστε στιγμιαία για να δείτε την επιθυμητή τιμή. 
2. Πατήστε στιγμιαία 2 φορές: την πρώτη φορά εμφανίζεται η επιθυμητή τιμή (η τιμή της 

παραμέτρου), την δεύτερη φορά εμφανίζεται η πραγματική επιθυμητή τιμή (επηρεάζεται 
από την Εξοικονόμηση Ενέργειας, την Δυναμική Επιθυμητή Τιμή, κ.α.). 

3. Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την Επιθυμητή Τιμή. 
4. Πατήστε κατά την ρύθμιση των παραμέτρων: 

- για να εισέλθετε σε μια παράμετρο. 
- για να απιθηκεύσετε τις αλλαγές σε μια παράμετρο. 

5. Στο menu AlrM: Πατήστε για να επαναφέρετε τους συναγερμούς. 

 

1. Πατήστε στιγμιαία για να δείτε με την σειρά τις τιμές των αισθητήρων. 
2. Στη φάση προγραμματισμού σαρώνει τις παράμετρους. 
3. Στη φάση προγραμματισμού αυξάνει τη τιμή μιας παραμέτρου. 

 

1. Πατήστε στιγμιαία για να δείτε με την σειρά τις τιμές των αισθητήρων. 
2. Στη φάση προγραμματισμού σαρώνει τις παράμετρους. 
3. Στη φάση προγραμματισμού μειώνει τη τιμή μιας παραμέτρου. 
 



 
IC100CX r.1.0 GR   Σελίδα 5 / 39 

 

 

1. Πατήστε για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ελεγκτή (ανάλογα την παράμετρο 
CF31). 

 

1. Πατήστε για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ελεγκτή (ανάλογα την παράμετρο 
CF31). 

 

2.4 ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

 

 

1. Πατήστε παρατεταμένα για την είσοδο στο προγραμματισμό. 

 

1. Πατήστε για την έξοδο από το menu προγραμματισμού. 
2. Πατήστε παρατεταμένα για την έναρξη χειροκίνητης αποπάγωσης. 

 

3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ VIC610 

Την πάνω ένδειξη (κόκκινο χρώμα): μπορεί να διαμορφωθεί με τις προτιμήσεις 
του χρήστη, δείτε την παράμετρο CF36 (Pb1, Pb2, Pb4, Επιθυμητή τιμή (τιμή της 
παραμέτρου)*, επιθυμητή τιμή λειτουργίας (πραγματική επιθυμητή τιμή που 
διαμορφώνεται από την λειτουργία δυναμικής επιθυμητής τιμής, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την υστέρηση κ.α.)**. 
Την κάτω ένδειξη (κίτρινο χρώμα): μπορεί να διαμορφωθεί με τις προτιμήσεις 
του χρήστη, δείτε την παράμετρο CF36 (Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Επιθυμητή τιμή (τιμή 
της παραμέτρου)*, επιθυμητή τιμή λειτουργίας (πραγματική επιθυμητή τιμή που 
διαμορφώνεται από τις λειτουργίες δυναμικής επιθυμητής τιμής, εξοικονόμησης 
ενέργειας, την υστέρηση κ.α.)**. 
 
*Η ένδειξη εμφανίζει την επιθυμητή του Chiller όταν το όργανο είναι σε 
λειτουργία Chiller, το επιθυμητό σημείο θέρμανσης όταν το όργανο είναι σε 
λειτουργία Heat Pump και την ένδειξη OFF όταν το όργανο είναι σε κατάσταση 
Stand-by 
**Η ένδειξη εμφανίζει OnC όταν το όργανο είναι ενεργό και σε λειτουργία Chiller, 
OnH όταν το όργανο είναι ενεργό και σε λειτουργία Heat Pump και OFF όταν το 

όργανο είναι σε κατάσταση Stand-by. 
 

3.1 ΠΛΗΚΤΡΑ 

Σχετικά με την λειτουργία των πλήκτρων του απομακρυσμένου πληκτρολογίου δείτε την παράγραφο 2.3. 
 
Μονάδα Αέρος / Αέρος: Με την χρήση του απομακρυσμένο πληκτρολογίου και του αισθηρήρα NTC που αυτό 
δέχεται (μοντέλο VIC610S και την παράμετρο CF35=2), η ένδειξη και η λειτουργία της μονάδας γίνεται από τον 
συγκεκριμένο αισθητήρα που συνδέεται στο πληκτρολόγιο.  
Όταν υπάρχει αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ πληκτρολογίου και ελεγκτή, η ένδειξη εμφανίζει το μήνυμα ”noL” (no 
link). 
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4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Την πάνω ένδειξη (κόκκινο χρώμα): μπορεί να διαμορφωθεί 
με τις προτιμήσεις του χρήστη, δείτε την παράμετρο CF36 
(Pb1, Pb2, Pb4, Επιθυμητή τιμή (τιμή της παραμέτρου)*, 
επιθυμητή τιμή λειτουργίας (πραγματική επιθυμητή τιμή 
που διαμορφώνεται από τις λειτουργίες δυναμικής 
επιθυμητής τιμής, εξοικονόμησης ενέργειας, την υστέρηση 
κ.α.)**. 
Την κάτω ένδειξη (κίτρινο χρώμα): μπορεί να διαμορφωθεί 
με τις προτιμήσεις του χρήστη, δείτε την παράμετρο CF36 

(Pb1, Pb2, Pb3, Pb4, Επιθυμητή τιμή (τιμή της παραμέτρου)*, επιθυμητή τιμή λειτουργίας (πραγματική επιθυμητή 
τιμή που διαμορφώνεται από την λειτουργία δυναμικής επιθυμητής τιμής, την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
υστέρηση κ.α.)**. 
 
*Η ένδειξη εμφανίζει την επιθυμητή του Chiller όταν το όργανο είναι σε λειτουργία Chiller, το επιθυμητό σημείο 
θέρμανσης όταν το όργανο είναι σε λειτουργία Heat Pump και την ένδειξη OFF όταν το όργανο είναι σε κατάσταση 
Stand-by 
**Η ένδειξη εμφανίζει OnC όταν το όργανο είναι ενεργό και σε λειτουργία Chiller, OnH όταν το όργανο είναι ενεργό 
και σε λειτουργία Heat Pump και OFF όταν το όργανο είναι σε κατάσταση Stand-by. 
 

4.1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

Όταν το όργανο είναι σε κατάσταση συναγερμού, η κάτω 
ένδειξη εμφανίζει τον κωδικό του συναγερμού σε εναλλαγή 
με την τιμή του αισθητήρα. Το σύμβολο των συναγερμών  

πάλλεται. 
Σε περίπτωση συναγερμού ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HP), ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ (LP) ή ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ (Flow!), τα αντίστοιχα 
σύμβολα ενεργοποιούνται. 
 

5. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ 

Αυτόματα: αμέσως μετά την επαναφορά του συναγερμού 
Χειροκίνητα: πατήστε στιγμιαία κάποιΟ πλήκτρο. Ο βομβητής θα απενεργοποιηθεί, ενώ ο συναγερμός θα 
παραμείνει ενεργός. 
 

6. ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Ενεργοποιώντας για πρώτη φορά τον ελεγκτή, η κάτω ένδειξη θα μπορεί να εμφανίσει συναγερμό ”rtC” σε 
εναλλαγή με την τιμή του αισθητήρα. Είναι απαραίτητο να γίνει ρύθμιση του ρολογιού πραγματικού χρόνου. 
Εάν οι αισθητήρες δεν είναι συνδεδεμένοι, ή παρουσιάζουν σφάλμα, η ένδειξη θα παρουσιάσει τα αντίστοιχα 
σύμβολα και ενδείξεις. 
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να συνεχίσετε με την ρύθμιση του ρολογιού. 
 

7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ RTC 

1. Πατήστε το πλήκτρο “menu” για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι την εμφάνιση της ένδειξης “Hour”. 
2. Πατήστε “SET”: η τιμή της ώρας θα αρχίσει να πάλλεται. 
3. Με τα πάνω και κάτω βέλη ρυθμίστε την τιμή της ώρας. Αποθηκεύστε την τιμή με το πλήκτρο “SET”. Μετά 

από λίγο χρόνο ο ελεγκτής θα εμφανίσει την ένδειξη “Min”. 
4. Επαναλλάβεται τα σημεία 2 και 3 για να ρυθμίσετε τις υπόλοιπες παραμέτρους, 

Min: λεπτά (0÷60) 
UdAy: ημέρα της εβδομάδας (Sun = Κυριακή, Mon = Δευτέρα, tuE = Τρίτη, UEd = Τετάρτη, tHu = Πέμπτη, Fri = 
Παρασκευή, Sat = Σάββατο). 
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dAy: ημερομηνία (0÷31) 
MntH: μήνας (1÷12) 
yEAr: χρονιά (00÷99) 
 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ “HOT KEY” 

8.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ HOT KEY 

 Ο ελεγκτής θα πρέπει να μην είναι συνδεδεμένος στη τροφοδοσία ρεύματος. 

 Τοποθετήστε το Hot Key στην καθορισμένη θέση. 

 Συνδέστε τον ελεγκτή στην τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε τον. 

 Ο προγραμματισμός ξεκινάει άμενσα και θα διαρκέσει ορισμένα δευτερόλεπτα. 
Κατα την διάρκεια της συγκεκριμένης λειτουργίας, η λειτουργία του οργάνου είναι ανενεργή και στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “dOL”. 
Το μήνυμα “End” θα εμφανιστεί με την σωστή αντιγραφή των παραμέτων και ο ελεγκτής θα κάνει επανεκκίνηση με 
τις νέες παραμέτρους. 
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Err” η αντιγραφή των παραμέτρων έχει αποτύχει. Απενεργοποιείστε τον ελεγκτή και 
δοκιμάστε ξανά την διαδικασία, ή αφαιρέστε το Hot Key και ξεκινήστε τον ελεγκτή με την αρχική παραμετροποίηση 
του. 
 

8.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ HOT KEY ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. 
1. Τοποθετήστε το Hot Key στη καθορισμένη θέση 
2. Πατήστε το πλήκτρο “menu”. 
3. Επιλέξτε την λειτουργία “UPL”. 
4. Πατήστε το πλήκτρο “SET”. Η αντιγραφή των παραμέτρων θα ξεκινήσει άμεσα. 

Κατα την διάρκεια της συγκεκριμένης λειτουργίας, η λειτουργία του οργάνου είναι ανενεργή και στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “UPL”. 
Το μήνυμα “End” θα εμφανιστεί με την σωστή αντιγραφή των παραμέτων και ο ελεγκτής θα κάνει επανεκκίνηση με 
τις νέες παραμέτρους. 
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “Err” η αντιγραφή των παραμέτρων έχει αποτύχει. Απενεργοποιείστε τον ελεγκτή και 
δοκιμάστε ξανά την διαδικασία, ή αφαιρέστε το Hot Key και ξεκινήστε τον ελεγκτή στην αρχική παραμετροποίηση 
του. 
 

