
ESBE Series TEA 119 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

-  Ενέργεια: 2 μπαταρίες AA  
-  Φωτειζόμενη οθόνη
-  Θέρμανση/Ψύξη 
-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/περιορισμός χρήστη 

για την προσαρμογή των θερμοκρασιών του σημείου 
ρύθμισης 

-  Εσωτερικός αισθητήρας και υποδοχή για απομακρυσμένο 
αισθητήριο

-  Ένδειξη αδύναμης μπαταρίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
P01-P04 (MCOM - άνεσης, MbSt - ώθησης, MrEd -  οικονομίας, 
MOFF - απενεργοποίησης): αυτές οι 4 παράμετροι επιτρέπουν 
τη διαμόρφωση των λειτουργιών ανάλογα με τις ανάγκες του 
χρήστη και επιλέγονται με το πλήκτρο     και το     . 

Οι παράμετροι ρυθμίζονται με τις ακόλουθες τιμές:
no: η ρύθμιση δεν είναι ενεργή και δεν μπορεί να ανακληθεί με 
το πλήκτρο 
YES:  είναι ενεργή και μπορεί να ανακληθεί με το πλήκτρο      . 
tMO: είναι ενεργή και μπορεί να ανακληθεί με το πλήκτρο      
αλλά  

η ανάκληση είναι προσωρινή: ο θερμοστάτης επανέρχεται 
στην επιλεγμένη ρύθμιση (μέσω της παραμέτρου P06) 
κατα τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης (με την 
παράμετρο P05). Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το 
χρονικό όριο με τα ,. 

tFI:  ενεργό, μπορεί να ανακληθεί με το πλήκτρο       αλλά είναι 
προσωρινή (ρυθμιζόμενο μέσω της παραμέτρου P06) 
κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης (με την 
παράμετρο  P05). Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει 
το χρονικό όριο με τα πλήκτρα ,. 

P05 (tOUt): χρονική υπέρβαση των προσωρινών ρυθμίσεων. 
Η διάρκεια μπορεί να οριστεί από 10 λεπτά εως 24 ώρες και 
εμφανίζεται με μορφή ώρες, λεπτά Χ10.
P06 (MdEF): εργοστασιακή ρύθμιση. 

Λειτουργία στην οποία επιστρέφει ο θερμοστάτης μετά την 
προσωρινή διακοπή λειτουργίας. Μπορεί να επιλεγεί ένα 
από τα παρακάτω: Comfort, Economy, OFF / Antifrost με την 
προϋπόθεση ότι έχουν ρυθμιστεί ως ενεργά, σε προηγούμενες 
παραμέτρους (P01-P04). 

P07 (OFS): ενδείξεις θερμοκρασίας. 
Η ένδειξη της θερμοκρασίας του χώρου μπορεί να διορθωθεί 
εώς  ±10.0 °C, προκειμένου να διορθώσει σφάλματα λόγω 
τοποθέτησης του θερμοστάτη σε ακατάλληλο σημείο. 

P08 (SPHL) και P09 (SPHU) (λειτουργία θέρμανσης): Αυτές οι δύο 
παράμετροι ορίζουν το κατώτερο σημείο (P08) αίσθησης απο 
5,0 εως 35 °C, ενώ ή P09 το ανώτερο σημείο ως 35 °C.
P10 (SPCL) και P11 (SPCU) (λειτουργία ψύξης):Αυτές οι δύο 
παράμετροι ορίζουν το ανώτερο και το κατώτερο σήμειο 
αίσθησης. 
P12-P15 (SCOM - άνεσης, - SbSt - ώθησης, SrEd - οικονομίας, 
SAFr - αντιπαγετική λειτουργία): επιτρέπει τη μεταβολή από τον 
χρήστη της αντίστοιχης θερμοκρασίας με τα πλήκτρα , . 

P16  (Entc): Ύπαρξη εξωτερικού αισθητηρίου: 
‘no’:  Δεν είναι συνδεδεμένο. 
‘rOO’:  Είναι συνδεδεμένο για την αντίστοιχη θερμοκρασία 

χώρου (δωματίου). 
‘FLH’:  Είναι συνδεδεμένο για την ανίχνευση θερμοκρασίας 

δαπέδου αλλά δεν εμφανίζεται στην οθόνη
‘FLS’:  Είναι συνδεδεμένο για την ανίχνευση θερμοκρασίας 

δαπέδου αλλά εμφανίζεται στην οθόνη. 
P17  (LinF)  κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου και  P18  

(LSUP) ανώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου. 
Το κατώτερο όριο θερμοκρασίας δαπέδου ρυθμίζεται από 10 
εως 30 °C, ενώ το ανώτερο όριο από 20 εως 50°C. 
Τα όρια μπορούν να απενεργοποιηθούν, ρυθμίζοντας το όριο 
κάτω από την ελάχιστη τιμή μέχρι να εμφανιστεί το  “no” . 
P19 (HYSt): Υστέρηση, θέτει τη διαφορά σε °C, για τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας χώρου. 

ANTIΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η αντιπαγετική προστασία είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά 
στους 6°C και μπορεί να ο χρήστης αν το επιθυμεί να το αλλάξει 
αυτό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ,. 
Η αντιπαγετική προστασία μπορεί να κλειδωθεί ώστε ο χρήστης 
να μην μπορεί να την αλλάξει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
επιλέγοντας στην παράμετρο P15 το ‘nO’.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο TΕΑ 119 είναι ένας ηλεκτρονικός θερμοστάτης με οθόνη. 
Έχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών όπως: comfort, 
economy, OFF, antifrost. Ο χρήστης μπορεί να τις τροποποι-
ήσει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, ώστε να μεγιστοποι-
ήσει την άνεση του περιβάλλοντός του και την οικονομία. Ο 
θερμοστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις 
θέρμανσης και ψύξης όσο και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης 
δαπέδου (χρειάζεται αισθητήρας δαπέδου).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την ενδεικνυόμενη 
πολικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι αλκαλικές τύπου 
1.5V AA. 

Ρύθμιση θέρμανσης/Ψύξης 
Ο θερμοστάτης είναι προρυθμισμένος στη λειτουργία θέρ-
μανσης. 
Πατήστε το πλήκτρο      για 10 δευτερόλεπτα για να τροπο-
ποιήσετε τη λειτουργία. 
A. Στη ρύθμιση λειτουργία ψύξης από λειτουργία θέρμαν-

σης θα εμφανιστεί το σύμβολο       και θα αναβοσβήνει 
για 8 δευτ.

B. Στη ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης από λειτουργία ψύ-
ξης θα εμφανιστεί το σύμβολο      και θα αναβοσβήνει για 
8 δευτ.

Κατά τη ζήτηση θέρμανσης εμφανίζεται το σύμβολο      ενώ 
κατά τη ζήτηση ψύξης εμφανίζεται το σύμβολο 

Ρύθμιση λειτουργίας 
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας χώρου που μπορείτε να επι-
λέξετε πατώντας το πλήκτρο      . 

Comfort:  ρυθμίζει τη θερμοκρασία χώρου σε κατάσταση 
άνεσης. Αυτή είναι συνήθως κατά τη διάρκεια της 
ημέρας  

Economy: ρυθμίζει τη θερμοκρασία χώρου σε κατάσταση 
οικονομίας. Αυτή είναι συνήθως κατα τη διάρκεια 
της νύκτας. 

Boost:  ρυθμίζει τη θερμοκρασία σε λειτουργία ώθησης που 
συνήθως χρησιμοποιείται για προσωρινή αύξηση 
της θερμοκρασίας «άνεσης»

Ο θερμοστάτης είναι προρυθμισμένος μόνο για τη χρήση 
των λειτουργιών «άνεσης» και «οικονομίας».

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει άλλες λειτουργίες τροπο-
ποιώντας τις παραμέτρους από P01 σε P04. (δείτε το installer 
configuration).
Πατώντας το πλήκτρο     επιλέγετε μεταξύ των ενεργοποιημέ-
νων λειτουργιών: 

Όταν οριστεί μια λειτουργία, παραμένει εως ότου να πατη-
θεί το πλήκτρο     . Μόλις ενεργοποιηθεί μια προσωρινή λει-
τουργία αρχίζει η αντίστροφη μετρηση χρόνου. Το εικονίδιο 
λειτουργίας ρύθμισης αναβοσβήνει κατά την αντίστροφη 
μέτρηση για να υποδείξει μια προσωρινή κατάσταση. Ο 
χρόνος μπορεί να τροποποιηθεί με τα πλήκτρα  και . Η 
εξοικονόμηση ενέργειας είναι εύκολη με τις προσωρινές λει-
τουργίες, π.χ. ρυθμίστε προσωρινή λειτουργία για ένα χώρο 
που χρησιμοποιείται συχνά. 

