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Γεληθά: 
To humidisk65 είλαη έλαο πγξαληήξαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο θπγνθέληξηζεο λεξνχ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
είηε κε λεξφ ηνπ δηθηχνπ είηε κε απνζηαγκέλν λεξφ.  Η ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρεηαη απφ κηα ειεθηξνληθή πιαθέηα, πνπ εθηφο 
απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρεη θαη ηνλ θχθιν πιπζίκαηνο, πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία απφ ηα βαθηεξίδηα.  
Ο θσδηθφο UC0650D000 –ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη έσο 1

o
C, ελψ ζε 

θάησ απφ -2
 o
C, ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ ε αληίζηαζε- θσδηθφο UCKH70W000. Δπίζεο ν θσδηθφο UC0650D100, έρεη σο 

standard ηελ αληίζηαζε. 

 
 
Υξήζε: 
Σν humidisk65, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε: 

- ζε ζαιάκνπο, ζπληήξεζε/θαηάςπμε, πνπ πεξηέρνπλ πξντφληα φπσο θξνχηα θαη ιαραληθά 
- επηρεηξήζεηο εθηππψζεσλ, φπνπ ε επηζπκεηή πγξαζία  πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

ραξηηνχ 
- βηνκεραλίεο θισζηνυθαληνπξγίαο  

 

Κωδηθνί:  
 
Κωδηθόο Πεξηγξαθή 

UC0650D000 6.5l/h, 230Vac, 50Hz 

UC0650D100 Με αληίζηαζε 6.5l/h, 230Vac, 50Hz 

 

Κωδηθόο Πεξηγξαθή 

UCQ065D100 Ηιεθηξηθφο πίλαθαο γηα 1 πγξαληήξα UC0650D*00 

UCQ065D200 Ηιεθηξηθφο πίλαθαο γηα 2 πγξαληήξεο UC0650D*00 

 
 

Πεξηγξαθή Εμαξηεκάηωλ: 
 

1) Φίιηξν αέξα 
2) Απνρέηεπζε 
3) Κψλνο Αλεκηζηήξα 
4) Μνηέξ 
5) Έμνδνο 
6) Οδνλησηφ δαρηπιίδη 
7) Πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο 
8) Κπξίσο ζψκα πγξαληήξα 

 

 

 

 

 

 

 

 
Απαηηήζεηο 

- ηξνθνδνζία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 230Vac – 50Hz 
ΠΡΟΟΥΗ ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο 
δηαηάμεηο αζθάιεηαο 

- χλδεζε κε λεξφ ηξνθνδνζίαο 
- χλδεζε απνρέηεπζεο 
- Έιεγρνο φισλ ησλ παξαπάλσ 
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ηήξημε 
Σν humidisk65, πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε νξηδφληηα ζέζε φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ζα 
είλαη πξνβιεκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο ζηελ εηθφλα θαίλνληαη νη πξνηεηλφκελεο απνζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 
επηιερζνχλ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Επηηνίρηα ηήξημε 
Γηα λα ζηεξηρζεί ην humidisk ζηνλ ηνίρν, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 4 ζηεξίγκαηα θαη νη βίδεο ηνπο 

 
Πξνζνρή, ν ηνίρνο λα κπνξεί λα ζηεξίμεη ην βάξνο ηνπ humidisk. 
Κάληε 4 νπέο, ησλ 8mm βάζνπο 45mm, ζηεξίμηε ην πιαζηηθφ φπσο θαίλεηαη ζηελ 2

ε
 θσηνγξαθία 

 

ηήξημε από ηελ νξνθή 

 
 
Γηα απηή ηελ ζηήξημε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 3 αιπζίδεο, ίδηνπ κήθνπο θαη απφιπηα θάζεηεο κε ην νξηδφληην 
επίπεδν. Όπσο θαίλεηαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 4 + 1 βίδεο. 

 
 
 
Ηιεθηξηθέο πλδέζεηο 
Η εγθαηάζηαζε απαηηεί 1 πγξνζηάηε ON/OFF, ν νπνίνο ζα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πγξαληήξα. Παξφια απηά κπνξεί αλ 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη έλαο απιφο δηαθφπηε, αιιά ηφηε ζα απαηηείηαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ πγξαληήξα 
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1: ΟΝ/ΟFF απφ πγξνζηάηε 
2: ΟΝ/ΟFF 
3: θηλεηήξαο 
4: βαιβίδα 
5: Αληίζηαζε 
6: Αηζζεηήξην Θεξκνθξαζίαο 
7: Ηιεθηξνινγηθφο Πίλαθαο 
8: Πξνζηαζία 

 
 
 
 
 
 

 
 
