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 Θεπμοζηάηηρ με απότςξη PJEZC0H000  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οδηγίερ σπήζηρ 
 

           Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην 

 
 
 
 
 
 
 
1      :Εληνιή αλεκηζηήξα ζηνηρείνπ 
3      :Εληνιή απόςπμεο 
4(L)  :Φάζε θνηλή γηα όια ηα θνξηία(230V) 
5      :Εληνιή καγλεηηθήο/ζπκπηεζηή 
6(L)  : Φάζε ηξνθνδνζίαο(230V) 
7(Ν) : Οπδέηεξνο  
8-9   :Αηζζεηήξην Υώξνπ 
9-10 :Αηζζεηήξην απόςπμεο 
9-11 : Φεθηαθή είζνδνο ή 3°Αηζζεηήξην 
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Πιεθηξνιόγην 
 

Λεηηνπξγίεο 
 ON / OFF ςπγείνπ:                                                       
 παηήζηε ην πιήθηξν 1 πάλσ από 3’’. 

 Ρύζκηζε Set Point:                                                          
 παηήζηε ην πιήθηξν 2 γηα 1’’, κε ηα βειάθηα πάλσ-θάησ 
 αιιάμηε ην, θαη μαλαπαηήζηε ην set.    

 Μελνύ παξακέηξσλ: Παηήζηε ην πιήθηξν 2 πάνυ από 3’’ 
 εκθαλίδεηαη ε παξάκεηξνο PS (θσδηθόο εηζόδνπ).    
 Ξαλαπαηήζηε ην πιήθηξν Set κηα θνξά, θαη κε ηα βειάθηα 
 πάλσ-θάησ βάιηε ηνλ θσδηθό εηζόδνπ 22.            
 Επηβεβαηώζηε κε ην Set. 

 Με ηα βειάθηα πάλσ-θάησ βιέπεηε όιεο ηηο παξακέηξνπο. 

 Παηώληαο ην Set ζε κηα παξάκεηξν «κπαίλεηε» ζηελ παξάκεηξν. 

 Με ηα βειάθηα  πάλσ-θάησ ηελ ξπζκίδεηε. 

 Με ην Set «βγαίλεηε» πάιη ζηε ιίζηα παξακέηξσλ. 

 Με ηνλ ίδην ηξόπν ξπζκίζηε όπνηεο παξακέηξνπο ζέιεηε. 

 Σειεηώλνληαο, γηα απνζήθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ θάλαηε, 
 παηήζηε ην Set γηα 3’’ θαη ε νζόλε ζα γπξίζεη ζηελ 
 ζεξκνθξαζία ςπγείνπ. 

ΠΡΟΟΥΗ 
Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, αλ δελ παηήζεηε θαλέλα πιήθηξν γηα 1 
ιεπηό, ην όξγαλν βγαίλεη από ην κελνύ ξπζκίζεσλ αθπξώλνληαο 
όηη ξπζκίζεηο θάλαηε!! 
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Επαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ: Δηαθόπηνπκε ην ξεύκα, 
κε παηεκέλα ην Set θαη ην βειάθη θάησ μαλαδίλνπκε ξεύκα.     
 

Κσδηθόο εηζόδνπ ζηε ιίζηα παξακέηξσλ: 22 
 

Πίνακαρ βαζικού ππογπαμμαηιζμού 

 
Κυδικόρ Πεπιγπαθή Min Max Μνλάδα 

κέηξεζεο  
Επγ. 
ηιμή 

 Παξάκεηξνη αηζζεηεξίνπ     

/C1 
/C2 
/C3 

Δηόξζσζε ζθάικαηνο (θαιηκπξάξηζκα) 
αηζζεηεξίσλ 

-127 127 °C 0.0 
 

 

 Παξάκεηξνη ειέγρνπ     

rd  Δηαθνξηθό ζεξκνζηάηε  0  19 °C 4 

r3 Επηινγή ινγηθήο ςύμε ή ζέξκαλζε: 
0=Φύμε κε απόςπμε 1=Φύμε ρσξίο απόςπμε,   
2=Θέξκαλζε 

0 2 - 0 

 

 Παξάκεηξνη ζπκπηεζηή     

C0 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο κεηά από ηξνθνδόηεζε 
νξγάλνπ. 