Ο θερμοστάτης επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία άνε-

σης μετά από λίγες ώρες, εξασφαλίζοντας τη θερμοκρασία 

άνεσης το πρωί. Ενώ ρυθμίζετε την κατάσταση «προσωρινή 

άνεση» και τη λειτουργία off/antifrost σε σπάνια χρησιμοποι-

ούμενο χώρο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (NTC) 
Ο θερμοστάτης διαθέτει είσοδο για σύνδεση εξωτερικού 

αισθητηρίου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο θερ-

μοστάτης πρόκειται να τοποθετηθεί σε ακατάλληλη θέση. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδοδαπέδια 

θέρμανση. Με εξωτερικό αισθητήρα στο δάπεδο, ο θερ-

μοστάτης μπορεί να λάβει υπ’όψιν ένα ελάχιστο και ένα 

μέγιστο όριο θερμοκρασίας δαπέδου κατά τη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας χώρου. Ο TEA 119 δίνει προτεραιότητα στη 

θερμοκρασία δαπέδου και αναβοσβήνει το σύμβολο

όταν διατηρείται η θερμοκρασία δαπέδου εντός ορίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μπορούμε να διαμορφώσουμε τις λειτουργίες του θερμο-

στάτη ώστε να τον προσαρμόσουμε σε διαφορετικούς τύ-

πους χώρων και συστημάτων. Πατήστε τα πλήκτρα   και

εως ότου να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο κλειδί και η 

ένδειξη COn (διαμόρφωση).

Πατώντας το πλήκτρο     μπορούμε να επιλέξουμε διαφορε-

τικές παραμέτρους από P01 εως το P19 και το πλήκτρο Εnd. 

Με το πλήκτρο       αποθηκεύουμε τη διαμόρφωση και ο θερ-

μοστάτης επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία. Πατώ-

ντας το πλήκτρο         ή τα , τα μεγάλα ψηφία δείχνουν τη 

τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων και με τα , επιλέγουμε 

τις παραμέτρους.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα και όταν η οθόνη δεί-

ξει ‘Con’ . Πιέστε ταυτόχρονα τα , εώς να εμφανιστεί η 

κανονική οθόνη.

Η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία του δωματίου  Α  σχήμα 1 

και την επιθυμητή θερμοκρασία  B . Πατώντας το πλήκτρο

ή ένα από τα πλήκτρα  ή  η οθόνη δείχνει με μεγάλα 

ψηφία τη θερμοκρασία ρύθμισης και ενεργοποιείται το 

εικονίδιο     . Επίσης δείχνει το σύμβολο θέρμανσης ή ψύξης.

Πατήστε το πλήκτρο         για να εμφανιστεί στην οθόνη η 

ρυθμισμένη θερμοκρασία των άλλων λειτουργιών. Με τα 

πλήκτρα  ή  τροποποιούμε την επιθυμητή θερμοκρα-

σία.

Σχήμα 1

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ΦΩΤΕΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 
Ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται όταν πατηθεί οποιοδήποτε 
πλήκτρο του θερμοστάτη. Αν για 20 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κάποιο 
πλήκτρο τότε το φωτισμός απενεργοποιείται 

BATTERIES INSERTION/REPLACEMENT 
Η οθόνη δείχνει συνεχώς την κατάσταση των μπαταριών, με την ένδειξη    
            . Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως 
φορτισμένες. 
Το αντίθετο σύμβολο ‘               ‘ σημαίνει ότι οι μπαταρίες θα χρειαστούν 
αντικατάσταση. 
Όταν το σύμβολο  ‘   ‘ αναβοσβήνει σημαίνει ότι οι μπαταρίες είναι 
πλέον αδύναμες και χρειάζονται αντικατάσταση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Power supply:  2 x 1.5V= alkaline AA type batteries 
Διάρκεια μπαταριών:  > 4 years 

Θερμοκρασία δωματίου (εσωτερικός αισθητήρας) 
Εύρος ρύθμισης:  5.0 .. 35.0°C 
Υστέρηση:  0.2°C configurable 0.1 .. 5.0 °C 
Τύπος αισθητήρα:  NTC 10KOhm @ 25°C ±1% 
Βήμα:  0.1°C 
Εύρος:  -9.9°C .. +50.0°C 
Ακρίβεια:  ±1.0°C 

Θερμοκρασία δαπέδου (εξωτερικός αισθητήρας) 
Regulation range: κατώτερο όριο: 10 .. 30°C 

ανώτερο όριο: 20°C .. 50°C 
Τύπος αισθητήρα:  NTC 10KOhm @ 25°C ±1% 
Βήμα:   0.1°C 
Εύρος:  -9.9°C .. +60.0°C 
Ακρίβεια:  ±1.0°C 

