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BS-816 και BS817
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ

Οι ψηφιακοί προγραµµατιζόµενοι θερµοστάτες είναι τα νέα 
εξελιγµένα προϊόντα της Olympia Electronics, στον τοµέα ελέγχου 
θερµοκρασίας χώρου. Ο έξυπνος σχεδιασµός, το καλαίσθητο design, 
και η υψηλή ποιότητα κατασκευής, τους καθιστά ικανούς να 
εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε χώρο και να ανταποκριθούν σε 
οποιαδήποτε απαίτηση.

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η σειρά διαθέτει δύο τύπους, τον θερµοστάτη BS-816 µε 

µια έξοδο relay, για σύνδεση και έλεγχο κυκλοφοριτή και τον BS-817
µε δύο εξόδους relay, για σύνδεση και έλεγχο κυκλοφοριτή και boiler. 
∆ιαθέτουν επίσης µεγάλη οθόνη µε χαριτωµένα γραφικά, και 
χειριστήριο.  

Ο έλεγχος της θερµοκρασίας µπορεί να γίνει χειροκίνητα ή 
αυτόµατα σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση. Για τον αυτόµατο έλεγχο 
παρέχονται δυνατότητες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, µε 
καθοδήγηση από ελληνικό µενού. Οι αυτόµατοι τρόποι λειτουργίας 
έχουν δυνατότητα ρύθµισης µέχρι και 10 διαφορετικών 
προγραµµάτων ανά ηµέρα και διακριτότητα ενός τετάρτου της ώρας. 

Παρέχονται επίσης δυνατότητα λειτουργίας θέρµανσης ή 
ψύξης, µε ρυθµιζόµενο διαφορικό από 0,2 µέχρι 4 oC. Η κλίµακα 
ρύθµισης της θερµοκρασίας είναι από 5 έως 30 oC, µε διακριτότητα 
0,1 oC. Επιπλέον υποστηρίζεται αυτόµατη λειτουργία απόψυξης και 
εµπεριέχεται ωροµετρητής υψηλής ακρίβειας, για µέτρηση του 
συνολικού χρόνου λειτουργίας του κυκλοφοριτή.

Στην οθόνη εµφανίζονται χρήσιµες πληροφορίες σχετικά 
µε την κατάσταση λειτουργίας, ψηφιακή και αναλογική ένδειξη της 
ώρας, καθώς και η τρέχουσα θερµοκρασία του χώρου µε υψηλή 
ακρίβεια. 

Η ώρα παραµένει σε λειτουργία ακόµα και αν ο 
θερµοστάτης δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο, για πάνω από 5
χρόνια.

Τα προγράµµατα αποθηκεύονται σε ειδική µνήµη από την 
οποία δεν χάνονται ποτέ.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Η τοποθέτηση του θερµοστάτη γίνεται χρησιµοποιώντας 

τις βίδες και τα παρελκόµενα που περιέχονται στη συσκευασία. 
∆ιαθέτει τρεις τρύπες, για την στερέωσή του στον τοίχο, στις οποίες 
αποκτούµε πρόσβαση αφαιρόντας τη βίδα, που υπάρχει στην κάτω 
πλευρά του πλαστικού κουτιού.

Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση, η γραµµή 
τροφοδοσίας του δικτύου πρέπει να είναι κοµµένη. Ο 
θερµοστάτης πρέπει να τοποθετείται σε ύψος περίπου 1,5 m και 
µακρυά από ρεύµατα αέρα (π.χ. πόρτες που ανοιγοκλείνουν 
συχνά), θερµαντικά σώµατα και γενικά ηλεκτρικές συσκευές 
που παράγουν θερµότητα. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται, 
όσο το δυνατότερο, η στήριξή του σε τοίχους που βλέπουν σε 
ανοιχτούς χώρους.

Οι συνδέσεις του θερµοστάτη (στην κλέµµα που υπάρχει 
στο εσωτερικό του), γίνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω σχήµατα.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
3.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όταν η θερµοκρασία του χώρου φτάσει την επιθυµητή, 
τότε ο θερµοστάτης διακόπτει τη λειτουργία του κυκλοφοριτή. Για να 
ξεκινήσει ο κυκλοφοριτής, θα πρέπει η θερµοκρασία του χώρου, να 
πέσει κάτω από την επιθυµιτή µείον τους βαθµούς του διαφορικού. 
π.χ. αν το διαφορικό είναι 0,5 oC και η επιθυµιτή θερµοκρασία 21,7 
oC, τότε ο θερµοστάτης σταµατά τον κυκλοφοριτή στους 21,7 oC  και 
τον ξεκινά στους 21,2 oC. 