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

9.1 ΕΠΙΠΕΔΟ “PR1” 

Για να εισέλθετε στο μενού Pr1: 

1. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα “SET” και . Η άνω ένδειξη θα εμφανίσει το μήνυμα “ALL” (πρώτη 

οικογένεια παραμέτρων). Παράλληλα τα σύμβολα  και  θα πάλλονται. 
2. Με την χρήση του άνω και κάτω βέλους θα περιηγηθείτε στις υπόλοιπες οικογένειες παραμέτρων. 
3. Πατήστε το “SET” για να εισέλθετε σε οποιαδήποτε οικογένεια και να δείτε τις παραμέτρους της. Η οθόνη 

θα εφανίσει την πρώτη παράμετρο και την τιμή της. 
Περιηγηθείτε με τα βέλη και τροποποιείστε τις παραμέτρους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.4. 
 

9.2 ΕΠΙΠΕΔΟ “PR2” 

Το μενού Pr2 είναι προσβάσιμο με την χρήση κωδικού: 
1. Εισέλθετε στο μενού Pr1, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 9.1. 
2. Αναζητήστε την παράμετρο “Pr2” και πατήστε το πλήκτρο “SET”. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “PAS” 

στο άνω μέρος της. 
3. Πατήστε το “SET”. Το κάτω μέρος της οθόνης θα έχει την ένδειξη “PAS”, ενώ στο άνω θα εμφανιστεί το “0” 

(μηδέν) παλλόμενο. 
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4. Συμπληρώστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης με την χρήση των βελών. 
5. Πατήστε το “SET”για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

 

9.3 ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΤΟ PR2 ΣΤΟ PR1 

Εισέλθετε στο μενού “Pr2” και επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να μεταφερετε. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
“SET” και στιγμιαία πατήστε το κάτω βέλος. 
Ένα LED στο κάτω μέρος της οθόνης θα ανάψει επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση της παραμέτρου και στο μενού Pr1. 
Τότε μπορείτε να απελευθερώσετε και το πλήκτρο “SET”.  
Για την εμφάνιση μιας παραμέτρου μόνο στο Pr2 επαναλλαμβάνετε την παραπάνω διαδικασία, με την διαφορά ότι 
το LED στο κάτω μέρος της οθόνης θα πρέπει να σβήσει. 
 

9.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 

1. Εισέλθετε στο μενού Pr1 ή Pr2. 
2. Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να τροποποιήσετε. 
3. Πατήστε το πλήκτρο “SET”. 
4. Αλλάξτε την τιμή με το άνω ή κάτω βέλος. 
5. Πατήστε το πλήκτρο “SET” για αποθηκεύσετε την τιμή. Με το πέρας μερικών δευτερολέπτων θα εμφανιστεί 

η επόμενη παράμετρος. 
6. Εξέλθετε του μενου προγραμματισμού με την χρήση των πλήκτρων ”SET” και άνω βέλος, ή περιμένοντας 

15 sec χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. 
Σημείωση: Η νέα τιμή της παραμέτρου αποθηκεύεται επίσης εάν δεν πατηθεί το πλήκτρο “SET” και αναμένετε την 
έξοδο από το μενού. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
Οι παράμετροι CF (παράμετροι διαμόρφωσης) μπορούν να τροποποιηθούν μόνο όταν ο ελεγκτής είναι σε 
κατάσταση OFF (ψηφιακή είσοδος) ή Stand-by. 
 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Για να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να γνωρίζετε την προηγούμενη τιμή του. 
1. Εισέλθετε στο μενού Pr1. 
2. Επιλέξτε μια οικογένεια παραμέτρων (ST, ή CF, ή SD,…) και πατήστε το πλήκτρο ”SET”. 
3. Με το άνω ή κάτω βέλος αναζητήστε την παράμετρο “Pr2” και επιλέξτε την.  
4. Βάλτε τον ισχύον κωδικό πρόσβασης και εισέλθετε στο μενού Pr2. 
5. Αναζητήστε και πάλι την παράμετρο “Pr2” με τα βέλη και πατήστε το πλήκτρο ”SET”. 
6. Με τα βέλη ορίστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και αποθηκεύστε τον με το πάτημα του πλήκτρου ”SET”. 
7. Η άνω οθόνη θα αναβοσβήσει μερικές φορές και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η 

επόμενη παράμετρος. 
8. Για να εξέλθετε του προγραμματισμού με χρήση των πλήκτρων ”SET” και άνω βέλος, ή περιμένετε για 15 

sec χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. 
 

11. ΕΝΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CHILLER / HEAT PUMP 

Πατήστε το πλήκτρο  για 3 sec. 

 Η μονάδα ξεκινάει ή σταματάει τον κύκλο λειτουργίας Chiller εάν η παράμετρος CF31 = 0. 

 Η μονάδα ξεκινάει ή σταματάει τον κύκλο λειτουργίας Heat Pump εάν η παράμετρος CF31 =1. 

Το σύμβολο  θα πάλλεται για 3 sec κατά την αναμονή του ελεγκτή για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. 
Για την εναλλαγή της λειτουργίας από Chiller σε Heat Pump και αντίστροφα είναι αναγκαία η παύση της παρούσας 
λειτουργίας.  
Για παράδειγμα από την λειτουργία Chiller, ο ελεγκτής θα πρέπει να μπει σε λειτουργία Stand-by και ύστερα να 
ξεκινήσει σε λειτουργία Heat Pump. 

Πατήστε το πλήκτρο  για 3 sec. 

 Η μονάδα ξεκινάει ή σταματάει τον κύκλο λειτουργίας Chiller εάν η παράμετρος CF31 = 1. 
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 Η μονάδα ξεκινάει ή σταματάει τον κύκλο λειτουργίας Heat Pump εάν η παράμετρος CF31 = 0. 

Το σύμβολο  θα πάλλεται για 3 sec κατά την αναμονή του ελεγκτή για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. 
Για την εναλλαγή της λειτουργίας από Chiller σε Heat Pump και αντίστροφα είναι αναγκαία η παύση της παρούσας 
λειτουργίας.  
Για παράδειγμα από την λειτουργία Chiller, ο ελεγκτής θα πρέπει να μπει σε λειτουργία Stand-by και ύστερα να 
ξεκινήσει σε λειτουργία Heat Pump. 
 

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STAND-BY 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του ελεγκτή, είναι δυνατή η εναλλαγή του σε κατάσταση Stand-by με το πάτημα των 

πλήκτρων  ή . 
Στη κατάσταση Stand-by: 

 Μπορεί να εμφανίζεται η ένδειξη των αισθητήρων με την χρήση των βελών. 

 Μπορεί να τροποποιείται η επιθυμητή τιμή. 

 Μπορεί να γίνει είσοδος στη λειτουργία ”menu”. 
 

13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MENU 

Εισέλθετε στο “menu” για τις ακόλουθες λειτουργίες: 
1. Εμφανίστε ή διαγράψτε τους ενεργούς συναγερμούς. 
2. Εμφανίστε ή διαγράψτε τις ώρες λειτουργίας των συμπιεστών και των αντλιών νερού. 
3. Εμφανίστε τον χρόνο μεταξύ δύο κύκλων αποπάγωσης. 
4. Αντιγράψτε τις παραμέτρους από τον ελεγκτή σε ένα Hot Key. 
5. Εμφανίστε ή διαγράψτε το ημερολόγιο συναγερμών. 

 

13.1 ΕΙΣΈΛΘΕΤΕ ΣΤΟ MENU 

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο “menu”. Το σύμβολο “menu” θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
 

13.2 ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΌ ΤΟ MENU 

Πατήστε στιγμιαία το πληκτρο ”menu”, ή περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Το σύμβολο “menu” θα σβήσει από την 
οθόνη. 
 

13.3 ΕΜΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ 

Εισέλθετε στο “menu”. 
1. Με τα βέλη αναζητήστε την παράμετρο ”ALrM”. 
2. Πατήστε στιγμιαία το “SET”. 
3. Με την χρήση των βελών περιηγηθείτε στην λίστα συναγερμών. 
Για την έξοδο από το menu πατήστε στιγμιαία το πληκτρο ”menu”, η περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Το 
σύμβολο “menu” θα σβήσει από την οθόνη. 

 

13.4 ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 

1. Εισέλθετε στο “menu”. 
2. Με τα βέλη αναζητήστε την παράμετρο ”ALrM”. 
3. Πατήστε στιγμιαία το “SET” και η κάτω οθόνη θα εμφανίσει τον κωδικό συναγερμού. 
4. Η κάτω οθόνη εμφανίζει τον κωδικό συναγερμού, ενώ η άνω εμφανίζει την ένδειξη “rSt” εάν ο συναγερμός 

μπορεί να διαγραφεί, ή την ένδειξη “NO” εάν ο συναγερμός δεν μπορεί να διαγραφεί. 
Με τα βέλη περιηγηθείτε στη λίστα συναγερμών. 

5. Όταν υπάρχει η ένδειξη “rSt” και με το πάτημα του πλήκτρου “SET” μπορείτε να διαγράψετε έναν 
συναγερμό. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί ο επόμενος συναγερμός. 

6. Για την έξοδο από το menu πατήστε στιγμιαία το πληκτρο ”menu”, η περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Το 
σύμβολο “menu” θα σβήσει από την οθόνη. 
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13.5 ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ 

Εισέλθετε στι “menu”. 
Με τα βέλη περιηγηθείτε μέχρι να βρείτε τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 C1Hr (χρόνος λειτουργίας 1ου συμπιεστή) 

 C2Hr (χρόνος λειτουργίας 2ου συμπιεστή) 

 PFHr (χρόνος λειτοργίας αντλίας νερου εξατμιστή ή τροφοδοσίας ανεμιστήρων) 

 PCHr (χρόνος λειτουργίας αντλίας νερου συμπυκνωτή) 

Η ένδειξη  θα εμφανιστεί. 
 

13.6 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ 

1. Εισέλθετε στο “menu”. 
2. Με τα βέλη επιλέξτε την παράμετρο ωρών λειτουργίας που θέλετε να επαναφέρετε (C1Hr, C2Hr, PFHr, 

PCHr) 
3. Πατήστε το πλήκτρο “SET” για 3 sec. Η άνω ένδειξη εμφανίζει “0” για επιβεβαίωση της διαγραφής. 
4. Για την έξοδο από το menu πατήστε στιγμιαία το πληκτρο ”menu”, η περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Το 

σύμβολο “menu” θα σβήσει από την οθόνη. 
 

13.7 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΑΠΟΠΑΓΩΣΕΩΝ 

1. Εισέλθετε στο “menu”. 
2. Με τα βέλη αναζητήστε την παράμετρο ”dEF”. Η κάτω ένδειξη της οθόνης παρουσιάζει τον χρόνο 

καθυστέρησης μεταξύ δύο αποπαγώσεων (λεπτά : δευτερόλεπτα). 

3. Το σύμβολο   θα πάλλεται. 
4. Για την έξοδο από το menu πατήστε στιγμιαία το πληκτρο ”menu”, η περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Το 

σύμβολο “menu” θα σβήσει από την οθόνη. 
 