Καιωδίωζε: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθαζνέζηε ημ δθεηηνζηό ηζαώηζμ ζοκδέζεςκ ιε ηδ ιεηαηίκδζδ  
άκμζλδ β. ηθεζδώιαημξ Τμ ηζαώηζμ ένπεηαζ ηάης από: αθαζνέζηε  
ηάθορδ ιε ημ λεαίδςια ηςκ ηεζζάνςκ αζδώκ. Σημ ηζαώηζμ εηεί  
είκαζ δύμ αδέκεξ ηαθςδίςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμύκ βζα κα πενάζμοκ  
ηαθώδζμ ζζπύμξ ηαζ ημ humidistat ηαθώδζμ ηαηεοεείακ  
δθεηηνμκζηόξ πίκαηαξ  
• Δώζηε ημ ηαθώδζμ ζζπύμξ ιέζς ημο αδέκα ηαθςδίςκ 1a  
δ ζοζηεοή, ηαζ έπεζηα ιέζς ημο αδέκα ηαθςδίςκ 1b  
ζημ ηζαώηζμ ζοκδέζεςκ. Σηενεώζηε ημκ μοδέηενμ ηαζ ηδ θάζδ (γήζηε)  
ηαθώδζα ζηα ηενιαηζηά κ 230 θ ζημκ πίκαηα ηαζ  
βήζκμ ηαθώδζμ ζημ εθεύεενμ (παθανό) ηενιαηζηό ιέζα ζημ ηζαώηζμ  
• Με ημκ ίδζμ ηνόπμ, πενάζηε ημ humidistat ηαθώδζμ ηαηεοεείακ  
μ αδέκαξ ΰ ηαθςδίςκ ζηδ ζοζηεοή, έπεζηα ιέζς  
μ αδέκαξ ηαθςδίςκ 2b ζημ ηζαώηζμ ηαζ ημκ ζοκδέεζ ιε ημ UMID  
ηενιαηζηά ημο πίκαηα  
• Καηόπζκ πνδζζιμπμζήζηε ημοξ 2 ζθζβηηήνεξ πμο πανέπμκηαζ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ημοξ δύμ  
ηαθώδζα πμο πέναζακ ιόθζξ ιέζς ηςκ αδέκςκ  
ηα οπάνπμκηα ηαθώδζα: μζ ζθζβηηήνεξ πνέπεζ κα ημπμεεηδεμύκ ζηδ εέζδ πμο πανμοζζάγεηαζ από ηα  
αέθδ. Τέθμξ, ζθίβληε ημοξ ηέζζενζξ δαηηοθίμοξ ζημοξ αδέκεξ ηαθςδίςκ.  
Μόθζξ μθμηθδνςεμύκ μζ δθεηηνζηέξ ζοκδέζεζξ, ηθείζηε πνμζεηηζηά ημ ηζαώηζμ  
ιε ηζξ αίδεξ ημο, ημ ημπμεεηήζηε πίζς ζηδ εέζδ, ηαζ ημ ελαζθαθίζηε ιε ημ εθαηήνζμ β. ηθεζδώιαημξ  
Σημ ηέθμξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, ημ εζςηενζηό ηδξ ζοζηεοήξ <>  
ρέδην 2.12 <>  
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Εθθίλεζε, Έιεγρνο & Σεξκαηηζκόο 
 
Έιεγρνο 
Πξηλ εθθηλήζεηε ηνλ πγξαληή, πξέπεη λα ειέγμεηε ηα παξαθάησ 

1. Όιεο νη πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο 
2. δελ ππάξρνπλ δηαξξνέο 
3. έρεη πξνζαξκνζηεί ζσζηά ην θίιηξν αέξα 
4. είλαη αλνηρηή ε βάλα λεξνχ 
5. νη δηαλνκείο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζσζηά 

 
Εθθίλεζε 
Γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία, αλνίμηε ηνλ θχξην δηαθφπηε. Θα πξαγκαηνπνηεζεί έλα θχθινο πιπζίκαηνο, πνπ δηαξθεί 1 
ιεπηφ. ην ηέινο ηνπ θχθινπ εάλ ε επαθή ηνπ πγξνζηάηε είλαη θιεηζηή, ηφηε εθθηλεί ν θηλεηήξαο γηα ηελ θπγνθέληξεζε    
ΗΜΕΙΩΗ: εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ON/FF επαθή αληί πγξνζηάηε, απηή ζα πξέπεη λα θιείζεη ρεηξνθίλεηα πξνθεηκέλνπ λα 
εθθηλήζεη ν πγξαληήξαο, δηαθνξεηηθά δελ ζα μεθηλήζεη κεηά ηνλ θχθιν πιπζίκαηνο 
 