Όσο λειτουργεί ο κυκλοφοριτής, τα πλήκτρα του 
χειριστηρίου είναι φωτισµένα, ενώ στην οθόνη εµφανίζεται το 
σύµβολο ενός θερµαντικού σώµατος.

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ
Όταν η θερµοκρασία του χώρου φτάσει την επιθυµητή, 

τότε ο θερµοστάτης ξεκινά τη λειτουργία του κυκλοφοριτή. Για να 
σταµατήσει ο κυκλοφοριτής, θα πρέπει η θερµοκρασία του χώρου, να 
ανέβει επάνω από την επιθυµητή συν τους βαθµούς του διαφορικού.

Όσο λειτουργεί ο κυκλοφοριτής, τα πλήκτρα του 
χειριστηρίου είναι φωτισµένα, ενώ στην οθόνη εµφανίζεται το 
σύµβολο AC.

3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
Η λειτουργία απόψυξης είναι µια επιπλέον λειτουργία, η 

οποία εκτελείται µόνο αν ο θερµοστάτης έχει τεθεί σε λειτουργία 
θέρµανσης και είναι σε θέση OFF. Αν η θερµοκρασία του χώρου 
φτάσει στους 6 oC και κάτω, τότε αρχίζει η λειτουργία του
κυκλοφοριτή. Όσο η θερµοκρασία βρίσκεται κάτω από τους 6 oC ο 
κυκλοφοριτής λειτουργεί και στην οθόνη αναγράφεται ΑΠΟΨΥΞΗ.

4. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
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4.1. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το χειριστήριο του θερµοστάτη αποτελείτε από 6 πλήκτρα, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Με το πάτηµα των πλήκτρων 
εκτελούνται διάφορες λειτουργίες.

4.2. ΟΘΟΝΗ
Στην οθόνη εµφανίζεται ένα πλήθος µηνυµάτων και 

συµβόλων για την επικοινωνία του χρήστη µε τη συσκευή. Στο 
παρακάτω σχήµα φαίνονται όλα τα σύµβολα που εµφανίζονται.

4.3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Όταν ο θερµοστάτης είναι ανοιχτός, στην οθόνη 

εµφανίζονται κάποιες µόνιµες ενδείξεις. Φαίνεται, ένα µεγάλο ρολόι 
µε την τρέχουσα ένδειξη της ώρας, η τρέχουσα τιµή της 
θερµοκρασίας του χώρου, η τιµή της επιθυµητής θεροκρασίας (στην 
επάνω δεξιά γωνία), ενώ στο κάτω τµήµα της οθόνης εµφανίζονται 
µηνύµατα µε ενδείξεις της ώρας (σε ψηφιακή ένδειξη), της τρέχουσας 
ηµέρας της εβδοµάδας, και της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας 
του θερµοστάτη.

5. ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
Από την αρχική σελίδα, µπορείται να κάνεται κάποιες 

γρήγορες κινήσεις ελέγχου, µεταβολής ή παύσης της λειτουργίας του 
θερµοστάτη µε τα πλήκτρα.

5.1. ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Πιέστε το πλήκτρο � (ΟΝ/OFF), για να ξεκινήσει ή 

σταµατήσει η λειτουργία του θερµοστάτη, ενώ στην οθόνη θα δείτε να 
εµφανίζεται το µήνυµα ON ή OFF αντίστοιχα.

Όταν ο θερµοστάτης είναι κλειστός (κατάσταση OFF), τότε 
δεν υποστηρίζει χειροκίνητες ή αυτόµατες λειτουργίες, παρά µόνο τη 
λειτουργία απόψυξης.

5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία αυτή εκτελείται µόνο εάν έχετε επιλέξει 

ηµερήσια είτε εβδοµαδιαία θέρµανση ή ψύξη και ο θερµοστάτης είναι 
σε κατάσταση ON.

Πιέστε το πλήκτρο ESC, για να εµφανιστεί η σελίδα µε το 
σχεδιάγραµµα του τρέχοντος ηµερησίου προγράµµατος. ∆εν 
µπορείτε να επέµβετε και να αλλάξετε το πρόγραµµα σε αυτή τη 
σελίδα. 

Πιέστε το ίδιο πλήκτρο (ESC), για να επιστρέψετε στην 
αρχική σελίδα.