13.8 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

1. Εισέλθετε στο “menu”. 
2. Με τα βέλη αναζητήστε την παράμετρο “ALOG”. 
3. Πατώντας το πλήκτρο “SET” η κάτω οθόνη εμφανίζει τον κωδικό συναγερμού, ενώ η άνω οθόνη εμφανίζει 

το μήνυμα “no” ακολουθούμενο από τον αύξον αριθμό του συναγερμού. 
4. Με τα βέλη περιηγηθείτε στην λίστα συναγερμών. 
5. Για την έξοδο από το menu πατήστε στιγμιαία το πληκτρο ”menu”, η περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Το 

σύμβολο “menu” θα σβήσει από την οθόνη. 
Η χωρητικότητα της μνήμης είναι 50 συναγερμοί και η δομή της είναι FIFO (first in first out). Με πλήρη μνήμη, κάθε 
νέος συναγερμός θα καταλαμβάνει την θέση του παλαιότερου (η ένδειξη γίνεται από τον παλαιότερο στον 
νεότερο). 
 

13.9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

1. Εισέλθετε στο “menu”. 
2. Με τα βέλη αναζητήστε την παράμετρο “ALOG”. 
3. Πατήστε το πλήκτρο “SET”. 
4. Με τα βέλη αναζητήστε την παράμετρο “ArSt” (Alarm reset) στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο άνω μέρος θα 

εμφανίζεται η ένδειξη “PAS”. 
5. Πατήστε το “SET” και εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης με τα βέλη. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο 

“SET”. 
6. Η ένδειξη “ArSt” θα πάλλεται για 5 sec ως επιβεβαίωση της διαγραφής των συναγερμών. 
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14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

14.1 ΕΜΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ 

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ”SET”. 
Η κάτω οθόνη εμφανίζει:  “SetC” για την λειτουργία Chiller 
    “SetH” για την λειτουργία Heat Pump 
Η άνω οθόνη εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη. 
Σημείωση: Το SetH είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχει διαμορφωθεί ως Heat Pump. 
 

14.2 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

1. Πατήστε παρατεταμένα το “SET”. 
2. Η επιθυμητή τιμή θα πάλλεται. 
3. Με τα βέλη μπορείτε να ορίσετε την νέα τιμή. 
4. Πατήστε το “SET” για αποθήκευση ή περιμένετε για να βγείτε από τον προγραμματισμό. 

 

14.3 ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Με την ενεργοποίηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας, Δυναμικής Επιθυμητής Τιμής, Λειτουργίας για Μονάδες χωρίς 
Αποθηκευτικό Χώρο Νερού, είναι πιθανή η εμφάνιση της πραγματικής επιθυμητής τιμής. 
Κατά την λειτουργία του ελεγκτή: 

 Πατήστε στιγμιαία το “SET”: Η κάτω ένδειξη εμφανίζει “SetC” (Επιθυμητή τιμή Chiller) ή “SetH” (Επιθυμητή 
τιμή Heat Pump). Η άνω οθόνη εμφανίζει τις αντίστοιχες τιμές. 

 Πατήστε ξανά το  “SET”: 

 Με ενεργή την Εξοικονόμηση Ενέργειας η κάτω ένδειξη εμφανίζει “SetS” (Επιθυμητή τιμή 
Εξοικονόμησης Ενέργειας) και η άνω οθόνη την τιμή της. 

 Με ενεργή την Δυναμική Επιθυμητή Τιμή η κάτω ένδειξη εμφανίζει “Setd” (Επιθυμητή τιμή 
Εξοικονόμησης Ενέργειας) και η άνω οθόνη την τιμή της. 

 Με ενεργή την λειτουργία για Μονάδες χωρίς Αποθηκευτικό Χώρο Νερού η κάτω ένδειξη 
εμφανίζει “Setr” (Πραγματική Επιθυμητή τιμή) και η άνω οθόνη την τιμή της. 

 Με δύο από τις παραπάνω λειτουργίες ενεργές η κάτω ένδειξη εμφανίζει “Setr” 
(Πραγματική Επιθυμητή τιμή) και η άνω οθόνη την τιμή της. 

 

15. BLACK OUT 

Ύστερα από Black Out (Διακοπή Ρεύματος): 
1. Ο ελεγκτής ξεκινάει από την προηγούμενη κατάσταση του. 
2. Η λειτουργία αποπάγωσης σταματάει. 
3. Όλοι οι χρόνοι καθυστέρησης λειτουργίας αρχικοποιούνται. 
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16. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το όργανο τοποθετείται σε πάνελ, με τρύπα 29x71 mm, και στερεώνεται χρησιμοποιώντας τα ειδικά στηρίγματα 
που το συνοδεύουν. 

 

 
 

16.1 ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

 
Το απομακρυσμένο πληκτρολόγιο είναι “Κάθετης μορφής”. 
Τοποθετείται σε πάνελ με τρύπα διαστάσεων 72x56, με την χρήση βιδών. 
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Για την διασφάλιση της προστασίας IP65, ακόμα και για το πάνελ, χρησιμοποιείστε ελασική φλάτζα RGW-V 
(προαιρετικό). Για τοποθέτηση σε τοίχο χρησιμοποιείστε τον πλαστικό προσαρμογέα V-KΙΤ, όπως παρουσιάζεται 
στην ακόλουθη εικόνα: 

 
Το εύρος θερμοκρασίας για την σωστή λειτουργία είναι -10÷60°C. Αποφύγετε μέρη με πολλούς κραδασμούς, 
διαβρωτική ατμόσφαιρα, πολύ σκόνη και υγρασία. Το ίδιο ισχύει και για τα αισθητήρια. Αφήστε τον αέρα να 
κυκλοφορεί από της τρύπες ψύξης.  
 

17. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Ο ελεγκτής παρέχει αποσπώμενα τερματικά για καλώδια με διατομή μικρότερη του 1.0 mm2. 
14 εισόδους για τροφοδοσία, αναλογικές και ψηφιακές εισόδους. 
12 ή 6 εισόδους για ρελέ (ανάλογα το μοντέλο). 
Σημείωση: 

 Τα τερματικά 17-19 είναι βραχυκυκλωμένα εσωτερικά του ελεγκτή (κοινό για το “ρελέ n.1”  (τερματικό 15) 
και “ρελέ n.2” (τερματικό 16)). 

 Τα τερματικά 21-22 είναι βραχυκυκλωμένα εσωτερικά του ελεγκτή (κοινό για το “ρελέ n.3”  (τερματικό 18) 
και “ρελέ n.4” (τερματικό 20)). 

Ο σύνδεσμος 5-pin βρίσκεται για την σύνδεση του ελεγκτή με TTL / RS485. 
Ο ελεγκτής έχει 4 συνδέσεις (ανάλογα το μοντέλο) για την σύνδεση του απομακρυσμένου πληκτρολογίου, τις 
εξόδους ανοιχτού συλλέκτη, τον αισθητήρα Pb4, 4..20mA / 0..10Vcc, αναλογική έξοδο.  
Ελέγξτε τα δεδομένα για την τροφοδοσία του ελεγκτή προτού συνδέσετε τα καλώδια. 
Κρατήστε τα καλώδια των αισθητήρων και των ψηφιακών επαφών μακρυά από τα καλώδια τροφοδοσίας. 
Μην υπερβείτε την μέγιστη αναγραφόμενη τιμή έντασης για κάθε ρελέ. Εάν οι απαιτήσεις του συστήματος είναι 
μεγαλύτερες χρησιμοποιείστε κατάλληλα εξωτερικά ρελέ. 
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18. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

Ένδειξη Επεξήγηση Αιτία Κατάσταση Ελεγκτή Επαναφορά 

P1 Συναγερμός 
αισθητήρα 1. 

Ελαττωματικός ή 
αποσυνδεδεμένος 
αισθητήρας. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα με την 
επαναφορά του 
αισθητήρα. 

P2 Συναγερμός 
αισθητήρα 2. 

Ελαττωματικός ή 
αποσυνδεδεμένος 
αισθητήρας. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα με την 
επαναφορά του 
αισθητήρα. 

P3 Συναγερμός 
αισθητήρα 3. 

Ελαττωματικός ή 
αποσυνδεδεμένος 
αισθητήρας. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα με την 
επαναφορά του 
αισθητήρα. 

P4 Συναγερμός 
αισθητήρα 4. 

Ελαττωματικός ή 
αποσυνδεδεμένος 
αισθητήρας. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα με την 
επαναφορά του 
αισθητήρα. 

Α01 Συναγερμός 
υψηλής πίεσης. 

Ψηφιακή είσοδος υψηλής 
πίεσης ενεργοποιημένη. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση συμβόλου 
πίεσης. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από χρόνο AL10. 
Χειροκίνητα μετά την 
πάροδο του συναγερμου 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 

Α02 Συναγερμός 
χαμηλής πίεσης. 

Ψηφιακή είσοδος χαμηλής 
πίεσης ενεργοποιημένη. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση συμβόλου 
πίεσης. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από χρόνο AL02 
ενεργοποιήσεις σε 1 ώρα. 
Χειροκίνητα μετά την 
πάροδο του συναγερμου 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 
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Α03 Συναγερμός 
χαμηλής 
θερμοκρασίας 
τροφοδοσίας. 

Εάν CF01=0,1 και Pb1 < 
AR03 για AR05 sec. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα όταν η τιμή του 
Pb1 ξεπεράσει την τιμή 
AR03+AR04. 

Α04 Συναγερμός 
χαμηλής 
θερμοκρασίας ης 
εξόδου 
εξατμιστή. 

Εάν CF01=0,1 και Pb2 < 
AR03 για AR05 sec. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από Ar06 ενεργοποιήσεις 
εντός 1 ώρας. 
Χειροκίνητα με την 
επαναφορά του 
συναγερμού 
(Pb2>AR03+AR04), 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 

Α05 Συναγερμός 
υψηλής πίεσης 
/θερμοκρασίας. 

Pb3 ή Pb4 > AL11 Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από Ar10 ενεργοποιήσεις 
εντός 1 ώρας. 
Χειροκίνητα με την 
επαναφορά του 
συναγερμού  Pb3 ή Pb4 
<(AL11-AL12), 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 

Α06 Συναγερμός 
χαμηλής πίεσης 
/θερμοκρασίας. 

Pb3 ή Pb4 < AL14 Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από Ar06 ενεργοποιήσεις 
εντός 1 ώρας. 
Χειροκίνητα με την 
επαναφορά του 
συναγερμού  Pb3 ή Pb4 
>(AL11-AL12), 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 

Α07 Συναγερμός 
Anti-freeze. 

Ενεργοποίηση ψηφιακής 
εισόδου. 
Αισθητήρας Anti-freeze Pbr 
<AR03 σε λειτουργία Chiller 
για AR05 sec. 
Pbr < AR27 σε λειτουργία 
Heat Pump για AR05 sec. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από Ar06 ενεργοποιήσεις 
εντός 1 ώρας. 
Χειροκίνητα με την 
επαναφορά του 
συναγερμού  Pbr >(AL03-
AL04), ή Pbr > 
(AR27+AR28), ή 
επαναφορά της ψηφιακής 
εισόδου. Ύστερα 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 



 
IC100CX r.1.0 GR   Σελίδα 16 / 39 

 

Α07 Συναγερμός 
Anti-freeze 
μονάδα 
motocondensing. 