0 100 Λεπηά 0 

C1 Ειάρηζηνο ρξόλνο κεηαμύ δύν εθθηλήζεσλ 0 100 Λεπηά 0 

C2 Ειάρηζηνο ρξόλνο OFF 0 100 Λεπηά 0 

C3 Ειάρηζηνο ρξόλνο ON 0 100 Λεπηά 0 

 

                           Παξάκεηξνη απόςπμεο 

d0 
 

Σύπνο απόςπμεο & ηέινπο απόςπμεο 
0=αληηζηάζεηο κε ζεξκνθξαζία 
1=hot gas κε ζεξκνθξαζία 
2=αληηζηάζεηο κε ρξόλν 
3=hot gas κε ρξόλν 

0 
 
 

4 - 0 

dI Υξόλνο κεηαμύ 2 απνςύμεσλ 0 199 Ώπερ 8 

dt Θεξκνθξαζία ηέινπο απόςπμεο -50 130 °C 4 

dP Μέγηζηνο ρξόλνο απόςπμεο 1 199 Λεπηά 30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ε.Ο.Αζελώλ Λακίαο 97, Σ.Κ. 143 42,Ν.Φηιαδέιθεηα Σει. 210-2510500, Fax 210 2510338   e-mail: sales@patronas.co 

                        

 

                     Παξάκεηξνη alarm      

Α0 Θεξκνθξαζία πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ πνζόηεηα AL 
& AH θαη δεκηνπξγεί 2 λέα ζεκεία AL+A0 θαη 
AH+Α0 

-20 20 °C 2 

ΑL Θεξκνθξαζία γηα alarm ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. -50 +150 °C 0 

ΑH Θεξκνθξαζία γηα alarm πςειήο  ζεξκνθξαζίαο. 
 

-50 +150 °C 0 

Αd Καζπζηέξεζε alarm ζεξκνθξαζίαο 0 199 Λεπηά 0 

 

                          Παξάκεηξνη αλεκηζηήξσλ  

F0 Σύπνο ειέγρνπ αλεκηζηήξα:  
0=Αλεκηζηήξεο πάληα ON 
1=ON/OFF αλεκηζηήξα ζύκθσλα κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζηνηρείνπ από ηελ παξάκεηξν F1 

0 1 - 0 

F1 Set point αλεκηζηήξσλ, ζεξκνθξαζία πνπ πξέπεη 
λα πηάζεη ην ζηνηρείν γηα λα μεθηλήζνπλ νη 
αλεκηζηήξεο. Ιζρύεη κόλν όηαλ F0=1 

-50 130 °C +5 

F2 0=Ο αλεκηζηήξαο είλαη ON αθόκα θαη αλ ν 
ζπκπηεζηήο είλαη OFF 
1=Ο αλεκηζηήξαο είλαη OFF όηαλ ν ζπκπηεζηήο 
είλαη OFF 

0 1 - 1 

F3 Λεηηνπξγία αλεκηζηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
απόςπμεο.  
0=ΝΑΙ ,1= ΟΥΙ 

0 1 - 1 

Fd Υξόλνο θαζπζηέξεζεο εθθίλεζεο ησλ 
αλεκηζηήξσλ κεηά ην ηέινο ηεο απόςπμεο  

0 15 λεπηά 1 

 

 
 

ΚΩΔΘΚΟΘ ALARM 
  

Γηα λα ζηακαηήζνπκε ηνλ ήρν ηνπ βνκβεηή ζε πεξίπησζε alarm 
παηάκε κηα θνξά Set. 

