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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 Χειρισμός  

       Συμβολισμοί στην Οθόνη 

 Σελ. 6 Λειτουργία & Δυνατότητες  

 Σελ. 7,8,9 System 1 

 Σελ. 10,11,12 System 2 

 Σελ. 13,14,15 System 3 

 Σελ. 16 Ανίχνευση βλαβών                              

        Αισθητήρια & Αξεσουάρ 
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Manual V-CBV (V.02_2015) GR 2 

 Τοποθέτηση Εγκατάσταση :  

Η συσκευή V-CBV02 είναι κλεισμένη σε κουτί DIN RAIL BOX 6 ασφαλειών  και μπορεί να 

στερεωθεί σε ράγα τύπου << Ω >>, κουτί πίνακα με ράγα ή απευθείας στον τοίχο.  

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

δο 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 (6979914824). 

 Οδηγίες Ασφαλείας : 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Περιοχή Απεικόνισης Αισθητηρίων & Ρύθμισης 

Ελεγκτών 

-20,0⁰C έως +150,0⁰C με βήμα 1⁰C  

Διαστάσεις Εσωτερικού Κουτιού 105mm X 90mm X 65mm 

Διαστάσεις Εξωτερικού Κουτιού  

(μόνο για V-CBV) 

120mm X 195mm X 55mm 

Ηλεκτρική Παροχή Συσκευής ~230V AC/50Hz ±10% 

Αντοχή επαφών Ρελέ Συσκευής 6Α / 250 VAC  

Τύπος αισθητηρίου προσαγωγής (S1),(S4) V-KTY50 ή V-KTY300 (Επέκταση έως 50 μέτρα) 

Τύπος αισθητηρίου περιβάλλοντος (S2) V-KTYBOX (Επέκταση έως 50 μέτρα) 

Θερμοκρασία Λειτουργίας Συσκευής -10,0⁰C έως +50,0⁰C  
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Manual V-CBV (V.02_2015) GR 3 

 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην οθόνη 

1 Χειρισμός: 

2 Συμβολισμοί στην Οθόνη: 

Η συσκευή V-CBV διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD 8 χαρακτήρων x 2 

γραμμές σε πράσινο φόντο. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 

10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο πάτημα ενός από τα τρία 

πλήκτρα. 

Συνδέοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η συσκευή διανύει μια φάση 

εκκίνησης. Μετά την εκκίνηση η συσκευή έχει αρχίσει να λειτουργεί κανονι-

κά απεικονίζοντας διαδοχικά την 1,2,3 και 4 οθόνη κατά περίπτωση συνε-

χώς και επαναλαμβανόμενα κάνοντας ταυτόχρονα θερμοκρασιακούς και 

άλλους ελέγχους. 

 VAGEO 

V-CBV02 

PLEASE 

   WAIT 

Η συσκευή V-CBV ρυθμίζεται με τα 3 πλήκτρα που βρίσκονται αριστερά της οθόνης όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 1. 

Η συσκευή μόλις τεθεί υπό τάση δουλεύει σύμφωνα με της εργοστασιακές ρυθμίσεις όπως εμφανί-

ζονται στο menu κάθε συστήματος. Για να δούμε τις ρυθμίσεις αυτές ή και να τις τροποποιήσουμε 

πατάμε συγχρόνως για 3sec και τα 2 πλήκτρα με τα σύμβολα 

Με το πλήκτρο        μπορούμε να περιηγηθούμε στο κεντρικό μενού ρύθμισης η και να αυξήσουμε 

τις τιμές για κάθε παράμετρο που επιλέγουμε να τροποποιήσουμε. 

Σχήμα 1 

Με το πλήκτρο        μπορούμε να περιηγηθούμε στο κεντρικό μενού ρύθμισης η και να μειώσουμε τις 

τιμές για κάθε παράμετρο που επιλέγουμε να τροποποιήσουμε. Το πλήκτρο με το σύμβολο         λει-

τουργεί για την εφαρμογή 1 (SYSTEM 1) σαν <<συντήρηση λέβητα>> ⃰ (Βλ. σελ. 4) και στο κε-

ντρικό menu ρύθμισης για όλα τα συστήματα (SYSTEM 1, SYSTEM 2, SYSTEM 3) σαν ΕΠΙΛΟΓΗ 

για τροποποίηση της τιμής παραμέτρου και τέλος ως ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ENTER τις τροποποιούμε-

νης τιμής παραμέτρου. 
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Manual V-CBV (V.02_2015) GR 4 

Οθόνη 2α (μόνο για SYSTEM 1 & SYSTEM 2) : Μήνυμα <<MODE:NOR 

ή  ECO>> δείχνει την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ επιλογής σε :  

<<NOR>> συντομογραφία της λέξης NORMAL που σημαίνει ότι η συσκευή  

εκτελεί όλες τις λειτουργίες εκτός την ECO.  