Σεξκαηηζκόο 
Γηα λα ηεξκαηίζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ πγξαληήξα: 

1. ξπζκίζηε ηνλ πγξνζηάηε ζηελ ειάρηζηε ηηκή %πγξαζίαο, γηα λα αλνίμεη ε ρξεζηκνπνηνχκελε επαθή 
2. πεξηκέλεηε πεξίπνπ 1 ιεπηφ, γηα λα νινθιεξσζεί ν θχθινο πιπζίκαηνο 
3. αλνίμηε ηελ επαθή ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο 
4. θιείζηε ην θαπάθη ηξνθνδνζίαο λεξνχ 
Δάλ είλαη ζε ιεηηνπξγία αιιά δελ είλαη ζε εμέιημε ν θπγνθεληξηζκφο ηνπ λεξνχ, ηφηε θάληε ηα βήκαηα 3 + 4 
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Έιεγρνο: 
Ηιεθηξνληθή Πιαθέηα 
Η ιεηηνπξγία ηνπ humidisk65, ειέγρεηαη απφ κηα ειεθηξνληθή πιαθέηα, πνπ: 

o ειέγρεη ηελ παξαγσγή ηνπ πγξαληήξα 
o ζηακαηά θαη μεθηλά ην θχθιν πιπζίκαηνο/ reset 

 

 

 

 

 

startToTr  

stopToTr  

startToTr
C5  

 

 

 

 

 

 
Πνηελζηόκεηξν: 

 
Η παξαγσγή ξπζκίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ έλα 
πνηελζηφκεηξν (ζεκείν Α ζε παξαπάλσ εηθφλα). Σν πνηελζηφκεηξν έρεη  κηα θιίκαθα απφ 0-
100, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηηκέο. Απιά ρξεζηκνπνηείηε έλα θαηζαβίδη, πξνθεηκέλνπ λα 
αιιάμεηε ηελ ηηκή απφ 1.1 έσο 6.5kg/h. 

 
 
 

 
Ρύζκηζε παξαγωγήο πγξαζίαο: 
Η ξχζκηζε γίλεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή αξγφηεξα – γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε 
ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αιιαγέο. 

o Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 
o Βγάιηε ην θίιηξν αέξα, μεβηδψλνληαο ηηο 3 βίδεο  
o Αθαζνέζηε ημ ημοηί ζοκδέζεςκ εθεοεενώκμκηαξ ημ εθαηήνζμ 
o Δπηιέμηε ηελ λέα ζέζε (0-100) ηνπ πνηελζηφκεηξνπ 
o Κιείζηε ην θαπάθη 
o Ξεθηλήζηε πάιη ηνλ πγξαληήξα 

 
Κύθινο πιπζίκαηνο/ reset 

 H ιεηηνπξγία μεθηλά ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θχξην δηαθφπηε 

 Ο πγξνζηάηεο ζηακαηά ηελ ιεηηνπξγία, φηαλ θηάζεη ε πγξαζία ζην επηζπκεηφ φξην 
Ο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο «θχθινο πιπζίκαηνο/reset», είλαη λα απνηξέςεη ηελ παξακνλή λεξνχ κέζα ζηνλ πγξαληήξα 
φηαλ δελ ππάξρεη δήηεζε πγξαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαπηχζζνληαη βαθηεξίδηα. 
Η δηάξθεηα ηνπ θχθινπ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 Σεξκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο θηλεηήξα, κεηά απφ 40δεπη. Μέζα ζε απηφ ηνλ ρξφλν ζηακαηνχλ ν θηλεηήξαο θαη ν 
αλεκηζηήξαο θαη ζπιιέγεη ην λεξφ ζην δνρείν 

 Άλνηγκα ηεο βαιβίδαο πιήξσζεο, εηζξνή λεξνχ, κέρξη λα θηάζεη ην λεξφ ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο 

 πληήξεζε ηεο βαιβίδαο πιήξσζεο, γηα 10 ιεπηά φηαλ θηάζεη   
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Κύθινο πιπζίκαηνο/reset ρξεζηκνπνηώληαο πίλαθα ηεο Carel 
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη πίλαθα ηεο Carel, ν θχθινο πιπζίκαηνο/reset κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα φηαλ ν 
πγξαληήξαο ιεηηνπξγεί, ελεξγνπνηείηαη απφ ην αηζζεηήξην πγξαζίαο γηα έλαλ λέν θχθιν 
 

ANTIFREEZE 
H ζπζθεπή antifreeze-αληίζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν πγξαληήξαο είλαη ζε εγθαηάζηαζε κε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο θάησ απφ 0

ν
C. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: ΜΔΛΔΣΗΣΔ ΣΑ ΌΡΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
 