 

E0: ΦΑΛΜΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟΤ ΥΧΡΟΤ 
Ε1: ΦΑΛΜΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟΤ ΑΠΟΦΤΞΗ 
Ε2: ΦΑΛΜΑ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟΤ 3 (αλ ηνπνζεηεζεί) 
ΗΙ:  ΤΦΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 
L0:  ΥΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 
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Πίνακαρ όλυν ηυν παπαμέηπυν 

 
Κυδικόρ Πεπιγπαθή Min Max Μνλάδα 

κέηξεζεο  
Επγ. 
ηιμή 

 Παξάκεηξνη αηζζεηεξίνπ     

/2 ηαζεξόηεηα αλάγλσζεο αηζζεηεξίνπ 1 15 - 4 

/4 Επηινγή αηζζεηεξίνπ πνπ ζα θαίλεηαη ζηελ 
νζόλε. 
1=αηζζεηήξην ρώξνπ 
2=αηζζεηήξην απόςπμεο 

1 2 - 1 

/5 Επηινγή °Cή °F 

0=°C  1=°F 
0 1 - 0 

/6 Απελεξγνπνίεζε δεθαδηθήο έλδεημεο 
0= ΟΥΙ 1=ΝΑΙ 

    

/C1 
/C2 
/C3 

Δηόξζσζε ζθάικαηνο (θαιηκπξάξηζκα) 
αηζζεηεξίσλ 

-127 127 °C 0.0 
 

 Παξάκεηξνη ειέγρνπ     

rd  Δηαθνξηθό ζεξκνζηάηε  0  19 °C 4 

r1 Ειάρηζηε επηηξεπόκελε ηηκή set point -50 r2 °C -50 

r2 Μέγηζηε επηηξεπόκελε ηηκή set point r1 127 °C 60 

r3 Επηινγή ινγηθήο ςύμε ή ζέξκαλζε 
0=Φύμε κε απόςπμε 1=Φύμε ρσξίο απόςπμε,   
2=Θέξκαλζε 

0 2 - 0 

r4 Θεξκνθξαζία πνπ πξνζηίζεηαη ζην set point γηα 
ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ηελ λύρηα,  γηα 
ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη Α4=4(αεξνθνπξηίλα) 

-50 50 °C 3 

 Παξάκεηξνη ζπκπηεζηή     

C0 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο κεηά από ηξνθνδόηεζε 
νξγάλνπ. 

0 100 Λεπηά 0 

C1 Ειάρηζηνο ρξόλνο κεηαμύ δύν εθθηλήζεσλ 0 100 Λεπηά 0 

C2 Ειάρηζηνο ρξόλνο OFF 0 100 Λεπηά 0 

C3 Ειάρηζηνο ρξόλνο ON 0 100 Λεπηά 0 

C4  Υξόλνο ON ζε βιάβε αηζζεηεξίνπ** 0 100 Λεπηά 0 

CC Δηάξθεηα ζπλερνύο θύθινπ ιεηηνπξγίαο *** 0 15 Ώπερ 4 

C6 Απελεξγνπνίεζε όισλ ησλ alarm ζεξκνθξαζίαο 
κεηά ην ηέινο ηνπ ζπλερνύο θύθινπ ιεηηνπξγίαο 

0 15 Ώπερ 2 

 
** ηελ πεξίπησζε απηή, ην όξγαλν ζα δίλεη ξεύκα γηα ηνλ ρξόλν πνπ 
ξπζκίζαηε θαη ζα θόβεη γηα 15 ιεπηά (ζηαζεξόο ρξόλνο). Ο θύθινο ζα 
επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα απνθαηαζηήζεηε ηελ βιάβε. 
 
*** Η ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλερνύο θύθινπ ιεηηνπξγίαο γίλεηε 
παηώληαο ηαπηόρξνλα ην πάλσ θαη θάησ βέινο (1θαη3). 
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                           Παξάκεηξνη απόςπμεο 

d0 
 

Σύπνο απόςπμεο & ηέινπο απόςπμεο 
0=αληηζηάζεηο κε ζεξκνθξαζία 
1=hot gas κε ζεξκνθξαζία 
2=αληηζηάζεηο κε ρξόλν 
3=hot gas κε ρξόλν 

0 
 
 

4 - 0 

dI Υξόλνο κεηαμύ 2 απνςύμεσλ 0 199 Ώπερ 8 

dt Θεξκνθξαζία ηέινπο απόςπμεο -50 130 °C 4 

dP Μέγηζηνο ρξόλνο απόςπμεο 1 199 Λεπηά 30 

d4 Εθθίλεζε απόςπμεο όηαλ αλνίγνπκε ην όξγαλν. 
0=ΟΥΙ 
1=ΝΑΙ 

0 1 - 0 

d5 Καζπζηέξεζε εθθίλεζεο απόςπμεο όηαλ 
αλνίγνπκε ην όξγαλν. 

