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Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή . 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε 

να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. 

 Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας  - Τοποθέτηση  

       Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Σελ.3,4,5 Σύνδεση -  Χειρισμός  

 Σελ.6 Λειτουργία - Περιγραφή Παραμέτρων 

 Σελ.7 Ανίχνευση βλαβών  

       Αισθητήρια & Αξεσουάρ 
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 Τοποθέτηση Εγκατάσταση :  

Η συσκευή VS-2 είναι κλεισμένη σε κουτί DIN RAIL BOX 6 ασφαλειών  και μπορεί να στε-

ρεωθεί σε ράγα τύπου << Ω >>, κουτί πίνακα με ράγα ( Βλ. σελ. 7 ) ή απευθείας στον 

τοίχο.  

Ο χώρος που τοποθετείται η συσκευή VS-2 πρέπει να μην βρέχεται ή να μην έχει υψηλό 

επίπεδο υγρασίας. 

Τα εξωτερικά καλώδια σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα καλώδια των 

εντολών, δεν είναι απαραίτητο η διατομή τους να ξεπερνά το 1mm π.χ. 2x1mm. 

Τα καλώδια που συνδέουμε τα αισθητήρια της συσκευής δεν είναι απαραίτητο η διατομή 

τους να ξεπερνά τα 0,50mm π.χ. 2x0,50mm. 

! Προσοχή : Τα καλώδια των αισθητηρίων δεν πρέπει να συνδυάζονται με καλώδια 

ρεύματος ισχύος και το μέγιστο μήκος αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50m. 

Δεν είναι απαραίτητο να ανοίξουμε την συσκευή καθώς μπορεί να δημιουργήσουμε ανεπα-

νόρθωτη ζημιά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Οι ακροδέκτες σύνδεσης είναι προσιτοί αμέ-

σως. 

! Προσοχή : Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνει από  αδειούχο ηλεκτρολό-

γο η τεχνίτη καυστήρων.  

! Προσοχή : Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 

230Volts AC/50Hz. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί πριν 

συνδέσετε την συσκευή καθώς και όταν για οποιοδήποτε λόγο αφαιρέσετε το πλαστικό κά-

λυμμα της πρόσοψης ενώ είναι τοποθετημένος στον τοίχο ή σε κουτί ράγας. 

! Προσοχή : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την 

ανθρώπινη ζωή. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβου-

λευτείτε το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 Οδηγίες Ασφαλείας : 

Δυνατότητες & Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Περιοχή Απεικόνισης Θερμομέτρων & +05,0⁰C έως +95,0⁰C με βήμα 0,1⁰C  

Διαφορικό Ελεγκτών Ρυθμιζόμενο 0,1⁰C έως 10,0⁰C με βήμα 0,1⁰C.  

Ρύθμιση Ακρίβειας Θερμομέτρων Ρυθμιζόμενο -3,0⁰C έως +3,0⁰C με βήμα 0,1⁰C.  

Διαστάσεις  

Ηλεκτρική Παροχή ~230V AC/50Hz ±10% 

Αντοχή επαφών Ρελέ 6Α / 250 VAC  

Απομακρυσμένα αισθητήρια Επέκταση έως 50 μέτρα ( V-NTCxxxMM ή V-NTCbox ) 

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10,0⁰C έως +50,0⁰C  
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 Σύνδεση : 

Η συσκευή VS-2 είναι ένα ψηφιακό διπλό θερμόμετρο και ελεγκτής που μεταξύ τους δεν 

έχουν καμία σύνδεση, επίδραση ή εξάρτηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους 

δυο μαζί για διαφορετικές εφαρμογές αλλά και μεμονωμένα μόνο τον έναν. 

 Συνδέστε τα καλώδια της παροχής ρεύματος 230VAC στα σημεία <<Ν>> για ουδέτερο 

και <<L>> φάση όπως δείχνει το παρακάτω ηλεκτρολογικό διάγραμμα. 

Για εντολές 230VAC από τα σημεία ακροδεκτών R1 και R2 προς τα συστήματα Θέρμαν-

σης η Ψύξης ακολουθείστε την συνδεσμολογία όπως το παρακάτω ηλεκτρολογικό διά-

γραμμα. 

! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 και R2 αποτελούν τις ξηρές επαφές 

των ρελέ. 

Συνδέστε τα καλώδια των αισθητηρίων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα σημεία 

<<S1>> για τον θερμοστάτη <<Τ1 THERMO 1>> και <<S2>> για τον θερμοστάτη <<T2 

THERMO 2>> (επεξηγήσεις συμβολισμών Βλ. σελ. 5 ). 

! Προσοχή : Τα αισθητήρια της συσκευής είναι τύπου V-NTC50, V-NTC200 ή             

V-NTCbox ( Βλ. σελ. 7 ). 

Σύμβολο Περιγραφή 

S1 Αισθητήρας Ελεγκτή Τ1 

S2 Αισθητήρας Ελεγκτή Τ2 

R1 Ηλεκτρική Επαφή για Ελεγκτή Τ1 

R2 Ηλεκτρική Επαφή για Ελεγκτή Τ2 



4 

 Με το πλήκτρο        μπορούμε να περιηγηθούμε στο κεντρικό μενού ρύθμισης (Βλ. σελ.6)  η 

και να αυξήσουμε τις τιμές για κάθε παράμετρο που επιλέγουμε να τροποποιήσουμε. Με το 

πλήκτρο        μπορούμε να περιηγηθούμε στο κεντρικό μενού ρύθμισης (Βλ. σελ.6) η και να 

μειώσουμε τις τιμές για κάθε παράμετρο που επιλέγουμε να τροποποιήσουμε.  

Β) Το πλήκτρο με το σύμβολο         λειτουργεί στο κεντρικό menu (Βλ. σελ.6) σαν ΕΠΙΛΟΓΗ 

για τροποποίηση της τιμής παραμέτρου και τέλος ως ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ τις τροποποιημένης τιμής 

παραμέτρου.  

Γ) Για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τους ελεγκτές μας << T1(THERMO 1) & 

T2(THERMO2)>> πατάμε για 5sec το πλήκτρο με το σύμβολο        και με ένα από τα πλήκτρα 

με τα σύμβολα             αλλάζουμε την κατάσταση τον ελεγκτών από <<OFF>> σε <<ON>> και 

αντίστροφα (Σχήμα 3). 

Δ) Για να τροποποιήσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία ελέγχου για εφαρμογές Θέρμανσης ή 

Ψύξης, πατάμε στιγμιαία το κουμπί με το σύμβολο        και με τα πλήκτρα             αυξάνουμε ή 

μειώνουμε την τιμή σε θερμοκρασία βαθμών κελσίου (Σχήμα 4). 

 Χειρισμός  

1 Πλήκτρα ρύθμισης : 

Σχήμα 1 

Η συσκευή VS-2 ρυθμίζετε με τα 3 

πλήκτρα που βρίσκονται αριστερά 

της οθόνης όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 1.  

Α) Η συσκευή μόλις τεθεί υπό τάση 

δουλεύει σύμφωνα με της εργοστα-

σιακές ρυθμίσεις (Βλ. σελ.6) που εμ-

φανίζονται στο menu.  Για να δούμε 

τις ρυθμίσεις αυτές ή και να τις τρο-

ποποιήσουμε πατάμε συγχρόνως 

για 3sec και τα 2 πλήκτρα με τα σύμ-

βολα 
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Η συσκευή VS-2 διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD 8 χα-

ρακτήρων x 2 γραμμές σε πράσινο φόντο. 

Ενεργοποιώντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η συ-

σκευή διανύει μια φάση εκκίνησης όπου και εμφανίζονται 

οι πρώτες δυο οθόνες διαδοχικά όπως βλέπουμε στο 

Σχήμα 2. Μετά την εκκίνηση η συσκευή έχει αρχίσει να 

λειτουργεί κανονικά απεικονίζοντας διαδοχικά την 3,4,5 

και 6 οθόνη συνεχώς και επαναλαμβανόμενα κάνοντας 

ταυτόχρονα θερμοκρασιακούς και άλλους ελέγχους. 