 

Όηαλ ζπκβεί ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο λα είλαη θάησ απφ 0
ν
C, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πάγνο κέζα ζην κεράλεκα, 

γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πγξαληήξα. Σν humidisk65 είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα πξνζαξκφδεηαη 
ζε απηφ ην Kit ηεο αληίζηαζεο. 
Σν Kit απηφ απνηειείηαη απφ κηα αληίζηαζε, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ειέγρεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαθέηα θαη ην 
αηζζεηήξην πγξαζίαο. Σίζεηαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε ζεξκνθξαζία κέζα ζηνλ πγξαληήξα θηάζεη γχξσ ζηνπο 0

ν
C. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα ξεχκα δεζηνχ αέξα, πνπ απνηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζεξκνθξαζία θάησ απφ -2
ν
C. ε 

ζεξκνθξαζία δελ ελδείθλπηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεραλήκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ +2.5
ν
C, ε 

πιαθέηα απελεξγνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληίζηαζεο θαη έηζη γίλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  Η αληίζηαζε έρεη 
θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία, ε ζεξκνθξαζία ηήο δελ ζα ππεξβεί 
επηθίλδπλε ζεξκνθξαζία.  
 

πληήξεζε: 
Σν humidisk65 έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο, γηα παξαηεηακέλν ρξφλν. 
Παξφια απηά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θάπνηνη απινί θαλφλεο ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε 
ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ηελ πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ. 
 

Πξηλ απφ θάζε ζπληήξεζε αλνίμηε ην θχξην δηαθφπηε- ζηακαηήζηε ηελ ηξνθνδνζία θαη πεξηκέλεηε κέρξη ην 
κεράλεκα ζηακαηήζεη εληειψο. Αθνινπζήζηε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πξηλ ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ 
πγξαληήξα κεηά ηελ ζπληήξεζε, θάλεηε φινπο ηνπ απαξαίηεηνπο ειέγρνπο. 
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Καζαξηζκό ηνπ θίιηξνπ αέξα: 
Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηε πεξηνδηθά γηα λα κελ ζπζσξεχνληαη ζθφλε θαη 
?????, πνπ κεηψλνπλ ηελ ξνή αέξα, άξα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο 

 Αθαηξέζηε ην θίιηξν κε ην λα μεβηδψλεηε ηηο 3 βίδεο 

 Ξερσξίζηε ηα 2 εμαξηήκαηα Α + Β 

 Καζαξίζηε ην θίιηξν Β  
ΠΡΟΟΥΗ: πνηέ κελ εθθηλήζεηε ηνλ πγξαληήξα ρσξίο λα έρεηε ηνπνζεηήζεη ην θίιηξν 
αέξα 
 
  

Drain trap: 
 
Η απνρέηεπζε ίζσο ρξεηάδεηαη λα θαζαξηζηεί πεξηνδηθά, 
γηα λα απνκαθξπλζνχλ ζσκαηίδηα θαη ζθφλε 

 Βγάιηε ην θίιηξν αέξα 

 Βγάδσ ηνλ ζσιήλα Β απφ ην ζηφκην Α 

 Ξεβηδψζηε ηηο βίδεο C 

 Βγάιηε ην εμάξηεκα Α 

 Καζαξίζηε θαη ην εμάξηεκα Α θαη ηελ νπή ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί 
 

 
 
 
 

Βαιβίδα Πιήξωζεο: 
 Η Βαιβίδα πιήξσζεο έρεη ηνπνζεηεζεί καδί κε έλα θίιηξν, ηα νπνία θαη ηα 2 ζα 
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πεξηνδηθά. Γηα λα βγάιεηε ην θίιηξν ζα πξέπεη λα 
μεβηδψζεηε ην ζεκείν Α, ζηνλ ζσιήλα πιήξσζεο: ην θίιηξν βξίζθεηαη κέζα ζην 
ζεκείν Β. Δάλ ε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ είλαη πνιχ κεγάιε ηφηε ηνπνζεηήζηε έλα 
θίιηξν ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο. 
 