Ενεργοποίηση ψηφιακής 
εισόδου CF01 = 6,7 και 
CF05 =2 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα μετατρέπεται 
σε χειροκίνητο ύστερα 
από Ar06 ενεργοποιήσεις 
εντός 1 ώρας. 
Χειροκίνητα 
Με την λήξη του 
συναγερμου προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

Α08 Συναγερμός 
ροής νερού 
εξατμιστή 
(μονάδες 
αέρος/νερού ή 
νερού/νερού). 

Εάν CO11≠0: 
Η ψηφιακή είσοδος 
ενεργοποιείται για AL06. Ο 
συναγερμός είναι 
απενεργοποιημένος από 
την εκκίνηση της αντλίας 
συμπυκνωτή για AL04. 
Εάν CO11=0: η ψηφιακή 
είσοδος είναι 
ενεργοποιημένη για AL06. 

 Εάν CO11=0  
Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση 
παλλόμενου συμβόλου 
“Flow”. 
Εμφάνιση κωδικού 
συναγερμού. 
Εάν η μονάδα είναι Off 
ή Stand-by το σύμβολο 
είναι ενεργοποιημένο 
για την παρουσίαση της 
κατάστασης της αντλίας 
και του διακόπη ροής. 

 Εάν CO11≠0: 
Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση 
παλλόμενου συμβόλου 
“Flow”. 
Εμφάνιση κωδικού 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Η ψηφιακή είσοδος είναι 
ανενεργή για AL07. 
Μετατρέπεται σε 
χειροκίνητο εάν η 
ψηφιακή είσοδος είναι 
ενεργή για AL05. 
Χειροκίνητα 
Η ψηφιακή είσοδος είναι 
ανενεργή για AL07. 
Ύστερα προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 

Α09 Συναγερμός 
θερμικής 
προστασίας 
συμπιεστή 1. 

Ενεργή ψηφιακή είσοδος. 
Δεν λαμβάνεται υπόψη 
από την εκκίνηση του 
συμπιεστή για AL08. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Με την λήξη του 
συναγερμού προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

Α10 Συναγερμός 
θερμικής 
προστασίας 
συμπιεστή 2. 

Ενεργή ψηφιακή είσοδος. Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Με την λήξη του 
συναγερμού προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 
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Α11 Συναγερμός 
θερμικής 
προστασίας 
συμπυκνωτή. 

Ενεργή ψηφιακή είσοδος. Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Με την λήξη του 
συναγερμού προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

Α12 Συναγερμός 
σφάλματος 
αποπάγωσης. 

Λήξη αποπάγωσης λόγω 
μέγιστου χρόνου dF07 με 
dF02=1. 

Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Με τον επόμενο σωστό 
κύκλο αποπάγωσης. 
Προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 

Α13 Προειδοποίηση 
συντήρησης 
συμπιεστή 1. 

Ώρες λειτουργίας >CO14. Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Προχωρήσε σε μηδενισμό 
των ωρών λειτουργίας 
(παρ. 13.6). 

Α14 Προειδοποίηση 
συντήρησης 
συμπιεστή 2. 

Ώρες λειτουργίας >CO15. Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Προχωρήσε σε μηδενισμό 
των ωρών λειτουργίας 
(παρ. 13.6). 

Α15 Προειδοποίηση 
συντήρησης 
τροφοδοσίας 
αέρα 
ανεμιστήρων 
(αέρα/αέρα) ή 
αντλίας νερού. 

Ώρες λειτουργίας >CO16. Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Προχωρήσε σε μηδενισμό 
των ωρών λειτουργίας 
(παρ. 13.6). 

Α16 Υψηλή 
θερμοκρασία 
νερού στην 
είσοδο του 
εξατμιστή. 

Ενεργοποίηση από 
αναλογική είσοδο (με 
προτεραιότητα: 
Pb3Pb4Pb1 Pb2), 
εάν η τιμή του αισθητήρα 
>AL24. 
Ο συναγερμός δεν 
λαμβάνεται υπόψη για 
AL26 από την 
ενεργοποίηση του 
συμπιεστή. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Εάν η τιμή αισθητήρα 
<(AL24-AL25). 
Με την μονάδα 
απενεργοποιημένη ή 
Stand-by. 
Μετατρέπεται σε 
χειροκίνητος μετά από 
AL27. 
Χειροκίνητα 
Μετά την λήξη του 
συναγερμού (τιμή 
αισθητήρα <(AL24-AL25)) 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. 
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Α17 Συναγερμός 
θερμικής 
προστασίας 
αντλίας νερού 
εξατμιστή / 
τροφοδοσίας 
ανεμιστήρων. 

Ενεργή ψηφιακή είσοδος. Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Με την λήξη του 
συναγερμου προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

Α18 Συναγερμός 
θερμικής 
προστασίας της 
αντλίας νερού 
του 
συμπυκνωτή. 

Ενεργή ψηφιακή είσοδος.  Εάν CO11≠0 
Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 
Εμφάνιση παλλόμενου 
συμβόλου ροής. 

Χειροκίνητα 
Με την λήξη του 
συναγερμου προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

Α19 Συναγερμός 
ροής νερού 
συμπυκνωτή. 

Ενεργός εάν AL32≠0. 
Εάν CO26≠0: ενεργή 
ψηφιακή είσοδος για AL30. 
Ο συναγερμός δεν 
λαμβάνεται υπόψη για 
AL04 από την εκκίνηση της 
αντλίας συμπυκνωτή. 
Εάν CO26=0: 
Ενεργή ψηφιακή είσοδος 
για AL30. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 
Εμφάνιση παλλόμενου 
συμβόλου ροής 
(“Flow!”). 
Εάν η μονάδα είναι OFF 
ή Stand-by είναι 
ενεργοποιημένο για την 
ένδειξη της κατάστασης 
της αντλίας και του flow 
switch. 

Αυτόματα 
Ανενεργή ψηφιακή 
είσοδος για AL31. 
Μετατρέπεται σε 
χειροκίνητο εάν η 
ψηφιακή είσοδος 
παραμείνει ενεργή για 
AL29. 
Χειροκίνητα 
Μετά την λήξη του 
συναγερμού προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

Α20 Συναγερμός 
συντήρησης 
αντλίας νερού 
συμπυκνωτή. 

Ώρες λειτουργίας >CO28 Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Προχωρήσε σε μηδενισμό 
των ωρών λειτουργίας 
(παρ. 13.6). 

rtC Συνεγερμός 
ρολογιού 

Πρέπει να ρυθμίσετε την 
ώρα. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Ρυθμίστε το ρολόι και 
προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση.  
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rtF Συναγερμός 
ρολογιού 

Σφάλμα στον έλεγχο της 
ώρας 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Προχωρήστε σε 
επαναρύθμιση της ώρας. 
Εάν δεν σταματήσει 
αλλάξτε το ρολόι. 

EE Συναγερμός 
EEPROM. 

Πιθανή απώλεια 
δεδομένων. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Προχωρήστε σε 
επανεκκίνηση. Εάν δεν 
σταματήσει ο ελεγκτής 
κλειδώνει και δεν 
επιτρέπεται η λειτουγία 
του. 

ACF1 Συναγερμός 
διαμόρφωσης. 

Ρύθμιση Heat Pump χωρίς 
να έχει ρυθμιστεί βαλβίδα. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Μετά από σωστή 
παραμετροποίηση. 

ACF2 Συναγερμός 
διαμόρφωσης. 

Μονάδα αέρα/αέρα ή 
H2O/αέρα και: 

 Fa02≠0 και μη 
διαμορφωμένος 
αισθητήρας 
εξαερισμού. 

 Η διαμόρφωση των 
παραμέτρων του 
Chiller διαφέρει από 
FA13<FA14 και 
FA10+FA12+FA13<FA14 

 Η διαμόρφωση των 
παραμέτρων του Heat 
Pump διαφέρει από 
FA22<FA23 και 
FA20+FA21+FA22<FA19 

Εάν Ar18=2 ή 3 και CF07≠3 
Εάν Ar31=2 ή 3 και CF07=3 
Εάν CF-1=3 και CF07≠6 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Μετά από σωστή 
παραμετροποίηση. 

ACF3 Συναγερμός 
διαμόρφωσης. 

Δύο ψηφιακές είσοδοι ή 
δύο ρελέ έχουν την ίδια 
λείτουργία. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Μετά από σωστή 
παραμετροποίηση. 
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ACF4 Συναγερμός 
διαμόρφωσης. 

CF28=1 & η ψηφιακή 
είσοδος δεν είναι 
διαμορφωμένη ή CF28=2 
και Pb4≠3. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Μετά από σωστή 
παραμετροποίηση. 

ACF5 Συναγερμός 
διαμόρφωσης. 

CF02=1 & (CF04≠2,3 
&CF05≠3)  
ή 
(CF04=2 & CF05=3) 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Μετά από σωστή 
παραμετροποίηση. 

FErr Συναγερμός 
λειτουργίας. 

CF04=3, CF05=3 και οι δύο 
ψηφιακές είσοδοι 
ενεργοποιήθηκαν 
ταυτόχρονα. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Χειροκίνητα 
Μετά την λήξη του 
συναγερμού προχωρήστε 
σε επανεκκίνηση. 

AFr Συναγερμός 
συχνίτητας. 

Η συχνότητα της 
τροφοδοσίας είναι εκτός 
ορίων. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού. 

Αυτόματα 
Με την επαναφορά τις 
συχνότητας εντός ορίων. 

ALOC Γενικός 
συναγερμός για 
εμπλοκή 
μονάδας. 

Ενεργοποίηση ψηφιακής 
εισόδου για χρόνο >AL21. 
Ενεργοποίηση συναγερμού 
μόνο εάν AL23=1. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού 

Αυτόματα 
Μετατρέπεται σε 
χειροκίνητο μετά από 
AL20. 
Χειροκίνητα 
Ανενεργή ψηφιακή 
είσοδος για χρόνο <AL22. 
Προχωρήστε με 
επανεκκίνηση. 

bLOC Γενικός 
συναγερμός, 
μόνο ένδειξη. 

Ενεργοποίηση ψηφιακής 
εισόδου για χρόνο >AL21. 
Ενεργοποίηση συναγερμού 
μόνο εάν AL23=0. 

Ενεργοποίηση ανοιχτού 
συλλέκτη / ρελέ 
συναγερμού. 
Ενεργοποίηση Βομβητή. 
Εμφάνιση συμβόλου 
συναγερμού. 
Εμφάνιση ένδειξης 
συναγερμού 

Αυτόματα 
Ο συναγερμός 
επανέρχεται αυτόματα και 
δεν εξαρτάται από το 
AL20. 
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19. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

19.1 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 5 ΡΕΛΕ ΚΑΙ 1 ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ (0..10V / 4..20mA) 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = Διαμορφούμενες 
ψηφιακές είσοδοι. 
ID3 = Ψηφιακή είσοδος υψηλής πίεσης. 
ID4 = Ψηφιακή είσοδος ψαμηλής πίεσης. 
RL1 = Ρελέ συμπιεστή. 
MF RL2, MF RL3, MF RL4, MF RL5 = 
Διαμορφούμενα ρελέ. 
MF o.c. out = Διαμορφούμενη έξοδος ανοιχτού 
συλλέκτη (για εξωτερικό ρελέ). 
Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 = Αισθητήρες NTC ή ψηφιακές 
είσοδοι. 
Tk = Έξοδος για εξωτερικό ρυθμιστή στροφών 
ανεμιστήρων. 
Analog output = Έξοδος 0..10V / 4..20mA για 
εξωτερικό ρυθμιστή στροφών ανεμιστήρων (για 
τους ανεμιστήρες συμπυκνωτή ή διμορφώμενη 
αντλία νερού εξατμιστή). 
 