Μέγιστο μήκος καλωδίου για εξωτερικό 
αισθητήρα:  15 m 

Contact rating:  5A 250V~ 
Antifrost:  OFF/0.5°C .. 25.0°C (Default 6.0°C) 
Offset:  ± 10.0°C. (Default 0.0°C) 
Φωτισμός οθόνης:  20 δευτ. απο το τελευταίο πάτημα 
Προστασία IP:  IP 30 
Βαθμός μόλυνσης:   2 
Equipment class:   II (      ) 
Rated impulse voltage:  2500V 
Αριθμός χειροκίνητων κύκλων:  50000 
Αριθμός αυτόματων κύκλων:  100000 
Λογισμικό:   A 
Θερμοκρασία λειτουργίας:  0°C .. +40°C 
Θερμοκρασία αποθήκευσης:  -10°C .. +50°C 
Όρια υγρασίας:  20% .. 80% RH (non-condensing) 

Συσκευασία:  Υλικό:  ABS+PC V0 self-extinguishing 
Χρώμα:  Λευκό (RAL 9003) 

Βάρος:   ~ 229 gr   

Πίνακας 1: Ρυθμίσεις εγκαταστάτη (Περίληψη παραμέτρων).  
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P08 
SPHL 
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SAFr 

P16 
Entc 

P17 
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P18 
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HYSt 

End  

Κατηγορία υπό τον κανονισμό REG. 2013.811.EC 
Class:     I 
Contribution to energy efficiency:  1% 

Συμμόρφωση κανόνισμών 
Το προιόν ακολουθεί τα εξής standards:
(EMC 2014/30/UE and LVD 2014/35/UE):  
EN-60730-1 (2011) 
EN-60730-2-9 (2010) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άνεση

Ώθηση

Οικονομία

Αντιπαγετική/ Απενεργοποίηση 

Temporary modes time-out 
(in hours.minutes x 10 format)  

Λειτουργία στην οποία επιστρέφει ο 
θερμοστάτης μετά την προσωρινή διακοπή 
λειτουργίας (απενεργοποιεί μόνο τις ενεργές 
λειτουργίες - παραμέτροι P01-P04)  

Ενδειξη θερμοκρασίας (°C)
Διόρθωση ενδείξεων  

Κατώτατο όριο θερμοκρασίας °C 
(θέρμανση)

Ανώτατο όριο θερμοκρασίας °C 
(θέρμανση)

Κατώτατο όριο θερμοκρασίας °C 
(ψύξη)  

Ανώτατο όριο θερμοκρασίας °C 
(ψύξη)

no  

no  

no  

no  

Απενεργοποιημένο  

Απενεργοποιημένο  

Απενεργοποιημένο  

Απενεργοποιημένο  

0.10 .. 24.00  

COM  

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του όρι-
ου θερμοκρασίας στη λειτουργία άνεσης

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του όρι-
ου θερμοκρασίας στη λειτουργία ώθησης

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του 
όριου θερμοκρασίας στη λειτουργία 
οικονομία
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του 
όριου θερμοκρασίας στην αντιπαγετική 
λειτουργία

Ρυθμίσεις εξωτερικού αισθητή-
ρα θερμοκρασίας NTC

Κατώτατο όριο θερμοκρασίας 
δαπέδου(°C)  

Ανώτατο όριο θερμοκρασίας 
δαπέδου(°C)  

Υστέρηση 
(°C)  

Άνεση 

-10.0 .. +10.0  

5.0 .. 35.0  

5.0 .. 35.0  

5.0 .. 35.0  

5.0 .. 35.0  

no  

no  

no  

no  

no  

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Μη συνδεδεμένο

no 10 .. 30  

no 20 .. 50  

0.1 .. 5.0  

YES  

YES  

YES  

YES  

rEd  

YES  

YES  

YES  

YES  

rOO  

Ενεργό  

Ενεργό  

Ενεργό  

Ενεργό  

Οικονομία 

Ενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση 

Συνδεδεμένο 
‘Θερμ. δωματίου’  

tMO  Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, μη ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, μη ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, μη ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, μη ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

Προσωρινή ενεργοποίηση με χρονικό 
όριο, ρυθμιζόμενο από τον χρήστη   

tMO  

tMO  

tMO  

OFF  

FLH  

Απενεργοποίηση/Αντιπαγετική 
προστασία  

‘Θέρμανση δαπέδου’ συνδεδεμένη δεν 
δείχνει τη θερμοκρασία στην οθόνη  

‘Θέρμανση δαπέδου’ συνδεδεμένη 
δείχνει τη θερμοκρασία στην οθόνη 
πατώντας  

tFI  

tFI  

tFI  

tFI  

FLS  



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

       ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί στον τοίχο 
χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται.