5.3. ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία αυτή εκτελείται µόνο εάν έχετε επιλέξει 
ηµερήσια είτε εβδοµαδιαία θέρµανση ή ψύξη και ο θερµοστάτης είναι 
σε κατάσταση ON.

Πιέστε τα πλήκτρα � ή � για να αλλάξετε τη ρύθµιση της 
επιθυµητής θερµοκρασίας, βάση της οποίας θα συνεχίσει η 
λειτουργία του θερµοστάτη. Όσο διαρκεί η παρεµβολή, στην οθόνη 
εµφανίζεται το σύµβολο µιας παλάµης, ενώ επιστροφή στο αυτόµατο 
πρόγραµµα, γίνεται αυτόµατα µετά από 4 ώρες ή αν πατήσετε το 
πλήκτρο �.

5.4. ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BOILER
Αυτός ο χειρισµός ισχύει µόνο για το θερµοστάτη BS-817.
Πιέστε το πλήκτρο � (B), για να αρχίσει η λειτουργία του 

Boiler, ενώ για  να σταµατήσει πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο. 
Όσο το Boiler λειτουργεί, στην οθόνη εµφανίζεται το 

σύµβολο B. 

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Από την αρχική σελίδα, πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να 

µπείτε στη σελίδα ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Ανάλογα µε την επιλογή σας, 
οδηγείστε σε άλλες σελίδες, στις οποίες µπορείτε να µεταβάλετε 
ρυθµίσεις και να προγραµµατίσετε τις αυτόµατες λειτουργίες του 
θερµοστάτη.

7. ΣΕΛΙ∆Α «ΕΠΙΛΟΓΕΣ»
Επιλέξτε µε τα πλήκτρα � και � και επιβεβαιώνετε µε το 

πλήκτρο ENTER, ενώ µε το πλήκτρο ESC επιστρέφετε στην αρχική 
σελίδα.

7.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Γίνεται λεπτοµερής περιγραφή στην παράγραφο ΣΕΛΙ∆Α 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

7.2. ΧΡΟΝΟΣ BOILER
Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο στο µοντέλο BS-817.
Σ’ αυτή τη σελίδα ρυθµίζετε το χρόνο της ηµιαυτόµατης 

λειτουργίας του Boiler. Η ρύθµιση µπορεί να είναι από 20 λεπτά της 
ώρας µέχρι 24 ώρες. Με τα πλήκτρα � και � ρυθµίστε τα λεπτά, ενώ 
µε το πλήκτρο � τις ώρες. Πιέστε το πλήκτρο � για να µηδενίσετε τη 
ρύθµιση.

Ο χρόνος που θα ορίσετε ισχύει µόνο για µια φορά. Για να 
επαναλειτουργήσει το Boiler ηµιαυτόµατα, πρέπει να ορίσετε ξανά το 
χρόνο σε αυτή τη σελίδα.

Αν ορίσετε χρόνο 00:00, τότε το Boiler λειτουργεί µόνο 
χειροκίνητα.

Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 
επιστρέψτε στη σελίδα ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

7.3. ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
Σε αυτή τη σελίδα εµφανίζεται ο ωροµετρητής.
Ο ωροµετρητής χρησιµοποιείται για τη χρονοµέτρηση της 

συνολικής λειτουργίας του κυκλοφοριτή, η οποία γίνεται µε ακρίβεια 
λεπτού. Στην οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή του ωροµετρητή 
αναλυτικά σε ηµέρες, ώρες και λεπτά.

Πιέστε το πλήκτρο � για να µηδενίσετε τον ωροµετρητή.

7.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο αν έχετε επιλέξει 

εκτέλεση ηµερησίου ή εβδοµαδιαίου προγράµµατος, θέρµανσης ή 
ψύξης. 

Αν έχετε επιλέξει ηµερήσιο πρόγραµµα, τότε στην οθόνη 
εµφανίζεται το σχεδιάγραµµα του τρέχοντος ηµερησίου 
προγράµµατος.

Αν έχετε επιλέξει εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, τότε στην 
οθόνη εµφανίζονται  οι ηµέρες της εβδοµάδας. Επιλέξτε την ηµέρα, 
για να εµφανιστεί το σχεδιάγραµµα του προγράµµατός της. Έτσι, 
µπορείτε να ελέγξετε το πρόγραµµα της κάθε µιας ηµέρας ξεχωριστά.

Με αυτό τον τρόπο δεν µπορείτε να επέµβετε και να 
αλλάξετε το πρόγραµµα, αλλά µόνο να το ελέγξετε.