Κύθινο πιπζίκαηνο/reset: 
Διέγμεηε εάλ ν θχθινο γίλεηαη πεξηνδηθά  

 Βγάιηε ην άθξν ηνπ ζσιήλα απνρέηεπζεο, πνπ δελ είλαη πάλσ ζην 
κεράλεκα θαη ηνπνζεηήζηε ηα ψζηε λα ζπιιέγεη ην λεξφ ηεο 
απνρέηεπζεο 

 ηακαηήζηε ηνλ πγξαληήξα κε ην λα ζηακαηήζεηε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 
πγξνζηάηε: απηή ε δηαδηθαζία μεθηλά ηνλ θχθιν πιπζίκαηνο 

 

Απνζήθεπζε: 
 Απνζεθεχεζηε ην humidisk65 κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο κεηαμχ -10 έσο 60 

ν
C 

 Όζν είλαη ζπζθεπαζκέλε αθήζηε ηελ πξνο ηα πάλσ 

 Μελ ηνπνζεηείηαη βαξηά αληηθείκελα πάλσ ζην θνπηί 
 

 
Έιεγρνη πξηλ θαη κεηά από πεξίνδν ζηαζηκόηεηαο 

 Πξηλ 
- απνζπλδέζηε ηηο ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη θιείζηε ηελ ηξνθνδνζία λεξνχ 
- θαιχςηε κε θάπνην πιηθφ ην κεράλεκα γηα λα ην πξνζηαηεχζεηε απφ ζθφλε 

 Μεηά 
- ειέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ αέξα θαη θαζαξίζηε ην εάλ είλαη αλαγθαίν 
- ειέγμηε ηνλ δηαθφπηε ξνήο εάλ ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
- ειέγμηε φιεο  ηηο ζπλδεζκνινγίεο 
- θάληε έλα ηεζη θχθιν πιπζίκαηνο 
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πλδεζκνινγία Αηζζεηεξίνπ κε Τγξνζηάηε: 

 
 

ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΟΡΓΑΝΟΤ 
Παηήζηε ηαπηφρξνλα ην  PRG & SEL, γηα 5”. 
00 παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε 
Παηήζηε ην κπνπηφλ ΠΑΝΧ κέρξη λα εκθαληζηεί ν αξηζκφο 77 (θσδηθφο εηζφδνπ) ζηελ νζφλε 
Παηήζηε ην SEL γηα επηβεβαίσζε θσδηθνχ. 
Ο θσδηθφο ηεο πξψηεο παξακέηξνπ πξνο ξχζκηζε παξνπζηάδεηαη ζηελ νζφλε. 
Παηήζηε ΠΑΝΧ ή ΚΑΣΧ γηα λα παξνπζηαζηεί ζηελ νζφλε ν θσδηθφο ηεο παξακέηξνπ πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. 
Παηήζηε ην SEL γηα λα κπείηε ζηελ παξάκεηξν πνπ ζα ξπζκίζεηε.  
Παηήζηε ΠΑΝΧ ή ΚΑΣΧ γηα ξχζκηζε ηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ. 
Παηήζηε ην SEL γηα λα βγείηε μαλά ζηνλ πίλαθα ησλ παξακέηξσλ. 
Δπαλαιάβεηε ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο γηα νπνηαδήπνηε παξάκεηξν ζέιεηε λα ξπζκίζεηε. 
Σέινο παηήζηε ην PRG γηα επηβεβαίσζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ θαη ηέινο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 
 
Με ηνλ θωδηθό 22 αληί γηα 77 έρεηε πξόζβαζε κόλν ζηηο παξακέηξνπο P. 
 

 
ΠΡΟΟΥΗ: Αλ δελ παηεζεί ζην ηέινο ην PRG, ην όξγαλν ζα βγεη απηόκαηα από ηελ δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνύ, δηαηεξώληαο ηηο παιηέο ξπζκίζεηο. 
 
 
Γηα ξύζκηζε ηνπ Set-point 1: 
1)Παηάκε ην SEL γηα 5” θαίλεηαη ε έλδεημε St1 θαη ε παιηά ξχζκηζε αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη ζηελ νζφλε. 
Γηα ξύζκηζε ηνπ Set-point 2: 
2) πλερίδνπκε λα θξαηάκε παηεκέλν ην SEL θαη παξνπζηάδεηαη ε έλδεημε St2, θαη ε παιηά ξχζκηζε αξρίδεη λα 

αλαβνζβήλεη ζηελ νζφλε. 
Με ηα κπνπηφλ ΠΑΝΧ-ΚΑΣΧ ξπζκίδνπκε ηα Set-points, 
3)Παηάκε μαλά ην SEL γηα επηβεβαίσζε. 
 