Για να εγκαταστήσετε το θερμοστάτη ακολουθήστε τα βήματα:  

Σχ. 2

1

2

1

2

Σχ. 3

Τοποθετήστε τις μπαταρίες (Σχ.9)6

Μετακινήστε τον θερμοστάτη στην πλάκα τοίχου, τοποθετώντας 
πρώτα τα «δόντια» της βάσης με τις αντίστοιχες οπές της πλάκας 
και στη συνέχεια ασκείστε μια πίεση στη συσκευή στη δεξιά 
πλευρά μέχρι τα «δόντια» να κουμπώσουν.

4

2
1

Σχ. 7

Κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις περνώντας τα καλώδια μέσα από 
το ορθογώνιο άνοιγμα (Σχ.3) και ακολοουθήστε το (Σχ.4) ή το 
(Σχ.5) για την ηλεκτρική συνδεσμολογία 

3

Aσφαλίστε το θερμοστάτη στον τοίχο χρησιμοποιώντας τη βίδα η οποία 
θα εισέλθει από τη θέση όπου μπαίνουν και οι μπαταρίες (Σχ.8) 5

Σχ. 8

Σχ. 4

ΠΛΗΚΤΡΟ
F 

G  

H Πλήκτρο On/OFF: ενεργοποιεί - απενεργοποιεί το θερμοστάτη.
I Πλήκτρο αύξησης: αυξάνει τις τιμές των θερμοκρασίων, περιηγείστε 

στις παραμέτρους
L Πλήκτρο μείωσης: μειώνει τις τιμές των θερμοκρασίων, περιηγείστε 

στις παραμέτρους
M  
N 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Σχ. 9MN

G
F

H
I

L

Κατάσταση μπαταριών, φορτισμένες.

Κατάσταση μπαταριών, αφόρτιστες. Σύντομα να γίνει αλλαγή.

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε λειτουργία άνεσης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας σε λειτουργία οικονομίας.

Απενεργοποίηση θερμοστάτη.

Αντιπαγετική προστασία ενεργοποιημένη. Ο θερμοστάτης 
ρυθμίζει τη θερμοκρασία αναλόγως 

Λειτουργία θέρμανσης.

Λειτουργία ψύξης.

Λειτουργία ώθησης.

Ένδειξη ορισμού θερμοκρασίας.

Συνδέστε το απομακρυσμένο αισθητήριο αν απαιτείται με τον 
σύνδεσμο D (Σχ.6). Η σύνδεση γίνεται στον σύνδεσμο C. Tέλος 
αφαιρέστε τη γέφυρα JP1 (E στο Σχ.6) 

Σχ. 6

C D

E

www.esbe.eu

Σχ. 5

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ

Πλήκτρο λειτουργίας: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις λειτουργίες (άνεση, 
οικονομία κλπ)
Πλήκτρο μενού: σας επιτρέπει να βλέπετε τη θερμοκρασίες ορίου που 
έχετε επιλέξει και τη θερμοκρασία του εξωτερικού αισθητήρα.

Χώρος μπαταριών.

Είσοδος βίβας για την ασφάλιση του θερμοστάτη στον τοίχο.

Ένδειξη θερμοκρασίας δαπέδου.

Ένδειξη o θερμοστάτης είναι υπό διαμόρφωση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για τη σωστή μέτρηση της θερμοκρασίας εγκαταστείστε τον 
θερμοστάτη σε απόσταση περίπου 1.5 μ. απο το δάπεδο, μακριά 
από πηγες θερμότητας, ρεύματα αέρα και ψυχρούς τοίχους 
(θερμικές γέφυρες)
- Το απομακρυσμένο αισθητήριο θα πρέπει να συνδέεται με 
καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm2  και όχι μακρύτερα απο 15 μέτρα.
- Η εγκατάσταση του θερμοστάτη και του απομακρυσμένου 
αισθητήρα θα πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό

Αφαιρέστε το πίσω καπάκι του θερμοστάτη όπως φαίνεται στο σχήμα 2

Στερεώστε το καπάκι απευθείας στον τοίχο μέσω των δύο οπών 
για βίδες (απόσταση κέντρων: 60 mm ή 85 mm), φροντίζοντας να 
περάσετε τα καλώδια μέσω του ανοίγματος όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 3 