 
 
 
 

 

19.2 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ TRIAC ΚΑΙ ΛΟΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ (Pb3) 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = Διαμορφούμενες ψηφιακές 
είσοδοι. 
ID3 = Ψηφιακή είσοδος υψηλής πίεσης. 
ID4 = Ψηφιακή είσοδος ψαμηλής πίεσης. 
RL1 = Ρελέ συμπιεστή. 
MF RL2, MF RL3, MF RL4 = Διαμορφούμενα ρελέ. 
RL5 = Έξοδος για διαμορφούμενο εξωτερικό ρελέ. 
Triac out fan = Έξοδος για ανεμιστήρες συμπυκνωτή. 
Pb1, Pb2, Pb4 = Αισθητήρες NTC ή ψηφιακές 
είσοδοι. 
Pb3 = Λογομετρικός μετατροπέας πίεσης. 
MF o.c. out = Διαμορφούμενη έξοδος ανοιχτού 
συλλέκτη (για εξωτερικό ρελέ). 
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19.3 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 5 ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ (Pb3) 

ΜF ID1, MF ID2, MF ID5 = 
Διαμορφούμενες ψηφιακές είσοδοι. 
ID3 = Ψηφιακή είσοδος υψηλής πίεσης. 
ID4 = Ψηφιακή είσοδος ψαμηλής πίεσης. 
MF RL2, MF RL3, MF RL4, MF RL5 = 
Διαμορφούμενα ρελέ. 
Pb1, Pb2, Pb4 = Αισθητήρες NTC ή 
ψηφιακές είσοδοι. 
Pb3 = Μετατροπέας πίεσης. 
Tk = Έξοδος για εξωτερικό ρυθμιστή 
στροφών ανεμιστήρων. 
MF o.c. out = Διαμορφούμενη έξοδος 
ανοιχτού συλλέκτη (για εξωτερικό ρελέ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.4 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 5 ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΛΟΓΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ (Pb3) 

MF ID1, MF ID2, MF ID5 = Διαμορφούμενες 
ψηφιακές είσοδοι. 
ID3 = Ψηφιακή είσοδος υψηλής πίεσης. 
ID4 = Ψηφιακή είσοδος ψαμηλής πίεσης. 
MF RL2, MF RL3, MF RL4, MF RL5 = 
Διαμορφούμενα ρελέ. 
Pb1, Pb2, Pb4 = Αισθητήρες NTC ή 
ψηφιακές είσοδοι. 
Pb3 = Λογομετρικός μετατροπέας πίεσης. 
Tk = Έξοδος για εξωτερικό ρυθμιστή 
στροφών ανεμιστήρων. 
MF o.c. out = Διαμορφούμενη έξοδος 
ανοιχτού συλλέκτη (για εξωτερικό ρελέ). 
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19.5 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Σειρά XV: Ρυθμιστής στροφών ανεμιστήρων (0.5KW, 
1 KW και 2.2 KW) 

 

CW15-KIT e CWC15-KIT: ΚΙΤ συνδέσεων για IChill για 
μοντέλα με 5 ρελέ ή 4 ρελέ +1 triac. 

 

XJ485CX: Σειριακή κάρτα TTL/RS485 για την σύνδεση 
σε σύστημα καταγραφών. 

 

RT314 KIT: Εξωτερικό ρελέ (DIN rail) 

 

Prog TOOL KIT: ΚΙΤ προγραμματισμού για την 
παραμετροποίηση του ελεγκτή μέση Η/Υ. 

 

HOT KEY: Για την αντιγραφή και μεταφορά των 
παραμέτρων. 
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20. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Υπομενού: 
 

Ένδειξη Περιγραφή 

ALL Εμφανίζει το σύνολο των παραμέτρων 

ST Εμφανίζει τις παραμέτρους σχετικές με την λειτουργία 

CF Εμφανίζει τις παραμέτρους διαμόρφωσης 

SD Εμφανίζει τις παραμέτρους δυναμικού σημείου ρύθμισης 

ES Εμφανίζει τις παραμέτρους Εξοικονόμησης Ενέργειας 

CO Εμφανίζει τις παραμέτρους σχετικές με τους συμπιεστές 

FA Εμφανίζει τις παραμέτρους σχετικές με τους ανεμιστήρες 

Ar Εμφανίζει τις παραμέτρους για το antifreeze 

DF Εμφανίζει τις παραμέτρους της αποπάγωσης 

AL Εμφανίζει τις παραμέτρους των συναγερμών 
 

     

Παράμετροι Λειτουργίας 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

ST01 Θερινό Σημείο Ρύθμισης  ST05 ST06 °C/°F Δεκαδικό / ακέραιο 

ST02 
Θερινό Διαφορικό 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST03 
Χειμερινό Σημείο Ρύθμισης ST07 ST08 °C/°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST04 
Χειμερινό Διαφορικό 

0.0 
0 

25.0
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST05 
Κάτω όριο επιθυμητής τιμής του ST01 

-50.0 
-58 

ST01 
°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST06 
Πάνω όριο επιθυμητής τιμής του ST01 ST01 

110  
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST07 
Κάτω όριο επιθυμητής τιμής του ST03 

-50.0 
-58 

ST03 
°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST08 
Πάνω όριο επιθυμητής τιμής του ST03 ST03 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST09 
Ζώνη Λειτουργίας 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Λειτουργία μονάδων χωρίς αποθηκευτικό χώρο νερού 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

ST10 Μονάδα Chiller χωρίς αποθηκευτικό χώρο 
νερού 
0 = λειτουργία ανενεργή 
1 = λειτουργία ενεργή 

0 1   

ST11 Ελάχιστη επιθυμητή τιμή για την έξοδο του 
νερού σε λειτουργία Chiller 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST12 Μέγιστη επιθυμητή τιμή για την έξοδο νερού 
σε λειτουργία Heat Pump 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST13 Διαφορικό επιθυμητής τιμής για την λειτουργία 
Chiller / Heat Pump 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST14 Βαθμονόμηση για το διαφορικό στη λειτουργία 
Chiller / Heat Pump 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
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ST15 Χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή για την 
μείωση της delta επιθυμητής τιμής και του 
delta διαφορικού σε λειτουργίας Chiller / Heat 
Pump 

0 250 sec 10 sec 

ST16 Σταθερά για τον υπολογισμό της επιθυμητής 
τιμής και του διαφορικού για την λειτουργία 
Chiller / Heat Pump 

0 250   

ST17 Καθυστέρηση για την αλλαγή της επιθυμητής 
τιμής λειτουργίας 

1 250 sec 10 sec 

Γεωθερμική λειτουργία Chiller 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

ST18 
Επιθυμητή τιμή χώρου σε λειτουργία Chiller ST20 ST21 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST19 
Διαφορικό χώρου σε λειτουργία Chiller 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST20 
Ελάχιστη επιθυμητή τιμή σε λειτουργία Chiller 

-50.0 
-58 

ST18 
°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST21 
Μέγιστη επιθυμητή τιμή σε λειτουργία Chiller ST18 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST22 Επιθυμητή τιμή χώρου σε λειτουργία Heat 
Pump 

ST24 ST25 °C/°F Δεκαδικό / Ακέραιο 

ST23 
Διαφορικό χώρου σε λειτουργία Heat Pump 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST24 Ελάχιστη επιθυμητή τιμή σε λειτουργία Heat 
Pump 

-50.0 
-58 

ST22 
°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ST25 Μέγιστη επιθυμητή τιμή σε λειτουργία Heat 
Pump 

ST22 
110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Pr2 Κωδικός πρόσβασης 0 999   

Παράμετροι Διαμόρφωσης 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CF01 Μοντέλο Μονάδας: 
0 = Chiller Αέρος / Αέρος 
1 = Chiller Αέρος / Νερού 
2 = Chiller Νερού / Νερού 
3 = Chiller Νερού / Νερού με αναστροφή 
κύκλου νερού 

0 3   

CF02 Μονάδα συμπυκνωτή 
0 = όχι 
1 = ναι 

0 1    

CF03 Αισθητήρας λειτουργίας 
0 = Pb1  
1 = Pb2 
2 = Pb2 λειτουργία και οι συμπιεστές 
ενεργοποιούνται με τον αισθητήρα Pb1 

0 2   

CF04 Διαμόρφωση Pb1 
0 = Αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται 
1 = NTC θερμοκρασία της επιστροφής 
εξατμιστή 
2 = Ψηφιακή είσοδος για ζήτηση λειτουργίας 
3 = Ψηφιακή είσοδος για ζήτηση ψύξης 

0 3   
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CF05 Διαμόρφωση Pb2 
0 = Αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται 
1 = NTC αισθητήρας εξόδου εξατμιστή 
2 = Ψηφιακή είσοδος συναγερμού antifreeze 
3 = Ψηφιακή είσοδος ζήτησης θέρμανσης 

0 3   

CF06 Διαμόρφωση Pb3 
 0 = Αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται 
1 = NTC για τον έλεγχο του συμπυκνωτή 
2 = 4..20mA για την πίεση συμπυκνωτή 
3 = 4..20mA για την Δυναμική επιθυμητή τιμή 
4 = NTC για τον συναγερμό antifreeze (Νερού / 
Νερού) 
5 = NTC υψηλής θερμοκρασίας της εισόδου 
νερού του συστήματος 
6 = 0..5V για την πίεση συμπυκνωτή 

0 6   

CF07 Διαμόρφωση Pb4 
0 = Αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται 
1 = NTC έλεγχος συμπυκνωτή 
2 = Ψηφιακή είσοδος πολλαπλών λειτουργιών 
3 = Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 
4 = NTC για τον συναγερμό antifreeze (Νερού / 
Νερού) 
5 = NTC για συνδυασμένη αποπάγωση 
6 = NTC για καταγραφή θερμοκρασίας 
7 = NTC θερμοκρασίας εξόδου του συμπυκνωτή 
(μονάδες Νερού / Νερού με αναστροφή κύκλου 
νερού) 
8 = NTC υψηλής θερμοκρασίας εισόδου νερού 
του συστήματος 

0 7   

CF08 Διαμόρφωση ID1 
0 = Θερμικό προστασίας 1ου συμπιεστή 
1 = Θερμικό προστασίας ανεμιστήρων 
συμπυκνωτή 
2 = Συναγερμός flow switch εξατμιστή 
3 = Απομακρυσμένο On/Off 
4 = Απομακρυσμένη εναλλαγή λειτουργίας 
θέρμανσης / ψύξης 
5 = Θερμικό προστασίας 2ου συμπιεστή 
6 = Ζήτηση 2ου συμπιεστή ή βήματος 
7 = Τέλος αποπάγωσης 
8 = Εξοικονόμηση ενέργειας 
9 = Συναγερμός antifreeze 
10 = Θερμική προστασία 1ου και 2ου συμπιεστή 
11 = Γενικός συναγερμός (απενεργοποίηση 
μονάδας) 
12 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού εξατμιστή / Συναγερμός θερμικής 
προστασίας ανεμιστήρων 
13 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού συμπυκνωτή 
14 = Συναγερμός flow switch συμπυκνωτή 
15 = δεν χρησιμοποιείται 