Γηα ξύζκηζε ηωλ δηαθνξηθώλ (P1,P2) θαη ηεο λεθξήο δώλεο (P3): 
1)Παηάκε ην PRG γηα 5” θαη εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε κία παξάκεηξνο 
2)Παηάκε ηα κπνπηφλ ΠΑΝΧ-ΚΑΣΧ θαη πεγαίλνπκε ζηελ πξνο ξχζκηζε παξάκεηξν. 
3)Παηάκε SEL γηα λα κπνχκε ζ’ απηή θαη κε ηα κπνπηφλ ΠΑΝΧ-ΚΑΣΧ ηελ ξπζκίδνπκε. 
4)Σέινο παηάκε PRG γηα απνζήθεπζε ζηελ κλήκε. 
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ΛΙΣΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

 

Κωδηθόο 
 

Πεξηγξαθή 
Min Max 

Εξγν/θή 
ηηκή 

St1 Set Point 1 min. sensor Max sensor 20 

St2 Set Point 2 (Μφλν ζηα πξνγξάκκαηα 6,7,8,9) min. sensor Max sensor 40 

C0 Πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο 1 9 2 

Γηαθνξηθά ξπζκίζεσλ 

P1 Γηαθνξηθφ ηνπ Set Point 1 (απφιπηε ηηκή) 0.1 99.9 2.0 

P2 Γηαθνξηθφ ηνπ Set Point 2 0.1 99.9 2.0 

P3 Νεθξή δψλε (Πξνγξάκκαηα 3,4,5) (απφιπηε ηηκή) 0.1 99.9 2.0 

C4 Authority. Μνληέια κφλν γηα NTC ζηα πξνγξάκκαηα 1 ή 2 θαη 
φηαλ ε C19=2, 3 ή 4 

2.0 2.0 0.5 

C5 Γξάζε νξγάλνπ: 0=Γξακκηθή                                     (P)  
                            1= Γξακκηθή + Λνγαξηζκηθή          (P+I) 

0 1 0 

Δμνδνη 

C6 Υξφλνο κεηαμχ ελεξγνπνηήζεσλ 2 δηαθνξεηηθψλ εμφδσλ 0 999’’ 5’’ 

C7 Διάρηζηνο ρξφλνο κεηαμχ ελεξγνπνηήζεσλ ηεο ίδηαο 
εμφδνπ 

0 15’ 0 

C8 Διάρηζηνο ρξφλνο off κίαο εμφδνπ 0 15’ 0 

C9 Διάρηζηνο ρξφλνο on κίαο εμφδνπ 0 15’ 0 

C10 Καηάζηαζε εμφδσλ ζε alarm αηζζεηεξίνπ: 
0 = φιεο OFF 
1 = φιεο ON 
2 = Δμνδνη ζε Φχμε ΟΝ, φιεο νη άιιεο OFF 
3 = Δμνδνη ζε Θέξκαλζε ΟΝ, φιεο νη άιιεο OFF 

0 3 0 

C11 Κπθιηθή ελαιιαγή εμφδσλ: (κφλν ζηα πξνγξάκκαηα 
1,2,6,7,8) 
0 = Κακία ελαιιαγή 
1 = Απιή ελαιιαγή 
2 = Δλαιιαγή 2+2 (πάληα πξψηεο νη 1 & 3, νη 2 & 4 =n.o.)  
3 = Δλαιιαγή 2+2 (πάληα πξψηεο νη 1 & 3, νη 2 & 4 =n.c.) 
... κφλν ζηα κνληέια A θαη Z 
4 =  ελαιιαγή εμφδσλ 3 & 4 (φρη ελαιιαγή ζηηο 1 & 2) 
5 = ελαιιαγή εμφδσλ 1 & 2 (φρη ελαιιαγή ζηηο 3 & 4) 
6 = απιή ελαιιαγή ζε δεπγάξηα: 1& 2 θαη 3 & 4   
7= ελαιιαγή ησλ εμφδσλ 2,3,4 (εθηφο ελαιιαγήο ε 1) 

0 7 0 

C12 Υξφλνο θχθινπ PWM(s) 0.2’’ 999’’ 20’’ 

Αηζζεηήξην 

C13 Σχπνο αηζζεηεξίνπ:  
0=4-20, 1=0-20; / 0=4-20, 1=0-20;  
0=Tc K, 1=tc J; / 0=K T/c, 1= J T/c  
NTC: Αλ C13=1 ην φξγαλν δείρλεη ζηελ νζφλε ην NTC2 
αιιά ν έιεγρνο γίλεηαη απφ ην NTC1 

0 1 0 

P14 Γηφξζσζε ζθάικαηνο -99 +99.9 0.0 

C15 Διάρηζηε ηηκή αηζζεηεξίνπ γηα εηζφδνπο I & V -99 C16 0.0 

C16 Μέγηζηε ηηκή αηζζεηεξίνπ γηα εηζφδνπο I & V C15 999 100 

C17 Φίιηξν ζνξχβνπ γηα ην ζήκα εηζφδνπ 1 14 5 

C18 Μνλάδα κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο: 0=°C, 1=°F 0 1 0 