ON / OFF

Χειροκίνητη Επιλογή               
 θερµοκρασίας

  Εµφανίζει το τρέχον
ηµερήσιο πρόγραµµα
       (αν υπάρχει)

Ένδειξη παρεµβολής αυτόµατου προγράµµατος

                   Επιθυµητή θερµοκρασία

                Πραγµατική θερµοκρασία

                   Κατάσταση Θερµοστάτη

              Ένδειξη Λειτουργίας θέρµανσης
(σε λειτουργία ψύξης εµφανίζεται AC)

 Ένδειξη Λειτουργίας Απόψυξης

Χειροκίνητη Επιλογή                            
θερµοκρασίας

Ανοιγοκλείνει το Boiler
(µόνο στον BS-817)

  Μπαίνει στη σελίδα
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

      Ένδειξη λειτουργίας 
Boiler (µόνο στον BS-817)

Αναλογικό Ρολόι

Πληροφορίες
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8. ΣΕΛΙ∆Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Επιλέξτε µε τα πλήκτρα � και � και επιβεβαιώστε µε το 

πλήκτρο ENTER, ενώ µε το πλήκτρο ESC επιστρέψτε στην αρχική 
σελίδα.

8.1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Σε αυτή τη σελίδα ρυθµίζετε την τρέχουσα ώρα.
Με τα πλήκτρα � και � κάνετε λεπτοµερή ρύθµιση, ανά 30 

δευτερόλεπτα, ενώ µε τα � και �, κάνετε ρύθµιση ανά 30 λεπτά της 
ώρας.

Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 
επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

8.2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ
Σε αυτή τη σελίδα ρυθµίζετε την τρέχουσα ηµέρα.
Επιλέξτε µεταξύ των ηµερών της εβδοµάδας, που 

αναγράφονται στην οθόνη, µε τα πλήκτρα � και �.
Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 

επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
8.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

Σε αυτή τη σελίδα ρυθµίζετε το διαφορικό της 
θερµοκρασίας, µε βάση του οποίου εκτελούνται όλα τα προγράµµατα 
του θερµοστάτη, χειροκίνητα ή αυτόµατα.

Με τα πλήκτρα � και � ρυθµίζετε, από 0,2 µέχρι 4 oC, ανά 
0,1 oC. 

Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 
επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

8.4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ
Η σελίδα περιέχει δύο επιλογές: 
8.4.1. 21 ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Στη µνήµη αποθηκεύεται ένα ηµερήσιο πρόγραµµα, 

σύµφωνα µε το οποίο η επιθυµητή θερµοκρασία είναι µονίµως στους 
21 oC. 

Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 
επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

8.4.2. 21 ΒΑΘΜΟΙ ΣΕ ΩΡΑΡΙΟ
Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο αν έχετε επιλέξει 

εβδοµαδιαίο πρόγραµµα. Στη µνήµη αποθηκεύεται ένα εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο η επιθυµητή θερµοκρασία είναι 
στους 21 oC, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 6:30 έως 
15:30. Τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και το Σαββάτο και την Κυριακή, η 
ρύθµιση είναι 0 oC. 

Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 
επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

8.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε αυτή τη σελίδα επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας του 

θερµοστάτη µεταξύ 6 επιλογών.
Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε τη ρύθµιση και 

επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
8.5.1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ο θερµοστάτης εκτελεί λειτουργία θέρµανσης. Τη 

θερµοκρασία την ορίζετε µε τα πλήκτρα � και � στην αρχική σελίδα.
8.5.2. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ο θερµοστάτης θα εκτελεί κάθε ηµέρα το ηµερήσιο 

πρόγραµµα λειτουργίας θέρµανσης. 
8.5.3. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ο θερµοστάτης θα εκτελεί κάθε εβδοµάδα, το πρόγραµµα 

λειτουργίας θέρµανσης, για κάθε µία ηµέρα ξεχωριστά. 
8.5.4. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΥΞΗ    

(Ισχύει ότι και στο 8.5.1., αλλά για ψύξη)
8.5.5. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΨΥΞΗ        

(Ισχύει ότι και στο 8.5.2., αλλά για ψύξη)
8.5.6. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΨΥΞΗ   

(Ισχύει ότι και στο 8.5.3., αλλά για ψύξη)

8.6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
Η επιλογή αυτή εµφανίζεται µόνο αν έχετε επιλέξει 8.5.2 ή 

8.5.5, για ηµερήσιο είτε 8.5.3 ή 8.5.6, για εβδοµαδιαίο 
προγραµµατισµό της αυτόµατης λειτουργίας του θερµοστάτη.