Οθόνη 3 : Μήνυμα <<T1:OFF & T2:OFF>> συντομογρα-

φία της λέξης THERMO1 και THERMO2 αντίστοιχα ,  

απεικονίζει την κατάσταση που βρίσκονται η δυο ανε-

ξάρτητοι ελεγκτές. OFF Ανενεργό ή ON Ενεργό. Για να 

αλλάξουμε την κατάσταση τον ελεγκτών από OFF σε ON 

και αντίστροφα ( Βλ. σελ.4 παράγραφος Γ). 

Οθόνη 4 : Μήνυμα <<Μ1:HEAT>>,<<M2:HEAT >> συ-

ντομογραφίες της λέξης MODE1 και MODE2, απεικονίζει 

το είδος της εφαρμογής του κάθε ανεξάρτητου ελεγκτή. 

HEAT Θέρμανση COOL Ψύξη. Για να αλλάξουμε την  

εφαρμογή από HEAT σε COOL και αντίστροφα                               

( Βλ. σελ.4 παράγραφος Α ). 

2 Οθόνη Πρώτης Εκκίνησης : 

Σ
χ
ή
μ

α
 2

 

Οθόνη 5 : Μήνυμα <<S1:°C>> ,<<S2:°C>> αναφέρετε σε τιμές κελσίου των αισθητηρίων 

που εκείνη την στιγμή ανιχνεύονται. <<S1>> αισθητήριο ελεγκτή THERMO1, <<S2>> αισθη-

τήριο ελεγκτή THERMO2. Εάν δεν υπάρχει αισθητήριο ή έχει βλάβη εμφανίζεται στο αντί-

στοιχο αισθητήριο η λέξη <<Error>>. 

Οθόνη 6 : Μήνυμα <<R1:OFF>> <<R2:OFF>> μας δείχνει την κατάσταση τον επαφών ρελέ 

όπως ελέγχονται από την συσκευή μας εκείνη την στιγμή. OFF Ανοιχτή ή ON Κλειστή. 
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 Λειτουργία  : 

Η συσκευή VS-2 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς  

ελέγχους καλής λειτουργίας στα αισθητήρια και στις εξόδους των επαφών ρελέ που είναι διαθέ-

σιμα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει, επανέρχεται με το στιγμιαίο 

πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. 

 Περιπτώσεις Ενεργοποίησης R1 η R2 

Για συστήματα Θέρμανσης και όταν η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας <<T1 temp>> , 

<<T2 temp>> είναι μεγαλύτερη κατά dt (εργοστασιακή ρύθμιση –3,0C⁰), από την               

θερμοκρασία που ανιχνεύει εκείνη την στιγμή ο ελεγκτής μας μέσω των αισθητηρίων τότε η συ-

σκευή ενεργοποιεί το σύστημα μέσω του ρελέ που διαθέτει.  

Για συστήματα Ψύξης και όταν η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας <<T1 temp>> , <<T2 

temp>>  είναι μικρότερη κατά dt (εργοστασιακή ρύθμιση +3,0C⁰), από την θερμοκρασία που 

ανιχνεύει εκείνη την στιγμή ο ελεγκτής μας μέσο τον αισθητηρίων τότε η συσκευή ενεργοποιεί 

το σύστημα μέσω του ρελέ που διαθέτει.  

 Περιγραφή Παραμέτρων Από Έως Εργοστασιακή 

Ρύθμιση 

 (THERMO1) Μικρορύθμιση ακρίβειας απεικονιζόμενης 

θερμοκρασίας.  

-3.0⁰C  +3.0⁰C  0.0⁰C  

 (THERMO1) Διαφορικό, μεταβολή θερμοκρασίας σε κα-

τάσταση ηρεμίας από την επιθυμητή θερμοκρασία που 

θέλουμε για την εφαρμογή μας.  

0.1⁰C  10.0⁰C  3.0⁰C  

 (THERMO1) Ρύθμιση τιμής κάτω ορίου ρυθμιζόμενης 

θερμοκρασίας που επιθυμούμε για την εφαρμογή μας.  