0 15   
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CF09 Διαμόρφωση ID2 
0 = Θερμικό προστασίας 1ου συμπιεστή 
1 = Θερμικό προστασίας ανεμιστήρων 
συμπυκνωτή 
2 = Συναγερμός flow switch εξατμιστή 
3 = Απομακρυσμένο On/Off 
4 = Απομακρυσμένη εναλλαγή λειτουργίας 
θέρμανσης / ψύξης 
5 = Θερμικό προστασίας 2ου συμπιεστή 
6 = Ζήτηση 2ου συμπιεστή ή βήματος 
7 = Τέλος αποπάγωσης 
8 = Εξοικονόμηση ενέργειας 
9 = Συναγερμός antifreeze 
10 = Θερμική προστασία 1ου και 2ου συμπιεστή 
11 = Γενικός συναγερμός (απενεργοποίηση 
μονάδας) 
12 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού εξατμιστή / Συναγερμός θερμικής 
προστασίας ανεμιστήρων 
13 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού συμπυκνωτή 
14 = Συναγερμός flow switch συμπυκνωτή 
15 = δεν χρησιμοποιείται 

0 15   

CF10 Διαμόρφωση ID5 
0 = Θερμικό προστασίας 1ου συμπιεστή 
1 = Θερμικό προστασίας ανεμιστήρων 
συμπυκνωτή 
2 = Συναγερμός flow switch εξατμιστή 
3 = Απομακρυσμένο On/Off 
4 = Απομακρυσμένη εναλλαγή λειτουργίας 
θέρμανσης / ψύξης 
5 = Θερμικό προστασίας 2ου συμπιεστή 
6 = Ζήτηση 2ου συμπιεστή ή βήματος 
7 = Τέλος αποπάγωσης 
8 = Εξοικονόμηση ενέργειας 
9 = Συναγερμός antifreeze 
10 = Θερμική προστασία 1ου και 2ου συμπιεστή 
11 = Γενικός συναγερμός (απενεργοποίηση 
μονάδας) 
12 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού εξατμιστή / Συναγερμός θερμικής 
προστασίας ανεμιστήρων 
13 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού συμπυκνωτή 
14 = Συναγερμός flow switch συμπυκνωτή 
15 = δεν χρησιμοποιείται 

0 15   
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CF11 Διαμόρφωση Pb4 σε λειτουργία ψηφιακής 
εισόδου 
0 = Θερμικό προστασίας 1ου συμπιεστή 
1 = Θερμικό προστασίας ανεμιστήρων 
συμπυκνωτή 
2 = Συναγερμός flow switch εξατμιστή 
3 = Απομακρυσμένο On/Off 
4 = Απομακρυσμένη εναλλαγή λειτουργίας 
θέρμανσης / ψύξης 
5 = Θερμικό προστασίας 2ου συμπιεστή 
6 = Ζήτηση 2ου συμπιεστή ή βήματος 
7 = Τέλος αποπάγωσης 
8 = Εξοικονόμηση ενέργειας 
9 = Συναγερμός antifreeze 
10 = Θερμική προστασία 1ου και 2ου συμπιεστή 
11 = Γενικός συναγερμός (απενεργοποίηση 
μονάδας) 
12 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού εξατμιστή / Συναγερμός θερμικής 
προστασίας ανεμιστήρων 
13 = Συναγερμός θερμικής προστασίας αντλίας 
νερού συμπυκνωτή 
14 = Συναγερμός flow switch συμπυκνωτή 
15 = δεν χρησιμοποιείται 

0 15   

CF12 Πολικότητα Ψηφιακής ID1  
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF13 Πολικότητα Ψηφιακής ID2 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF14 Πολικότητα Ψηφιακής ID3 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF15 Πολικότητα Ψηφιακής ID4 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF16 Πολικότητα Ψηφιακής ID5 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF17 Πολικότητα Ψηφιακής Pb1 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF18 Πολικότητα Ψηφιακής Pb2 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   

CF19 Πολικότητα Ψηφιακής Pb4 
0 = Ενεργοποίηση με κλειστή επαφή 
1 = Ενεργοποίηση με ανοιχτή επαφή 

0 1   
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CF20 RL4 Διαμόρφωση  
0 = Ρελέ συναγερμού 
1 = Βήμα capacity συμπιεστή 1 
2 = Συμπιεστής 2 
3 = On / Off εξαερισμού 
4 = Αναστροφή βαλβίδας 
5 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.1 
6 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κυκλώματος 
νερού 
7 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μόνο για Heat 
Pump 
8 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.2 
9 = Αντλία νερού εξατμιστή / τροφοδοσία 
ανεμιστήρων (μονάδα αέρα / αέρα) 
10 = Αντλία νερού συμπυκνωτή 

0 10   

CF21 RL5 Διαμόρφωση  
0 = Ρελέ συναγερμού 
1 = Βήμα capacity συμπιεστή 1 
2 = Συμπιεστής 2 
3 = On / Off εξαερισμού 
4 = Αναστροφή βαλβίδας 
5 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.1 
6 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κυκλώματος 
νερού 
7 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μόνο για Heat 
Pump 
8 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.2 
9 = Αντλία νερού εξατμιστή / τροφοδοσία 
ανεμιστήρων (μονάδα αέρα / αέρα) 
10 = Αντλία νερού συμπυκνωτή 

0 10   

CF22 Αντιστοιχία 4mA / 0,5V με τιμή του αισθητήρα 
πίεσης 

0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF23 Αντιστοιχία 20mA / 5V με τιμή του αισθητήρα 
πίεσης 

0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF24 
Βαθμονόμηση Pb1 

-12.0 
-21.6 

12.0 
21.6 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF25 
Βαθμονόμηση Pb2 

-12.0 
-21.6 

12.0 
21.6 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF26 

Βαθμονόμηση Pb3 

-12.0 
-21.6 
-12 

-174 

12.0 
21.6 
12 

174 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF27 
Βαθμονόμηση Pb4 

-12.0 
-21.6 

12.0 
21.6 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
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CF28 Διαμόρφωση Chiller ή Heat Pump 
0 = Επιλογή από το πληκτρολόγιο Chiller και 
Heat Pump 
1 = Επιλογή από ψηφιακή είσοδο Chiller και 
Heat Pump 
2 = Επιλογή από αισθητήρα Chiller Και Heat 
Pump 
3 = Μόνο μονάδα Chiller 
4 = Μόνο μονάδα Heat Pump 

0 4   

CF29 
Αυτόματη εναλλαγή επιθυμητής τιμής 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF30 
Διαφορικό κατάστασης λειτουργίας 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CF31 Διαμόρφωση πλήκτρου Chiller / Heat Pump 

0 =   Chiller /  Heat Pump 

1 =  Chiller /  Heat Pump 

0 1   

CF32 Επιλογή Celsius ή Fahrenheit 
0 = °C / BAR 
1 = °F / psi 

0 1   

CF33 Συχνότητα τροφοδοσίας 
0 = 50 Hz 
1 = 60 Hz 
2 = Τροφοδοσία DC (Το PWM διαμορφώνεται 
σαν έξοδος για εξωτερικό ρελέ συναγερμού) 

0 2   

CF34 Διεύθυνση ModBus 1 247   

CF35 Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο 
0 = Δεν χρησιμοποιείται 
1 = 6 πλήκτρων 
2 = 6 πλήκτρων με NTC αισθητήρα 
ενσωματωμένο 

0 2   

CF36 
Ένδειξη άνω μέρους οθόνης 
0 = Ένδειξη Pb1 
1 = Ένδειξη Pb2 
2 = Χωρίς ένδειξη 
3 = Ένδειξη Pb4 
4 = Πραγματική επιθυμητή τιμή (Η επιθυμητή 
τιμή αλλάζει από τις λειτουργίες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, Δυναμικής Επιθυμητής Τιμής για της 
μονάδες χωρίς χώρο αποθήκευσης νερού) 
5 = Κατάσταση ελεγκτή 
6 = Χωρίς ένδειξη 
7 = Χωρίς ένδειξη 
8 = Διαφορικό λειτουργίας 
9 = Επιθυμητή τιμή μονάδας 

0 8   

CF37 Έκδοση Firmware     

CF38 EEPROM - Πίνακας παραμέτρων     
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CF39 RL2 Διαμόρφωση  
0 = Ρελέ συναγερμού 
1 = Βήμα capacity συμπιεστή 1 
2 = Συμπιεστής 2 
3 = On / Off εξαερισμού 
4 = Αναστροφή βαλβίδας 
5 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.1 
6 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κυκλώματος 
νερού 
7 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μόνο για Heat 
Pump 
8 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.2 
9 = Αντλία νερού εξατμιστή / τροφοδοσία 
ανεμιστήρων (μονάδα αέρα / αέρα) 
10 = Αντλία νερού συμπυκνωτή 

0 10   

CF40 RL3 Διαμόρφωση  
0 = Ρελέ συναγερμού 
1 = Βήμα capacity συμπιεστή 1 
2 = Συμπιεστής 2 
3 = On / Off εξαερισμού 
4 = Αναστροφή βαλβίδας 
5 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.1 
6 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κυκλώματος 
νερού 
7 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μόνο για Heat 
Pump 
8 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.2 
9 = Αντλία νερού εξατμιστή / τροφοδοσία 
ανεμιστήρων (μονάδα αέρα / αέρα) 
10 = Αντλία νερού συμπυκνωτή 

0 10   

CF41 RL4 Διαμόρφωση  
0 = Ρελέ συναγερμού 
1 = Βήμα capacity συμπιεστή 1 
2 = Συμπιεστής 2 
3 = On / Off εξαερισμού 
4 = Αναστροφή βαλβίδας 
5 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.1 
6 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κυκλώματος 
νερού 
7 = Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μόνο για Heat 
Pump 
8 = Αντιστάσεις antifreezer / αντιστάσεις 
ολοκλήρωσης n.2 
9 = Αντλία νερού εξατμιστή / τροφοδοσία 
ανεμιστήρων (μονάδα αέρα / αέρα) 
10 = Αντλία νερού συμπυκνωτή 

0 10   

CF42 Χρόνος αναστροφής της βαλβίδας με τον 
συμπιεστή απενεργοποιημένο 

0 250   
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CF43 
Ένδειξη της κάτω οθόνης 
0 = Ένδειξη Pb1 
1 = Ένδειξη Pb2 
2 = Ένδειξη Pb3 
3 = Ένδειξη Pb4 
4 = Πραγματική επιθυμητή τιμή (Η επιθυμητή 
τιμή αλλάζει από τις λειτουργίες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, Δυναμικής Επιθυμητής Τιμής για της 
μονάδες χωρίς χώρο αποθήκευσης νερού) 
5 = Κατάσταση ελεγκτή 
6 = Ρολόι 
7 = Χωρίς ένδειξη 
8 = Διαφορικό λειτουργίας 
9 = Επιθυμητή τιμή μονάδας 