<<ECO>> συντομογραφία της λέξης ECONOMIC που αντιστοιχεί σε παρά-

μετρο στο κεντρικό menu ρύθμισης κάθε συστήματος (μόνο για SYSTEM 1 

& SYSTEM 2) για την διόρθωση θετικά ή αρνητικά της επιλέξιμης καμπύ-

λης αντιστάθμισης κατά ±5°C και ενεργοποιείτε από την είσοδο S3 απομα-

κρυσμένα με διακόπτη ή ρελέ ξηράς επαφής. 

Μήνυμα <<S1:°C ή Error>> δείχνει σε τιμές κελσίου του αισθητηρίου S1 ή 

μήνυμα <<Error>> σημαίνει βλάβη σε αυτό. 

Οθόνη 2β (μόνο για SYSTEM 3) : Μήνυμα <<BOIL:OFF ή MAN με την 

προϋπόθεση ότι BAO=OFF (παράμετρος στο SYSTEM 3 βλ. σελ. ), 

χειροκίνητη λειτουργία για την παραγωγή ΖΝΧ μέσο της εισόδου S4  απο-

μακρυσμένα με διακόπτη ή ρελέ ξηράς επαφής,  δείχνει την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

επιλογής σε :  

<<OFF>> δεν εκτελείτε η χειροκίνητη λειτουργία για την παραγωγή ΖΝΧ. 

<<MAN>> συντομογραφία της λέξης MANUAL που σημαίνει ότι η συ-

σκευή  εκτελεί την χειροκίνητη λειτουργία για την παραγωγή ΖΝΧ. 

Μήνυμα <<S1:°C ή Error>> δείχνει σε τιμές κελσίου του αισθητηρίου S1 ή 

μήνυμα <<Error>> σημαίνει βλάβη σε αυτό. 

2 

2α 

MODE:NOR 

S1:40°C 

2β 

BOIL:OFF 

S1:40°C 

ή 

2γ 

BOIL:AUT 

S1:40°C 

ή 

Οθόνη 2γ (μόνο για SYSTEM 3) : Μήνυμα <<BOIL:AUT>> με την προ-

ϋπόθεση ότι BAO=ON (παράμετρος στο SYSTEM 3 βλ. σελ. ), αυτόμα-

τη λειτουργία για την παραγωγή ΖΝΧ. 

<<AUT>> εκτελείτε η αυτόματη λειτουργία για την παραγωγή ΖΝΧ συνε-

χώς. 

Μήνυμα <<S1:°C ή Error>> δείχνει σε τιμές κελσίου του αισθητηρίου S1 ή 

μήνυμα <<Error>> σημαίνει βλάβη σε αυτό. 

Οθόνη 1 : Μήνυμα <<SYSTEM: αριθμός>> δείχνει την επιλογή του συ-

στήματος <<SYSTEM>> που έχουμε επιλέξει. 

SYSTEM:1 αντιστάθμιση απευθείας πάνω στο λέβητα και έλεγχο κυκλοφο-

ρητή θέρμανσης. 

SYSTEM:2 αντιστάθμιση με χρήση βάνας ανάμειξης και έλεγχο κυκλοφο-

ρητή θέρμανσης. 

SYSTEM:3 αντιστάθμιση απευθείας πάνω στο λέβητα, έλεγχος κυκλοφο-

ρητή θέρμανσης και έλεγχος παραγωγής ΖΝΧ.  

Μήνυμα <<CURVE:αριθμός>> δείχνει την επιλογή της καμπύλης αντι-

στάθμισης που θα εκτελεί η συσκευή μας. 

1 
SYSTEM:1 

CURVE:1 
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Manual V-CBV (V.02_2015) GR 5 

<<συντήρηση λέβητα>> ⃰  

Κατά την συντήρηση των ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ και των καθαρι-

σμό από υγροποιήσεις ή επικαθήσεις στο θάλαμο καύσης συνιστάτε 

η χρήση της δυνατότητας <<συντήρηση λέβητα>> πατώντας παρα-

τεταμένα και συνεχόμενα το πλήκτρο με το σύμβολο        . Η δυνατό-

τητα αυτή προσφέρετε μόνον για το σύστημα 1 (SYSTEM 1). 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας στην οθόνη εμφανίζονται τα μη-

νύματα στην οθόνη 5 . 

