Θερμοστάτης χώρου NRS-500B
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1.1 Λειτουργίες θερμοστάτη
ΑΡΙΘΜΟΣ
1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΟΘΟΝΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
LCD
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ΜΠΟΥΤΟΝ ΒΡΥΣΗΣ
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ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
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ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΕΝΤ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΩ
ΒΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΤΩ
ΒΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΝ ON/OFF
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΧΩΡΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Για την επιλογή του προγράμματος ζεστού νερού
χρήσης
Για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού
χρήσης ή του νερού θέρμανσης
Για την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας
χώρου(πρόγραμμα θέρμασνης), επιλογή λειτουργίας
προγραμματισμού, επιλογή αντιπαγωτικού
προγράμματος

Ανιχνεύει την θερμοκρασία του χώρου

2. Ρυθμίσεις θερμοστάτη
2.1 Ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας χώρου(πρόγραμμα θέρμανσης)

-

-

Για την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου πιέστε το μπουτόν της ‘’επιλογής’’
τόσες φορές ώστε στο κάτω μέρος της οθόνης του θερμοστάτη να εμφανιστεί το εικονίδιο
του καλοριφέρ .
Πιέζοντας το ‘’πάνω’’ ή ‘’κάτω’’ βέλος μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία
χώρου από 5oC - 45 oC.
Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχετε κάνει, πιέστε μία φορά το
μπουτόν της ‘’βρύσης’’ ή της ‘’ρύθμισης’’ ή της ‘’επιλογής’’. Διαφορετικά μπορείτε να
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κάποιο μπουτόν, μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει η ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχετε κάνει.

2.2 Ρύθμιση προγράμματος χρόνου λειτουργίας

-

-

-

-

Για τα ρύθμιση του προγράμματος χρόνου λειτουργίας πιέστε το μπουτόν της ‘’επιλογής’’
τόσες φορές ώστε στο κάτω μέρος της οθόνης του θερμοστάτη να εμφανιστεί το εικονίδιο
του ρολογιού.
Πιέζοντας το μπουτόν ‘’πάνω βέλος’’ θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης του
θερμοστάτη ο χρόνος σταματήματος του λέβητα. Με τα μπουτόν ‘’πάνω ή κάτω βέλος’’
μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο σταματήματος του λέβητα.
Πιέζοντας ξανά το μπουτόν της ‘’επιλογής’’ και έπειτα το μπουτόν ‘’κάτω βέλος’’ θα
εμφανιστεί κάτω από τον αριθμό του χρόνου σταματήματος ο χρόνος λειτουργίας του
λέβητα. Με τα μπουτόν ‘’πάνω ή κάτω βέλος’’ μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο
λειτουργίας του λέβητα.
Μπορείτε να ρυθμίστε τον χρόνο σταματήματος του λέβητα από 1ώρα – 24 ώρες και τον
χρόνο λειτουργίας της μονάδας από 10λεπτά – 90 λεπτά. Ο προρυθμισμένος χρόνος
λειτουργίας είναι 20 λεπτά και ο χρόνος σταματήματος είναι 2 ώρες.
Για παράδειγμα αν έχετε ρυθμίσει τον χρόνο σταματήματος στις 2 ώρες και τον χρόνο
λειτουργίας στα 20 λεπτά ο λέβητας θα λειτουργεί για 20 λεπτά και θα σταματά για 2 ώρες.

2.3 Επιλογή αντιπαγωτικού προγράμματος

-

Για την επιλογή του αντιπαγωτικού προγράμματος πιέστε το μπουτόν της ‘’επιλογής’’ τόσες
φορές ώστε στο κάτω μέρος της οθόνης του θερμοστάτη να εμφανιστεί το εικονίδιο με το
ανθρωπάκι.

-

Στο επάνω μέρος της οθόνης του θερμοστάτη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία 8 oC. Εάν η
θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από τους 8oC ο λέβητας θα τεθεί σε λειτουργία ώστε να
προστατευτεί από τον κίνδυνο του παγετού.

2.4 Επιλογή λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης

-

Για την επιλογή του προγράμματος του ζεστού νερού πιέστε το μπουτόν της ‘’βρύσης’’. Η
συγκεκριμένη λειτουργία διαρκεί για 2,5 ώρες και με το πέρας αυτού του χρόνου ο λέβητας
θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

2.5 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
- Επιλέγοντας το πρόγραμμα του ζεστού νερού χρήσης και πιέζοντας το μπουτόν της
‘’ρύθμισης’’ μία φορά, αναβοσβήνει στην οθόνη του θερμοστάτη η θερμοκρασία του ζεστού
νερού χρήσης. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
από τα μπουτόν ‘’πάνω’’ ή ‘’κάτω’’ βέλος.

-

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης μεταξύ 40 oC - 85 oC.
Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχετε κάνει πιέστε μία φορά το
μπουτόν της ‘’βρύσης’’ ή της ‘’ρύθμισης’’ ή της ‘’επιλογής’’. Διαφορετικά μπορείτε να
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κάποιο μπουτόν μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει η ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχετε κάνει.

2.6 Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού θέρμανσης
- Επιλέγοντας το πρόγραμμα της θέρμανσης και πιέζοντας το μπουτόν της ‘’ρύθμισης’’ μια
φορά, αναβοσβήνει στην οθόνη του θερμοστάτη η θερμοκρασία του νερού της θέρμανσης
των σωμάτων σε μπάρες. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού
της θέρμανσης από τα μπουτόν ‘’πάνω΄΄ ή ‘’κάτω’’ βέλος, προσθαφαιρώντας μπάρες. Κάθε
μπάρα που προστίθεται ή αφαιρείται αντιστοιχεί σε 10οC.

-

-

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού της θέρμανσης μεταξύ 45 oC - 85 oC.
Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχετε κάνει πιέστε μία φορά το
μπουτόν της ‘’βρύσης’’ ή της ‘’ρύθμισης’’ ή της ‘’επιλογής’’. Διαφορετικά μπορείτε να
περιμένετε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κάποιο μπουτόν μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει η ρύθμιση της θερμοκρασίας που έχετε κάνει.
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία νερού του λέβητα πατώντας
παρατεταμένα το μπουτόν ON/OFF του θερμοστάτη χώρου.