C19 2ν αηζζεηήξην: Μφλν γηα φξγαλα κε NTC, πξφγξακκα 1&2 
0 = θακία κεηαβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
1 = Γηαθνξηθφ πξφγξακκα (NTC1 - NTC2) 
2 = θαινθαηξηλή αληηζηάζκηζε 
3 = ρεηκεξηλή αληηζηάζκηζε 
4 = ελεξγή αληηζηάζκηζε κε λεθξή δψλε P2 

0 4 0 

Παξάκεηξνη ξπζκίζεσλ  

C21 Διάρηζηε ηηκή Set-point 1 -99 C22 min. sensor 

C22 Μέγηζηε ηηκή Set-point 1 C21 999 max sensor 
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C23 Διάρηζηε ηηκή Set-point 2 -99 C24 min. sensor 

C24 Μέγηζηε Set-point 2 C23 999 max sensor 

Alarms 

P25 Alarm ρακειήο ζεξκνθξαζίαο -99 P26 min. sensor 

P26 Alarm πςειήο ζεξκνθξαζίαο P25 999 max sensor 

P27 Γηαθνξηθφ Alarm(απφιπηε ηηκή) -99.0 99.0 2.0 

P28 Καζπζηέξεζε Alarm (ειάρηζηε 0) 0 4 0 

C29 Λεηηνπξγία ςεθηαθήο εηζφδνπ 1(εθηφο απφ C0=6,7,8)  
ε πεξίπησζε alarm ε θαηάζηαζε ησλ εμφδσλ νξίδεηαη 
απφ ηελ C31 
0 = κε ελεξγή είζνδνο 
1 = άκεζν εμσηεξηθφ alarm κε απηφκαην Reset 
2 = άκεζν εμσηεξηθφ alarm κε ρεηξνθίλεην Reset 
3 = εμσηεξηθφ alarm κε θαζπζηέξεζε (P28) θαη 
ρεηξνθίλεην Reset 
4 = εμσηεξηθφ on/off 

0 4 0 

C30 Φεθηαθή είζνδνο 2 (κφλν γηα ηα φξγαλα ξάγαο) Ιζρχεη φηη 
θαη ζηελ C29 

0 4 0 

C31 Καηάζηαζε εμφδσλ ζε εμσηεξηθφ alarm ζηελ ςεθηαθή 
είζνδν  
0 = Όιεο νη έμνδνη OFF 
1 = Όιεο νη έμνδνη ON 
2 = Έμνδνη ζηελ Θέξκαλζε OFF, φιεο νη άιιεο ίδηεο 
3 = Έμνδνη ζηελ Φχμε OFF, φιεο νη άιιεο ίδηεο 

0 3 0 

Λνηπέο 

C32 εηξηαθή δηεχζπλζε γηα δίθηπν 1 16 1 

Use via remote control/keypad 

C50 Δλεξγνπνίεζε πιεθηξνινγίνπ(TS) θαη ηειεθνληξφι (TC) 
0 =TS Off, TC On (κφλν παξάκεηξνη ηχπνπ P) 
1=TS On, TC (κφλν παξάκεηξνη ηχπνπ P) 
2 = TS Off, TC Off / TS off, TC off 
3 = TS  On, TC Off / TS off, TC off 
4 = TS On, TC On (Όιεο νη παξάκεηξνη) 

0 4 4 

C51 Κσδηθφο ππεξχζξσλ 
0 = ρσξίο θσδηθφ 

0 120 0 

 
 
Πξόγξακκα 1, θαλνληθή ιεηηνπξγία (C0=1) 
1,2 ή 4 εληνιέο αλάινγα κε ην κνληέιν, γηα ςχμε (θαλνληθή ιεηηνπξγία) 

Κπξηφηεξεο παξάκεηξνη: 

 Set-point (St1) 

 Γηαθνξηθφ (P1) 
ε απηφ ην πξφγξακκα ην φξγαλν κεηψλεη ηελ ηηκή ηεο πξνο έιεγρν κεηαβιεηήο. Όηαλ ε κεηαβιεηή γίλεη κεγαιχηεξε απφ 
ην set-point, νη έμνδνη ελεξγνπνηνχληαη κία –κία αλάινγα κε ηελ δήηεζε. Σν δηαθνξηθφ δηαηξείηαη απηφκαηα δηα ηνλ αξηζκφ 
ησλ βεκάησλ ηνπ νξγάλνπ. Όηαλ ε κεηαβιεηή = St1+P1 φιεο νη έμνδνη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο. Όηαλ ε κεηαβιεηή 
κεηψλεηαη θαη πιεζηάδεη ζην St1, νη έμνδνη κία-κία απελεξγνπνηνχληαη. Όηαλ ε κεηαβιεηή γίλεη <St1, φιεο νη έμνδνη έρνπλ 
απελεξγνπνηεζεί. Σν Direct LED αλαβνζβήλεη φηαλ ππάξρνπλ ελεξγνπνηεκέλεο έμνδνη. Ο αξηζκφο ησλ παικψλ/sec καο 
δείρλεη πφζεο έμνδνη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο.  
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Πξόγξακκα 2, αληίζηξνθε ιεηηνπξγία (C0=2 εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε) 
1,2 ή 4 εληνιέο αλάινγα κε ην κνληέιν, γηα ζέξκαλζε (αληίζηξνθε ιεηηνπξγία) 