0 199 Λεπηά 0 

d6 Έλδεημε νζόλεο  θαηά ηελ απόςπμε. 
0=df 
1=παγώλεη ε νζόλε ζηελ ηειεπηαία έλδεημε 
ζεξκνθξαζίαο θαη επαλέξρεηαη όηαλ ηειεηώζεη ε 
απόςπμε. 

0 1 - 0 

dd Υξόλνο απνζηξάγγηζεο ζηνηρείνπ κεηά ηελ 
απόςπμε. 

0 15 Λεπηά 2 

d8 Υξόλνο θαζπζηέξεζεο alarm πςειήο 
ζεξκνθξαζίαο κεηά ην ηέινο ηεο απόςπμεο 

0 15 Ώπερ 1 

d9 Αθύξσζε ησλ ρξόλσλ C0,C1,C2,C3 θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο απόςπμεο. 
0=ΟΥΙ 1=ΝΑΙ 

0 1 - 0 

d/ Σξέρνπζα ζεξκνθξαζία αηζζεηεξίνπ απόςπμεο - - °C - 

dC Επηινγή ρξνληθήο βάζεο γηα ην dI & dP 
0=dI ζε ώξεο dP ζε ιεπηά 
1=dl ζε ιεπηά dP ζε δεπηεξόιεπηα 

0 1 - 0 
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                     Παξάκεηξνη alarm      

Α0 Θεξκνθξαζία πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ πνζόηεηα AL 
& AH θαη δεκηνπξγεί 2 λέα ζεκεία AL+A0 θαη 
AH+Α0 

-20 20 °C 2 

ΑL Θεξκνθξαζία γηα alarm ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. -50 +150 °C 0 

ΑH Θεξκνθξαζία γηα alarm πςειήο  ζεξκνθξαζίαο. 
 

-50 +150 °C 0 

Αd Καζπζηέξεζε alarm ζεξκνθξαζίαο 0 199 Λεπηά 0 

Α4 Δηακόξθσζε ςεθηαθήο εηζόδνπ:  9-11  
0=Με ελεξγή 
1=Alarm,επαθή θιεηζηή όρη Alarm όηαλ αλνίμεη 
έρσ Alarm, αθαξηαίν όηαλ Α7=0(ιεπηά) 
δηαθνξεηηθά κε θαζπζηέξεζε αλ Α7>0(ιεπηά) 
2= Ελεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο απόςπμεο, όηαλ 
θιείζεη ε επαθή θάλεη απόςπμε κεηά από ηνλ 
ρξόλν d5(ιεπηά) θαη όηαλ αλνίμεη ζηακαηά ηελ 
εληνιή απόςπμεο. 
3=Εληνιή εθθίλεζεο απνπάγσζεο όηαλ θιείζεη ε 
επαθή. 
4=ύλδεζε ζε αεξνθνπξηίλα (αλ ππάξρεη), ην 
όξγαλν κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο θαηά ηε λπρηεξηλή ώξα (set point+r4) 
5=Φεθηαθό ON/OFF όηαλ ε επαθή είλαη αλνηρηή 
OFF όηαλ θιείζεη ON. 
6=Ελεξγνπνίεζε/Απελεξγνπνίεζε ηεο βνεζεηηθήο 
επαθήο AUX(1) όηαλ H1=3,ςεθηαθή είζνδνο 
θιεηζηή ελεξγνπνίεζε ηεο AUX,ςεθηαθή είζνδνο 
αλνηρηή απελεξγνπνίεζε ηεο AUX. 
7=Σεξκαηηθό πόξηαο κε ζηακάηεκα αλεκηζηήξσλ 
θαη ελεξγνπνίεζε θσηηζκνύ όηαλ Η1=3 
8=Σεξκαηηθό πόξηαο κε ζηακάηεκα αλεκηζηήξσλ 
θαη ζπκπηεζηή/καγλεηηθήο κε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
θσηηζκνύ όηαλ H1=3 
9=Αιιαγή ινγηθήο, επαθή αλνηρηή Φύμε – επαθή 
θιεηζηή Θέξκαλζε. 
10=Αηζζεηήξην βξώκηθνπ ζπκππθλσηή 
παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ Ac,AE θαη 
Acd. 
11=Αηζζεηήξην πξντόληνο.  