Με το πλήκτρο ENTER επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

8.6.1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στην οθόνη εµφανίζεται η σελίδα ηµερησίου 

προγραµµατισµού, στην οποία µπορείτε σχεδιάσετε το πρόγραµµα 
της επιλογής σας. 

8.6.2. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στην οθόνη εµφανίζονται οι ηµέρες της εβδοµάδας. 

Επιλέξτε την ηµέρα µε τα πλήκτρα � και � και επιβεβαιώστε την µε 
το πλήκτρο ENTER, για να εµφανιστεί η σελίδα προγραµµατισµού 
της συγκεκριµένης ηµέρας. Με τον τρόπο αυτό, µπορείτε να 
σχεδιάσετε πρόγραµµα, για κάθε µια ηµέρα ξεχωριστά.

9. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Εκτελώντας ένα ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, 

σηµαίνει ότι ο θερµοστάτης θα είναι µονίµως ανοιχτός και η 
θερµοκρασία του χώρου θα ακολουθεί πιστά το σχέδιο σας. 
Μπορείτε να σχεδιάσετε έως και 10 διαφορετικές µεταβολές, στο 
24ωρο µιας ηµέρας.

Στο επάνω δεξιά τµήµα της οθόνης βλέπετε την επιθυµητή 
θερµοκρασία και στο αριστερό την ώρα που της αντιστοιχεί, ενώ στο 
µεγαλύτερο τµήµα της βλέπετε το πεδίο σχεδιασµού. 

Στον οριζόντιο άξονα είναι η κλίµακα σε ώρες, από 0 έως 
24, ενώ στον κάθετο άξονα είναι κλίµακα της θερµοκρασίας από 5 
έως 30 oC. 
 Ο σχεδιασµός γίνετε µε τη βοήθεια ενός δείκτη, τον οποίο 
βλέπετε επάνω από το σχέδιο.

Ο δείκτης δείχνει, ότι στις 16:15 η επιθυµητή θερµοκρασία 
είναι 21,0 oC. Με τα πλήκτρα � και � κινείτε το δείκτη οριζόντια, ενώ 
ταυτόχρονα, στο επάνω τµήµα της οθόνης βλέπετε τη θερµοκρασία 
και την ώρα του σηµείου.

Στο δεξί τµήµα της οθόνης βλέπετε την ένδειξη Μ 3, που 
δείχνει το πλήθος των µεταβολών που υπάρχουν στο σχέδιο.

Ας σχεδιάσουµε για παράδειγµα ένα πρόγραµµα από την 
αρχή. Θα πρέπει πρώτα να σβήσουµε το ήδη υπάρχον σχέδιο.

Με το πλήκτρο � µεταφέρετε το δείκτη στην ώρα 00:00. 
Πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να γίνει η τιµή της επιθυµητής 
θερµοκρασίας 0,0 oC. Πιέστε το πλήκτρο ESC, για να αλλάξει σχήµα 
ο δείκτης και να γίνει =. Τώρα, µε το πλήκτρο � µεταφέρετε την τιµή 
0,0 oC έως και τις 23:45. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ESC, για να πάρει ο 
δείκτης πάλι την αρχική του µορφή και µε το πλήκτρο � µεταφέρετε 
το δείκτη στην ώρα 00:00.

Τώρα, ο χώρος σχεδιασµού είναι κενός και ο δείκτης 
βρίσκεται στην ώρα 00:00, όπου η επιθυµητή θερµοκρασία είναι 0,0 
oC. 

Θα σχεδιάσουµε ένα πρόγραµµα όπου από τις 00:00 έως 
τις 06:30 η επιθυµητή θερµοκρασία θα είναι 18 oC, από τις 06:30 έως 
τις 08:00, θα είναι 21 oC, από τις 08:00 έως τις 16:30, θα είναι 18 oC, 
από τις 16:30 έως τις 23:00, θα είναι 21 oC και τέλος από τις 23:00 
έως τις 24:00 θα είναι 18 oC. 
 Με το πλήκτρο � (και �) ανεβάστε την επιθυµητή 
θερµοκρασία µέχρι να γίνει 18 oC. 
 

Πιέστε το πλήκτρο ESC, για να γίνει ο δείκτης =. Με το 
πλήκτρο � (και �) κινήστε το δείκτη και µεταφέρετε την ίδια 
θερµοκρασία, µέχρι η ένδειξη της ώρας να γίνει 06:15.