0 8   

CF44 
Ένδειξη άνω μέρους απομακρυσμένης οθόνης 
0 = Ένδειξη Pb1 
1 = Ένδειξη Pb2 
2 = Χωρίς ένδειξη 
3 = Ένδειξη Pb4 
4 = Πραγματική επιθυμητή τιμή (Η επιθυμητή 
τιμή αλλάζει από τις λειτουργίες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, Δυναμικής Επιθυμητής Τιμής για της 
μονάδες χωρίς χώρο αποθήκευσης νερού) 
5 = Κατάσταση ελεγκτή 
6 = Χωρίς ένδειξη 
7 = Χωρίς ένδειξη 
8 = Διαφορικό λειτουργίας 
9 = Επιθυμητή τιμή μονάδας 

0 8   

CF45 
Ένδειξη της κάτω οθόνης 
0 = Ένδειξη Pb1 
1 = Ένδειξη Pb2 
2 = Ένδειξη Pb3 
3 = Ένδειξη Pb4 
4 = Πραγματική επιθυμητή τιμή (Η επιθυμητή 
τιμή αλλάζει από τις λειτουργίες Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, Δυναμικής Επιθυμητής Τιμής για της 
μονάδες χωρίς χώρο αποθήκευσης νερού) 
5 = Κατάσταση ελεγκτή 
6 = Ρολόι 
7 = Χωρίς ένδειξη 
8 = Διαφορικό λειτουργίας 
9 = Επιθυμητή τιμή μονάδας 

0 8   

CF46 Ένδειξη οθόνης ελεγκτή σε κατάσταση Stand-by 
0 = Προκαθορισμένη ένδειξη (παράμετροι CF36 
- CF43) 
1 = Ένδειξη "OFF" 
2 = Ένδειξη "Stby" 

0 2   
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CF47 Ένδειξη απομακρυσμένης οθόνης σε 
κατάσταση Stand-by 
0 = Προκαθορισμένη ένδειξη (παράμετροι CF36 
- CF43) 
1 = Ένδειξη "OFF" 
2 = Ένδειξη "Stby" 

0 2   

CF48 Διαμόρφωση αναλογικής εξόδου 
0 = 4..20mA 
1 = 0..10V 

0 1   

Pr2 Κωδικός πρόσβασης 0 999   

Δυναμική Επιθυμητή Τιμή 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

Sd01 Δυναμική επιθυμητή τιμή 
0 = Απενεργοποιημένη 
1 = Ενεργοποιημένη 

0 1   

Sd02 Βαθμονόμηση μέγιστης θερινής Επιθυμητής 
Τιμής  

-30 
-54 

30 
54 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Sd03 Βαθμονόμηση μέγιστης χειμερινής Επιθυμητής 
Τιμής 

-30 
-54 

30 
54 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Sd04 Θερινό δυναμικό σημείο ρύθμισης εξωτερικού 
αέρα 

-50,0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Sd05 Χειμερινό δυναμικό σημείο ρύθμισης 
εξωτερικού αέρα 

-50,0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Sd06 Θερινό διαφορικό εξωτερικού αέρα -30 
-54 

30 
54 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Sd07 Χειμερινό διαφορικό εξωτερικού αέρα -30 
-54 

30 
54 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Pr2 Κωδικός πρόσβασης 0 999   

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

ES01 Ώρα έναρξης εξοικονόμησης ενέργειας (0÷24) 
0 

23.5
0 

Min 10 min 

ES02 Ώρα λήξης εξοικονόμησης ενέργειας (0÷24) 
0 

23.5
0 

Min 10 min 

ES03…ES09 Δευτέρα…Κυριακή 
0 = Απενεργοποιημένο 
1 = Ενεργοποιημένο 

0 1   

ES10 Βαθμονόμηση επιθυμητής τιμής εξοικονόμησης 
ενέργειας Chiller 

-30 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ES11 Διαφορικό εξοικονόμησης ενέργειας Chiller 0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ES12 Βαθμονόμηση επιθυμητής τιμής εξοικονόμησης 
ενέργειας Heat Pump 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

ES13 Διαφορικό εξοικονόμησης ενέργειας Heat 
Pump 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Pr2 Κωδικός πρόσβασης 0 999   

Παράμετροι Συμπιεστών 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CO01 Ελάχιστος χρόνος ON 0 250 sec 10 sec 

CO02 Ελάχιστος χρόνος OFF  0 250 sec 10 sec 

CO03 Καθυστέρηση ενεργοποίησης μεταξύ δύο 
συμπιεστών ή συμπιεστή και βαλβίδας 

1 250 sec  
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CO04 Καθυστέρηση απενεργοποίησης μεταξύ δύο 
συμπιεστών ή συμπιεστή και βαλβίδας 

0 250 sec  

CO05 Καθυστέρηση ενεργοποίησης εξόδων με την 
πρώτη ενεργοποίηση του ελεγκτή 

0 250 sec 10 sec 

CO06 Καθυστέρηση ενεργοποίησης συμπιεστή μετά 
την ενεργοποίηση της Αντλίας/”Τροφοδοσίας 
ανεμιστήρων” 

1 250 sec  

CO07 Καθυστέρηση απενεργοποίησης συμπιεστή 
μετά την απενεργοποίηση της 
Αντλίας/”Τροφοδοσίας ανεμιστήρων” 

0 250 sec  

CO08 Εναλλαγή συμπιεστών 
0 = Ενεργοποιημένη 
1 = Απενεργοποιημένη 

0 1   

CO09 Καθυστέρηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 
τμήματος νερού (CF39) 

0 250 sec  

CO10 Πολικότητα βαλβίδας βαθμίδας 
0 = Ενεργοποίηση βήματος capacity 
1 = Απενεργοποίηση βήματος capacity 

0 1   

CO11 Λειτουργία Αντλία Νερού / Τροφοδοσία 
ανεμιστήρων 
0 = Δεν χρησιμοποιείται 
1 = Πάντα ενεργοποιημένοι (έξοδος ON/OFF) 
2 = Ενεργοποίηση με τον συμπιεστή (έξοδος 
ON/OFF) 
3 = Πάντα ενεργοποιημένοι (4÷20mA) 
4 = Ενεργοποίηση με τον συμπιεστή (4÷20mA) 

0 4   

CO12 Συμπιεστής 1 
0 = Ενεργοποιημένος 
1 = OFF 

0 1   

CO13 Συμπιεστής 2 / Βαλβίδα βαθμίδας 
0 = Ενεργοποιημένος 
1 = OFF 

0 1   

CO14 Μετρητής ωρών επιθυμητής τιμής του 1ου 
συμπιεστή 

0 999 Hour 10 Hours 

CO15 Μετρητής ωρών επιθυμητής τιμής του 2ου 
συμπιεστή 

0 999 Hour 10 Hours 

CO16 Μετρητής ωρών επιθυμητής τιμής Αντλίας / 
“τροφοδοσία ανεμιστήρων”  

0 999 Hour 10 Hours 

Απενεργοποίηση Εξατμιστή 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CO17 Επιθυμητή τιμή απενεργοποίησης (πλευρά 
εξατμιστή) 

0 
32 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO18 Διαφορικό απενεργοποίησης (πλευρά 
εξατμιστή) 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO19 Καθυστέρηση απενεργοποίησης (πλευρά 
εξατμιστή) 

0 250 sec 10 sec 

CO20 Μέγιστος χρόνος λειτουργίας απενεργοποίησης 
σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας εξατμιστή 

0 250 sec 10 sec 

Απενεργοποίηση Συμπυκνωτή 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CO21 Επιθυμητή τιμή πίεσης απενεργοποίησης 
συμπυκνωτή σε λειτουργία Chiller (πλευρά 
συμπυκνωτή) 

0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
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CO22 Διαφορικό απενεργοποίησης σε λειτουργία 
Chiller (πλευρά συμπυκνωτή) 

0.0 
0 

12 
174 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO23 Επιθυμητή τιμή πίεσης απενεργοποίησης 
συμπυκνωτή σε λειτουργία Heat Pump (πλευρά 
συμπυκνωτή) 

0.0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO24 Διαφορικό απενεργοποίησης σε λειτουργία 
Heat Pump (πλευρά συμπυκνωτή) 

0.0 
0 

12 
174 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO25 Μέγιστος χρόνος απενεργοποίησης (πλευρά 
συμπυκνωτή) 

0.0 
0 

250 sec 10 sec 

Αντλία Νερού Συμπυκνωτή 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CO26 Λειτουργία αντλίας νερού συμπυκνωτή 
0 = Δεν χρησιμοποιείται 
1 = Συνεχής λειτουργία 
2 = Μόνο σε ζήτηση με συμπιεστή 

0 2   

CO27 Καθυστέρηση μεταξύ απενεργοποίησης αντλίας 
και απενεργοποίησης συμπιεστή 

0 250 sec  

CO28 Ορισμός μετρητή ωρών για την αντλία νερού 
συμπυκνωτή 

0 999 Hour 10 Hours 

Παράλληλη Λειτουργία Συμπιεστών 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CO29 Μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας 
συμπιεστή 

0 250 min  

CO30 Καθυστέρηση ενεργοποίησης συμπιεστή μετά 
την ενεργοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας νερού 

0 250 sec 10 sec 

Διαμόρφωση Αντλίας Νερού Εξατμιστή 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

CO31 Χρόνος λειτουργίας της διαμορφούμενης 
αντλίας σε μέγιστη ταχύτητα  

0 250 sec  

CO32 Μέγιστη ταχύτητα % της διαμορφούμενης 
αντλίας σε λειτουργία με ενεργοποιημένο 
συμπιεστή (Chiller) 

30 100 %  

CO33 Ελάχιστη ταχύτητα % της διαμορφούμενης 
αντλίας σε λειτουργία με ενεργοποιημένο 
συμπιεστή (Heat Pump) 

30 100   %  

CO34 Ταχύτητα % της διαμορφούμενης αντλίας σε 
λειτουργία με ενεργοποιημένο συμπιεστή  

30  100  %  

CO35 Επιθυμητή τιμή διαμορφούμενης αντλίας σε 
λειτουργία Chiller 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO36 Εύρος θερμοκρασίας ελέγχου για την 
διαμορφούμενη αντλία σε λειτουργία Chiller 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO37 Καθυστέρηση απενεργοποίησης συμπιεστή με 
αντλία νερού < 100% σε λειτουργία Chiller 

0  250  sec  

CO38 Επιθυμητή τιμή διαμορφούμενης αντλίας σε 
λειτουργία Heat Pump 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO39 Εύρος θερμοκρασίας ελέγχου για την 
διαμορφούμενη αντλία σε λειτουργία Heat 
Pump 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

CO40 Καθυστέρηση απενεργοποίησης συμπιεστή με 
αντλία νερού < 100% σε λειτουργία Heat Pump 

0  250 sec  

Pr2 Κωδικός Πρόσβασης     

Παράμετροι Ελέγχου Ανεμιστήρων Εξατμιστή 
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Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

FA01 Έξοδος ανεμιστήρα 
0 = Απενεργοποιημένη 
1 = Ενεργοποιημένη 

0 1   

FA02 Λειτουργία ανεμιστήρων 
0 = Ενεργοποίηση παράλληλα με τον συμπιεστή 
1 = ON/OFF 
2 = Αναλογικός έλεγχος ταχύτητας 