Δυνατότητες: 

Α) Η συσκευή μας δίνει την δυνατότητα επιλογής εννέα (9) (διαφορετικών γραμμικών καμπυλών 

σελ.6) για την αντιστάθμιση της εφαρμογής μας δεδομένης της εξωτερικής θερμοκρασίας να προ-

σαρμόζετε ανάλογα η θερμοκρασία νερού εγκατάστασης θέρμανσης. Η επιλογή της καμπύλης 

γίνετε μέσα από το menu ρύθμισης παραμέτρων <<CURVE : αριθμός>>. 

Β) Με την σύνδεση στους ακροδέκτες S3 (απομακρυσμένα Βλ. σελ. 7 για SYSTEM 1 ή σελ. 10 

για SYSTEM 2)  ενός διακόπτη (π.χ. θερμοστάτης χώρου) ή ρελέ ξηράς επαφής (π.χ. χρονοδια-

κόπτης) μπορούμε να μετακυλήσουμε ή να διορθώσουμε ολόκληρη την επιλέξιμη καμπύλη αρνη-

τικά η θετικά σε βαθμούς κελσίου σύμφωνα με την τιμή που έχουμε επιλέξει στο κεντρικού menu 

ρύθμισης παραμέτρων <<ECO : °C>>. 

Γ) Η συσκευή μας δίνει την δυνατότητα μέσο από αυτή να παράγουμε Ζεστό Νερό Χρήσης 

(SYSTEM 3) με δυο επιλογές : 1η Χειροκίνητη λειτουργία & 2η Αυτόματη λειτουργία, λεπτο-

μέρειες για τις λειτουργίες του SYSTEM 3 (Βλ. σελ 13). 

MODE:T/K 

S1:40 
5 

Οθόνη 3 : Μήνυμα <<S2:ºC ή Error>> δείχνει σε τιμές κελσίου του αισθη-

τηρίου S2 (αισθητήριο περιβάλλοντος) ή μήνυμα <<Error>> σημαίνει βλά-

βη σε αυτό. 

Μήνυμα <<S4:ºC ή NA ή Error>> δείχνει σε τιμές κελσίου του αισθητηρίου 

S4 (αισθητήριο για την παραγωγή ΖΝΧ), <<NA>> σημαίνει ότι δεν χρησι-

μοποιείται (SYSTEM 1 & SYSTEM 2) ή μήνυμα <<Error>> σημαίνει βλάβη 

σε αυτό. 

S2:0°C 

S4:NA 3 

Οθόνη 4 : Μήνυμα <<R1 R2 R3>> ,<<0 1 NA>> μας δείχνει την κατάστα-

ση των ρελέ όπως ελέγχονται από την συσκευή μας εκείνη την στιγμή.  

<< 0>> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 4, δεί-

χνει ότι η επαφή υπάρχει αλλά είναι απενεργοποιημένη. 

<< 1 >> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 4, δεί-

χνει ότι η επαφή υπάρχει και είναι ενεργοποιημένη (δίνει εντολή, σύμφω-

να με το αντίστοιχο ηλεκτρολογικό διάγραμμα κάθε συστήματος), 

<< NA >> κάτω από σύμβολο ρελέ όπως το παράδειγμα στην οθόνη 4, 

δείχνει ότι η επαφή δε υπάρχει και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

4 
R1 R2  R3 

 0    1   NA 
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Manual V-CBV (V.02_2015) GR 6 

Λειτουργία :  

Η συσκευή V-CBV02 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα ανιχνεύει τις θερ-

μοκρασιακές τιμές σε βαθμούς κελσίου των αισθητήριων και θέτει τον λέβητα (SYSTEM 1 & 3) ή 

την βάνα ανάμειξης (SYSTEM 2) σε κατάσταση ενεργό ή ανενεργό  ανάλογα με την καμπύλη αντι-

στάθμισης που έχουμε επιλέξει (εργοστασιακή ρυθμισμένη καμπύλη <<CURVE:1>>. 

GR 



Manual V-CBV (V.02_2015) GR 7 

Εφαρμογές και Σύνδεση:  

1η Εφαρμογή : system 1 

Αντιστάθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος με την θερμοκρασία νερού λέβητα  με 

απευθείας έλεγχο πάνω στον καυτήρα και προαιρετικό έλεγχο του κυκλοφορητή εγκατάστασης. 

! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1 & R2 είναι ξηρές επαφές ρελέ. Το αισθητήριο 

της συσκευής στους ακροδέκτες με συμβολισμό S1 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-ΚΤΥ300 ( Βλ. 

σελ. 16) ενώ το αισθητήριο στους ακροδέκτες με συμβολισμό S2 είναι τύπου V-KTYBOX 

( Βλ. σελ. 16). 

! Προσοχή : Η σύνδεση στους ακροδέκτες με συμβολισμό S3 είναι προαιρετική, δεν δέχε-

ται καμία τάση και είναι εξωτερικός διακόπτης ή ρελέ ξηράς επαφής μηδενικού δυναμικού. 