Παρατηρείστε ότι για να ορίσουµε, ότι η θερµοκρασία 
θα είναι 18 oC, από τις 00:00 έως τις 06:30, στην πραγµατικότητα 
µεταφέρουµε το δείκτη µέχρι τις 06:15. Αυτό το κάνουµε γιατί ο 
χώρος σχεδιασµού είναι χωρισµένος σε 96 κοµµάτια (96 
τέταρτα της ώρας). Το πρώτο κοµµάτι για παράδειγµα, ξεκινά 
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από τις 00:00 και τελειώνει στις 00:15, το δεύτερο ξεκινά στις 
00:15 και τελειώνει στις 00:30 κ.τ.λ. Έτσι, για να επιλέξουµε το 
δεύτερο τέταρτο, µεταφέρουµε το δείκτη σε ώρα 00:15 και όχι σε 
00:30.

Στη συνέχεια µε το πλήκτρο � (και �) ανεβάστε τη 
θερµοκρασία, µέχρι να γίνει 21 oC και µε το πλήκτρο � µεταφέρετε 
την ίδια τιµή, µέχρι τις 07:45.

Με το πλήκτρο � κατεβάστε τη θερµοκρασία, µέχρι να γίνει 
18 oC και µε το � µεταφέρετε την ίδια τιµή, µέχρι τις 16:15.

Με το πλήκτρο � (και �) ανεβάστε τη θερµοκρασία, µέχρι 
να γίνει 21 oC και µε το πλήκτρο � µεταφέρετε την ίδια τιµή, µέχρι τις 
22:45.

Τέλος, µε το πλήκτρο � κατεβάστε τη θερµοκρασία, µέχρι 
να γίνει 18 oC και µε το � µεταφέρετε την ίδια τιµή, µέχρι τις 23:45.

Ο προγραµµατισµός έχει ολοκληρωθεί και όπως φαίνεται 
έχουν καταναλωθεί µόνο 5 από τις 10 µεταβολές του 24ώρου. Πιέστε 
το πλήκτρο ESC, για να πάρει ο δείκτης την αρχική του µορφή. 

Πιέστε το πλήκτρο �, για να µεταφέρετε το δείκτη στο 
αριστερό άκρο της οθόνης, µε την ένδειξη EXIT. 

Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα.

Πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να γράψετε το πρόγραµµα 
στη µνήµη και να επιστρέψετε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

Αν δεν επιθυµείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραµµα πιέστε 
το πλήκτρο ESC και επιστρέψτε στη σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Όταν ο δείκτης έχει την αρχική του µορφή, τότε µπορείτε, 
µεταφέροντάς τον σε κάποιο συγκεκριµένο κοµµάτι (τέταρτο), να 
µεταβάλλετε τη θερµοκρασία του. 
10. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Αποφεύγετε να αφαιρείτε τη βίδα που συγκρατεί το 
πλαστικό κουτί και να χρησιµοποιείτε αιχµηρά αντικείµενα στην 
οθόνη και στα πλήκτρα (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).

Καθαρίζετε την πρόσοψη της οθόνης µε ένα στεγνό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συσκευή BS-816 BS-817
Τάση τροφοδοσίας 220 έως 240 VA oC / 50 έως 60 Hz
Μέγιστη κατανάλωση 4 VA
∆ιαφορικό 0,2 έως 4,0 oC ανά 0,1 oC
Ρύθµιση θερµοκρασίας 0 έως 30 C

Ελεύθερη µεταγωγική επαφή
Relay 

230VAC/8A 
(ωµικό φορτίο)

2 Relays 
230VAC/8A 

(ωµικό φορτίο)
Ένδειξη λειτουργίας Relay
κυκλοφοριτή

Φωτισµένα πλήκτρα και ενδείξεις 
στην οθόνη

Ένδειξη λειτουργίας Relay 
Boiler - Ένδειξη στην 

οθόνη
Επιλογή θέρµανσης-ψύξης ΝΑΙ
Υλικό κατασκευής Polycarbonate
Θερµοκρασία λειτουργίας 0 έως 50 oC
Υγρασία Μέχρι 95% σχετική υγρασία
∆ιαστάσεις συσκευής 110mm x 87mm x 42mm
Βάρος συσκευής 200gr 220gr
Βαθµός προστασίας IP20
Κατασκευάζεται σύµφωνα µε EN 60335
Εγγύηση 2 χρόνια