Κπξηφηεξεο παξάκεηξνη: 

 Set-point (St1) 

 Γηαθνξηθφ (P1) 
ε απηφ ην πξφγξακκα ην φξγαλν απμάλεη ηελ ηηκή ηεο πξνο έιεγρν κεηαβιεηήο. Όηαλ ε κεηαβιεηή γίλεη κηθξφηεξε απφ ην 
set-point, νη έμνδνη ελεξγνπνηνχληαη κία –κία αλάινγα κε ηελ δήηεζε. Σν δηαθνξηθφ δηαηξείηαη απηφκαηα δηα ηνλ αξηζκφ 
ησλ βεκάησλ ηνπ νξγάλνπ. Όηαλ ε κεηαβιεηή = St1-P1 φιεο νη έμνδνη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο. Όηαλ ε κεηαβιεηή 
απμάλεηαη θαη πιεζηάδεη ζην St1, νη έμνδνη κία-κία απελεξγνπνηνχληαη. Όηαλ ε κεηαβιεηή γίλεη >St1, φιεο νη έμνδνη έρνπλ 
απελεξγνπνηεζεί. Σν Reverse LED αλαβνζβήλεη φηαλ ππάξρνπλ ελεξγνπνηεκέλεο έμνδνη. Ο αξηζκφο ησλ παικψλ/sec 
καο δείρλεη πφζεο έμνδνη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο.  
 

 

Alarm, αηηίεο, ζπκπηώκαηα ηνπ νξγάλνπ, ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο 

 
Μήλπκα Πεξηγξαθή Αηηία Αληίδξαζε ηνπ 

νξγάλνπ 
Reset 

R=Πξαγκαηηθό, 
V=Οζόλεο 

Ελέξγεηεο 

Er0 Alarm αηζζεηεξίνπ Υαιαζκέλν 
αηζζεηήξην ή θαθή 
ζχλδεζε απηνχ 

Δμαξηάηαη απφ ηελ 
παξάκεηξν C10 

R: automatic 
V: manual 

Έιεγρνο 
ζπλδέζεσλ 
Έιεγρνο ζήκαηνο 
αηζζεηεξίνπ 

Er2 θάικα κλήκεο 
νξγάλνπ 

Πηψζε ηάζεο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ 
ή θαηαζηξνθή 
κλήκεο απφ 
ειεθηξνκαγλεηηθά 
πεδία 

ηακαηάεη λα 
εθηειεί 
νπνηαδήπνηε 
ιεηηνπξγία 

R: automatic 
V: manual 

reset ηνπ νξγάλνπ 
γηα επαλαθνξά 
εξγνζηαζηαθψλ 
ξπζκίζεσλ. Με 
παηεκέλν ην PRG 
ηξνθνδνηνχκε ην 
φξγαλν 

Er3 alarm κέζσ 
επαθήο ζηελ 
ςεθηαθή είζνδν 
ηνπ νξγάλνπ 

Η επαθή ηεο 
ςεθηαθήο εηζφδνπ 
είλαη αλνηρηή 

Δμαξηάηαη απφ ηελ 
παξάκεηξν C31 

R: Δμαξηάηαη απφ 
ηελ C29 ή ηελ  
C30 
V: manual 

Έιεγρνο ησλ C29, 
C30, C31 & P28 
έιεγρνο 
εμσηεξηθήο επαθήο 

Er4 Alarm πςειήο 
πγξαζίαο  

Η ηηκή ηεο P26 έρεη 
μεπεξαζηεί γηα 
ρξφλν > ηεο P28 

Σν φξγαλν 
ιεηηνπξγεί 
θαλνληθά 

R: απηφκαην  
V: απηφκαην (*) 

Έιεγρνο ησλ P26, 
P27, P28 

Er5 Alarm ρακειήο 
πγξαζίαο 

Η ηηκή ηεο P25 < 
P28 γηα ρξφλν > 
P28 

Σν φξγαλν 
ιεηηνπξγεί 
θαλνληθά 

R: απηφκαην 
V: απηφκαην (*) 

Έιεγρνο ησλ P26, 
P27, P28 

 