0 11 - 0 

Α7 Καζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο alarm από ςεθηαθή 
επαθή κόλν όηαλ Α4=1 

0 199 Λεπηά 0 

Α8 Ελεξγνπνίεζε alarm ηέινπο ρξόλνπ απόςπμεο 
(dP) έλδεημε Ed 
0=ΟΥΙ 1=ΝΑΙ  

0 1 - 0 

Ac Set point ζεξκνθξαζίαο βξώκηθνπ ζπκππθλσηή 
όηαλ Α4=10 

-50 250 °C 70 
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ΑΕ Δηαθνξηθό ζεξκνθξαζίαο βξώκηθνπ ζπκππθλσηή 
όηαλ A4=10 

0.1 20.0 °C 5 

Acd Καζπζηέξεζε alarm βξώκηθνπ ζπκππθλσηή ,όηαλ 
A4=10 

0 250 Λεπηά 0 

                          Παξάκεηξνη αλεκηζηήξσλ  

F0 Σύπνο ειέγρνπ αλεκηζηήξα:  
0=Αλεκηζηήξεο πάληα ON 
1=ON/OFF αλεκηζηήξα ζύκθσλα κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζηνηρείνπ από ηελ παξάκεηξν F1 

0 1 - 0 

F1 Set point αλεκηζηήξσλ, ζεξκνθξαζία πνπ πξέπεη 
λα πηάζεη ην ζηνηρείν γηα λα μεθηλήζνπλ νη 
αλεκηζηήξεο. Ιζρύεη κόλν όηαλ F0=1 

-50 130 °C +5 

F2 0=Ο αλεκηζηήξαο είλαη ON αθόκα θαη αλ ν 
ζπκπηεζηήο είλαη OFF 
1=Ο αλεκηζηήξαο είλαη OFF όηαλ ν ζπκπηεζηήο 
είλαη OFF 

0 1 - 1 

F3 Λεηηνπξγία αλεκηζηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
απόςπμεο.  
0=ΝΑΙ ,1= ΟΥΙ 

0 1 - 1 

Fd Υξόλνο θαζπζηέξεζεο εθθίλεζεο ησλ 
αλεκηζηήξσλ κεηά ην ηέινο ηεο απόςπμεο  

0 15 λεπηά 1 

 
                          Παξάκεηξνη AUX 

H0 Δηεύζπλζε νξγάλνπ ζην δίθηπν θαηαγξαθήο 0 207 - 1 

Η1 Δηακόξθσζε βνεζεηηθνύ ξειέ AUX αλ δελ 
ρξεζηκνπνηείηε σο έμνδνο αλεκηζηήξα: 
0=Με ελεξγή 
1=Alarm επαθή ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θιεηζηή. 
2=Alarm επαθή ζε θαηάζηαζε εξεκίαο αλνηρηή. 
3=Ελεξνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε από ηελ 
ςεθηαθή είζνδν ηζρύεη κόλν όηαλ Α4=6 ή 7 ή 8 

0 3 - 0 

Η2 Κιείδσκα επηπέδσλ πξόζβαζεο πιήθηξσλ γηα 
ηελ απνθπγή ρξήζεο από κε εμνπζηνδνηεκέλν 
πξνζσπηθό. 
0=Πξόζβαζε ζηηο παξακέηξνπο κόλν κε θσδηθό, 
δελ επηηξέπεηε ε αιιαγή ηνπ set point, ηεο 
ρεηξνθίλεηεο απόςπμεο θαη ηνπ ON/OFF. 
1=Πξόζβαζε παληνύ ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 
2=Πξόζβαζε παληνύ εθηόο από ην ON/OFF 

0 2 - 1 

Η4 Απελεξγνπνίεζε ηνπ βνκβεηή 
0=OXI 1=NAI  

0 1 - 0 

Η5 ΔΕΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ     

ΕΖΥ ΔΕΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ     

 
 