+5.0⁰C  Hi +5.0⁰C  

 (THERMO1) Ρύθμιση τιμής πάνω ορίου ρυθμιζόμενης 

θερμοκρασίας που επιθυμούμε για την εφαρμογή μας.  

Lo +95.0⁰C  +95.0⁰C  

 (THERMO1) Επιλογή λειτουργίας Θέρμανσης ή Ψύξης.  HEAT COOL HEAT 

 (THERMO2) Μικρορύθμιση ακρίβειας απεικονιζόμενης 

θερμοκρασίας. 

-3.0⁰C  +3.0⁰C  0.0⁰C  

 (THERMO2) Διαφορικό, μεταβολή θερμοκρασίας σε κα-

τάσταση ηρεμίας από την επιθυμητή θερμοκρασία που 

θέλουμε για την εφαρμογή μας.  

0.1⁰C  10.0⁰C  3.0⁰C  

 (THERMO2) Ρύθμιση τιμής κάτω ορίου ρυθμιζόμενης 

θερμοκρασίας που επιθυμούμε για την εφαρμογή μας.  

+5.0⁰C  Hi +5.0⁰C  

 (THERMO2) Ρύθμιση τιμής πάνω ορίου ρυθμιζόμενης 

θερμοκρασίας που επιθυμούμε για την εφαρμογή μας.  

Lo +95.0⁰C  +95.0⁰C  

 (THERMO2) Επιλογή λειτουργίας Θέρμανσης ή Ψύξης.  HEAT COOL HEAT 

 Έξοδος από το Menu.    
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 Διάγνωση βλαβών - Αισθητήρια & Αξεσουάρ 

1 Διάγνωση βλαβών : 

Η συσκευή VS-2 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, ελέγχει την κατάστα-

ση των αισθητηρίων συνεχώς. Εάν κάποιο από τα αισθητήρια έχει πρόβλημα ή το καλώδιο σύν-

δεσης είναι κομμένο τότε στην οθόνη μας απεικονίζει το μήνυμα << Error>> δίπλα στο αντί-

στοιχο αισθητήριο. 

!Προσοχή : Για λόγους ασφαλείας εάν ανιχνευτεί βλάβη σε αισθητήριο τότε η επαφή του 

αντίστοιχου ρελέ που ελέγχει θα ανοίξει. 

!Προσοχή : Για λόγους ασφαλείας εάν για οποιοδήποτε λόγο πάψει να τροφοδοτείτε η 

συσκευή μας με τάση 230 VAC, τότε αποθηκεύει τα δεδομένα που έχουμε τροποποιήσει. 

Όταν επανέλθει υπό τάση η συσκευή ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές (THRMO1 & 2) θα είναι 

στην τελευταία κατάσταση που είχαμε πριν την διακοπή. 

2 Αισθητήρια & Αξεσουάρ : 

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο (+125°C) V-NTC50 με μήκος καλωδίου 50cm και 

διατομή κυαθίου 6mm. Ο τύπος του καλωδίου είναι 2x0,50mm PVC. 

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο (+125°C) V-NTC200 με μήκος καλωδίου 200cm 

και διατομή κυαθίου 6mm. Ο τύπος του καλωδίου είναι 2x0,50mm PVC. 

Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (+125°C) V-NTCbox. 

Κυάθιο Φ1/2’’ ορείχαλκος V-K5 με μήκος 5cm και σπείρωμα 1/2’’. 

Κυάθιο Φ1/2’’ ορείχαλκος V-K10 με μήκος 10cm και σπείρωμα 1/2’’. 

Επίτοιχο κουτί ράγας 8 ασφαλειών V-RB1 με ημιδιαφανές πρόσθια 

πόρτα. 

Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

στην Ελλάδα από την  INTELCO Electronics.   

Αποκλειστική διάθεση και διανομή από την PTS. 

Ανθίμου Γαζή 7 -  12132 Περιστέρι Αττική 

vageo@intelco.gr  www.pt-s.gr  -  www.vageo.gr  


