
Εγχειρίδιο χρήσης : RT-CH (V 0.3) 

! ΠΡΟΣΟΧΗ : Η εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει μόνο 
από αδειούχο Ηλεκτρολόγο ή αδειούχο Τεχνίτη Καυστήρων. Εάν το προϊόν δεν λει-
τουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβουλευτείτε το τμήμα service της κα-
τασκευάστριας εταιρείας. 

 
Εγκατάσταση :  

 
Ο θερμοστάτης χώρου τοποθετείται πάντοτε στους εσωτερικούς τοίχους των οικοδομών σε 
ύψος από το πάτωμα που να μην είναι λιγότερο από 1,30m ή περισσότερο από 1,50m.  
Αποφύγετε την τοποθέτηση του σε γωνίες, ρεύματα αέρα η κοντά σε θερμαντικά σώματα 
καλοριφέρ ή συσκευές που παράγουν κατά την λειτουργία τους θερμότητα. Είναι δυνατόν η 
παραπάνω αιτίες να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες τις συσκευής η του συστήματος θέρμαν-
σης. 
► Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους ακροδέκτες των καλωδίων που έχουν 
σύνδεση με το σύστημα θέρμανσης. 
► Πιέζοντας τους γάντζους στα πλαϊνά της συσκευής (ΣΧΗΜΑ 1) έναν σε κάθε πλευρά, 
αφαιρέστε την πρόσοψη αυτής. Μαρκάρετε τις θέσεις των οπών με ένα μαρκαδόρο, τρυπή-
στε με τρυπάνι διαμέτρου έως 5mm, στην συνέχεια τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε την 
βάση του θερμοστάτη βιδώνοντας στα ούπα τις βίδες στήριξης (δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην συσκευασία). Τα καλώδια πρέπει να διέλθουν από το προκαθορισμένο άνοιγμα στη 
βάση του θερμοστάτη. 
► Συνδέστε τα καλώδια της παροχής του συστήματος θέρμανσης στις κατάλληλες υποδο-
χές πάνω στην πλακέτα του θερμοστάτη (ΣΧΗΜΑ 2). 
► Κουμπώστε την πρόσοψη του θερμοστάτη με την βάση και τροφοδοτήστε με ηλεκτρικό 
ρεύμα 230V AC την συσκευή. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Περιοχή Απεικόνισης & Ρύθ-
μισης Θερμοστάτη. 

+05,0⁰C έως +30,0⁰C με βήμα 0,1⁰C 

Διαφορικό Θερμοστάτη <dt>. -0,6⁰C.  

Διαστάσεις συσκευής. 110 Χ 62 Χ 31mm 

Ηλεκτρική Παροχή. ~230V AC/50Hz ±10% 

Αντοχή Επαφής Relay. 6Α/250VAC  

Θερμοκρασία Λειτουργίας 
συσκευής. 

-10,0⁰C έως +50,0⁰C  

Γενική Λειτουργία : 
 
► Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο θερμοστάτης ενεργοποιείται ή απενεργο-
ποιείται  σύροντας το παραλληλόγραμμο διακόπτη σε θέση <ON ή OFF> αντίστοιχα. 
Η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας γίνεται με το στρογγυλό κουμπί δεξιόστροφα 
και σύμφωνα με την διαβάθμιση που υπάρχει σε βαθμούς κελσίου στο καπάκι πρόσο-
ψη της συσκευής.  
Όταν η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη κατά dt 
(εργοστασιακά  -0,6C⁰), από την θερμοκρασία χώρου τότε η συσκευή ενεργοποιεί το 
σύστημα θέρμανσης μέσω του ρελέ που διαθέτει. Σε αυτή την περίπτωση ο κόκκινος 
ενδείκτης ανάβει.  
Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση για σύστημα ψύξης γίνετε όταν σύρουμε των δεύ-
τερο παραλληλόγραμμο διακόπτη  στην θέση με το σύμβολο         ή         αντίστοιχα. 
 Με την ενεργοποίηση του συστήματος ψύξης ο πράσινος ενδείκτης ανάβει. 
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