0 2   

FA03 Συσχετισμός ανεμιστήρα με συμπιεστή 
0 = Συσχετισμός 
1 = Ανεξάρτητα (συμπιεστές – ανεμιστήρες) 

0 1   

FA04 Χρόνος λειτουργίας των ανεμιστήρων στη 
μέγιστη ταχύτητα κατά την εκκίνηση τους 

0 250 sec  

FA05 Διαφορά φάσης ανεμιστήρα  0 250  micro sec 250μs 

FA06 Δεν χρησιμοποιείται     

FA07 Ενεργοποίηση εξαερισμού πριν την 
ενεργοποίηση του συμπιεστή 

0  250  sec  

FA08 Ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρων κατά τους 
θερινούς μήνες 

30  100 %  

FA09 Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρων κατά τους 
χειμερινούς μήνες 

30  100 %  

FA10 
Επιθυμητή τιμή πίεσης / θερμοκρασίας για την 
ελάχιστη ταχύτητα κατά του θερινούς μήνες 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
232 
50 

725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA11 
Επιθυμητή τιμή πίεσης / θερμοκρασίας για την 
μέγιστη ταχύτητα κατά του θερινούς μήνες 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
232 
50 

725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA12 

Θερινή ζώνη αναλογίας 

0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA13 

Θερινό διαφορικό αποκοπής 

0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA14 

Θερινή παράκαμψη αποκοπής 

0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA15 Καθυστέρηση αποκοπής 0  250  sec  

FA16 Ταχύτητα ανεμιστήρων κατά την λειτουργία 
νυκτός τους θερινούς μήνες 

30  100 %  

FA17 Ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρων τους 
χειμερινούς μήνες 

30  100 %  

FA18 Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρων τους  
χειμερινούς μήνες 

30  100 %  

FA19 
Επιθυμητή τιμή πίεσης / θερμοκρασίας για την 
ελάχιστη ταχύτητα κατά τους χειμερινούς 
μήνες 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
232 
50 

725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 
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FA20 
Επιθυμητή τιμή πίεσης / θερμοκρασίας για την 
μέγιστη ταχύτητα κατά τους χειμερινούς μήνες 

-50.0 
-58 
0.0 
0 

110 
232 
50 

725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA21 

Χειμερινή ζώνη αναλογίας 

0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA22 

Χειμερινό διαφορικό αποκοπής 

0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA23 

Χειμερινή παράκαμψη αποκοπής 

0.0 
0 

0.0 
0 

25.0 
45 

50.0 
725 

°C 
°F 

Bar 
Psi 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA24 Ταχύτητα ανεμιστήρων κατά την λειτουργία 
νυκτός τους χειμερινούς μήνες 

30  100 %   

Λειτουργία Hot Start 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

FA25 
Επιθυμητή τιμή λειτουργίας Hot Start 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

FA26 
Διαφορικό λειτουργίας Hot Start 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Pr2 Κωδικός Πρόσβασης 0 999   

Παράμετροι Anti-freeze / Heater 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

Ar01 
Ελάχιστη επιθυμητή τιμή Anti-freeze 

-50.0 
-58 

Ar03 
°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar02 
Μέγιστη επιθυμητή τιμή Anti-freeze Ar03 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar03 Επιθυμητή τιμή Anti-freeze σε λειτουργία 
Chiller 

Ar01 Ar02 °C / °F Δεκαδικό / Ακέραιο 

Ar04 
Διαφορικό Anti-freeze σε λειτουργία Chiller 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar05 Καθυστέρηση συναγερμού Anti-freeze 0  250  sec  

Ar06 Μέγιστος αριθμός συναγερμών Anti-freeze σε 
διάστημα 1 ώρας 

0  16   

Ar07 Καθυστέρηση συναγερμού Anti-freeze μετά την 
εκκίνηση σε Heat Pump 

0 250 sec  

Ar08 Επιθυμητή τιμή Anti-freeze της ηλεκτρικής 
αντίστασής σε λειτουργία Chiller 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar09 Επιθυμητή τιμή Anti-freeze της ηλεκτρικής 
αντίστασής σε λειτουργία Heat Pump 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar10 Επιθυμητή τιμή Anti-freeze εξωτερικής 
ηλεκτρικής αντίστασής (μονάδες Νερού / 
Νερού) 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar11 
Διαφορικό Anti-freeze σε λειτουργία Chiller 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar12 Διαφορικό Anti-freeze σε λειτουργία Heat 
Pump 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
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Ar13 Λειτουργία ηλεκτρικής αντίστασης Anti-freeze 
0 = ενεργοποιημένη κατά την κανονική 
λειτουργία 
1 = ενεργοποιημένη κατά την κανονική 
λειτουργία και την αποπάγωση 

0 1   

Ar14 Λειτουργία ηλεκτρικής αντίστασης Anti-freeze 
σε λειτουργία Chiller 
0 = απενεργοποιημένη  
1 = ενεργοποιημένη 

0 1   

Ar15 Λειτουργία ηλεκτρικής αντίστασης Anti-freeze 
σε λειτουργία Heat Pump 
0 = απενεργοποιημένη  
1 = ενεργοποιημένη 

0 1   

Ar16 Αισθητήρας ελέγχου Anti-freeze σε λειτουργία 
Chiller 
0 = Pb1 
1 = Pb2 
2 = Pb3 αισθητήρας ελέγχου 
3 = Pb4 αισθητήρας ελέγχου 

0 3   

Ar17 Αισθητήρας ελέγχου Anti-freeze σε λειτουργία 
Heat Pump 
0 = Pb1 
1 = Pb2 
2 = Pb3 αισθητήρας ελέγχου 
3 = Pb4 αισθητήρας ελέγχου 

0 3   

Ar18 Λειτουργία “Αντλίας Νερού” / “Ηλεκτρικής 
αντίστασης Anti-freeze” με ελεγκτή 
απενεργοποιημένο ή Stand-by 
0 = Λειτουργία απενεργοποιημένη 
1 = Λειτουργία ενεργοποιημένη 
2 = Λειτουργία “Αντλίας Νερού” / “Ηλεκτρικής 
αντίστασης Anti-freeze” με τον αισθητήρα Pb4 
ως εξωτερικό αισθητήρα 
3 = Λειτουργία “Αντλίας Νερού” / “Ηλεκτρικής 
αντίστασης Anti-freeze” με τον αισθητήρα Pb4 
και ξεχωριστές επιθυμητές τιμές 

0 3   

Ar19 Λειτουργία “Αντλίας Νερού” / “Ηλεκτρικής 
αντίστασης Anti-freeze” με ελαττωματικό 
αισθητήρα 
0 = Έξοδοι απενεργοποιημένες 
1 = Έξοδοι ενεργοποιημένες 

0 1   

Λειτουργία Boiler 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

Ar20 Λειτουργία Boiler 
0 = Έλεγχος ολοκλήρωσης 
1 = Έλεγχος θέρμανσης 

 0 1    

Ar21 Επιθυμητή τιμή εξωτερικού αέρα για την 
ενεργοποίηση του Boiler 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar22 
Διαφορικό λειτουργίας Boiler 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Ar24 Καθυστέρηση ενεργοποίησης αντιστάσεων 
θέρμανσης n.2 

0 250 min  

Ar25 Επιθυμητή τιμή εξωτερικού αέρα για την 
απενεργοποίηση των συμπιεστών 

-50.0 
-58 

110 
230 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 
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Ar26 Διαφορικό εξωτερικού αέρα για την 
ενεργοποίηση των συμπιεστών 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

Συναγερμός Anti-freezer σε λειτουργία Heat Pump 

Παράμετρος Περιγραφή Min Max Μονάδες Ένδειξη 

Ar27 Επιθυμητή τιμή συναγερμού Anti-freeze σε 
λειτουργία Heat Pump 

Ar01 Ar02 °C / °F Δεκαδικό / Ακέραιο 

Ar28 Διαφορικό συναγερμού Anti-freeze σε 
λειτουργία Heat Pump 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Δεκαδικό  
Ακέραιο 

 

21. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κουτί: Αυτοσβενόμενο ABS- 32x74 mm; βάθος 60mm 
Τοποθέτηση: Σε πάνελ με τρύπα 71x29 mm 
Προστασία: IP65. 
Συνδέσεις: Αποσπώμενα τερματικά 12 ή 14 καλωδίων. 
Τροφοδοσία: 24VAC/DC, ±10%, 12 VAC/DC, ±10%, 50-60Hz. 
Κατανάλωση ισχύος: 5VA max 

Είσοδοι: 4 αισθητήρες NTC, ή 3 αισθητήρες NTC με έναν 4..20mA/0..10V. 
Ψηφιακές είσοδοι: 5 ψυχρές επαφές. 
Έξοδοι ρέλε: 4/5 ρελέ (ανάλογα το μοντέλο) SPDT 5(3)A, 250V. 
Ανοιχτός συλέκτης: 12V, 40mA. 
Αναλογική έξοδος: 4..20mA / 0..10V. 

Σειριακή έξοδος: Standart TTL. 
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ModBus-RTU. 
Αποθήκευση δεδομένων: σε non-volatile memory (EEPROM) 
Kind of action: 1B. 

Pollution grade: κανονικό. 
Software class: A. 
Λειτουργική θερμοκρασία: 0÷60°C 

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25÷60°C.  
Σχετική υγρασία: 20÷85% (no condensing) 
Εύρος μέτρησης:  

Αισθητήρες NTC: -40 to 110°C (-40 to 230°F)  
Αισητήρες πίεσης: 0÷ 50 bar 

Ανάλυση: 0.1°C or 1°C  
Ακρίβεια  (θερμ περιβάλλοντος  25°C):  ±0.5°C ±1 digit 

 

Είσοδοι / Έξοδοι Τύπος 

Αισθητήρες Pb1, Pb2 e  Pb4 Διαμορφούμενος: NTC, ψηφιακή είσοδος. 

 Pb3 Διαμορφούμενος: NTC, 4..20mA, 0..5V 

Ψηφιακές είσοδοι ID1, ID2 e ID5 Διαμορφούμενη: Ψυχρή επαφή 

 ID3 Υψηλής πίεσης: Ψυχρή επαφή 

 ID4 Χαμηλής πίεσης: Ψυχρή επαφή 

Ρελέ RL1 Για συμπιεστές: ρελέ SPDT 5(3)Α, 250V 

 RL2, RL3, RL4 e RL5 Διαμορφούμενο: ρελέ SPDT 5(3)Α, 250V 

PWM έξοδος / ανοιχτού συλλέκτη  PWM: διαμόρφωση για τους ανεμιστήρες συμπυκνωτή, 
Ανοιχτού συλλέκτη: διαμορφούμενη. 

Έξοδος ανοιχτού συλλέκτη  Διαμορφούμενη12Vcc, 40mA max. 

Έξοδος 4..20mA ή 0..10V  Διαμόρφωση ανεμιστήρων εξατμιστή ή αντλίας 
συμπυκνωτή. 

Έξοδος Hot Key / TTL  Έξοδος Hot Key ή H/Y / για συστήματα καταγραφής. 

Αποσπώμενο πληκτρολόγιο  Έξοδος για αποσπώμενο πληκτρολόγιο. 

 