Την χρησιμοποιούμε για ON-OFF (Ενεργό-Ανενεργό) της παραμέτρου ECO απομακρυσμέ-

να. 

Σύμβολο Περιγραφή 

S1 Αισθητήρας Προσαγωγής νερού εγκατάστασης ή νερού του Λέβητα. 

S2 Αισθητήρας Περιβάλλοντος. 

S3 ON-OFF Παραμέτρου ECO. 

!Προσοχή : εξωτερικός διακόπτης ή χρονοδιακόπτης χωρίς καμία τάση. 

R1 Εντολή προς Κυκλοφορητή.   

R2 Εντολή προς Καυτήρα.  

GR 



Manual V-CBV (V.02_2015) GR 8 

Λειτουργία εφαρμογής : SYSTEM 1 

Η συσκευή V-CBV02 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς 

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

μα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο 

πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης R1 (κυκλοφορητής) για SYSTEM 1 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 9) 

 

1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S1≥MCT (Minimum Circulator 

Temperature). Γίνετε απενεργοποίηση του R1 όταν S1<MCT (Minimum Circulator Tempera-

ture) -5°C. 

 

2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1≤FPB (Frost Protection Burner) αντιπαγετική προστα-

σία λέβητα. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) 

επαναλαμβανόμενα έως S1>FPB (Frost Protection Burner). Κατά την διαδικασία της αντιπαγε-

τικής προστασίας στην οθόνη της συσκευής κάτω από το R1 εμφανίζετε το γράμμα <<F>>. 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης  R2 (καυστήρας) για SYSTEM 1 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 9) 

 

1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν δεν ικανοποιηθεί η συνθήκη της καμπύλης αντιστάθμισης 

που έχουμε επιλέξει και επιπλέον όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S1≥MBT (Minimum Burner 

Temperature) και με την προϋπόθεση ότι η τιμή σε βαθμούς κελσίου του αισθητήρα S2 είναι 

≤MET (Maximum External Temp). 

 

2η Όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη της καμπύλης αντιστάθμισης το R2 θα είναι σε κατάσταση OFF 

ανενεργό, για να τεθεί πάλι σε κατάσταση ON ενεργό εκτός της 1ης περιπτώσεως που υφίστα-

ται, πρέπει να περάσει και χρόνος αναμονής σε κατάσταση OFF=TOB (Time Operation Burner) 

και να ικανοποιείτε ταυτόχρονα και η συνθήκη S1=DTS (Differential Temperature Sensor). 

GR 



Manual V-CBV (V.02_2015) GR 9 

Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων   Από Έως  

1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος). 1 3 1 

2 curve  Curve 

Επιλογή Καμπύλης για την Αντιστάθμιση (Βλ. σελ. 6). 

1 8  1 

3 Met Maximum External Temp 

Επιλογή ανώτερης εξωτερικής θερμοκρασίας για την οποία η 

συσκευή θα σταματήσει να κάνη ελέγχους (έλεγχος από S2). 

18°C 27°C 18°C 

4 eco Economic 

Επιλογή Ρύθμισης-Διόρθωσης της Καμπύλης για την Αντι-

στάθμιση (μόνο με την χρήση του ακροδέκτη S3 διακόπτης 

ξηράς επαφής). 

-5°C +5°C 0°C 

5 DTS  Differential Temperature Sensors  

Αρνητικό Διαφορικό Θερμοκρασίας στο νερό του Λέβητα  με 

την οποία θα ενεργοποιηθεί ο R2 (έλεγχος από S1). 

1°C 15°C 7°C 

6 MBT Minimum Burner Temperature 

Επιλογή ελάχιστης θερμοκρασίας νερού λέβητα σε κατάσταση 

ON ανεξάρτητα της τιμής TA καμπύλης αντιστάθμισης 

(έλεγχος από S1). 

30°C 90°C 30°C 

7 Fpb Frost Protection Burner 

Επιλογή αντιπαγετικής προστασίας εγκατάστασης θέρμανσης 

(έλεγχος από S1). 

-10°C OFF 3°C 

8 Tob Time Operation Burner 

Επιλογή χρόνου αναμονής σε κατάσταση OFF για R2 μετά 

από ικανοποίηση καμπύλης αντιστάθμισης. 

0 min. 5 min. 1 min. 

9 Mct Minimum Circulator Temperature 

Επιλογή ελάχιστης θερμοκρασίας νερού λέβητα για την ενερ-

γοποίηση του κυκλοφορητή R1 της εγκατάστασης (έλεγχος 

30°C 60°C 40°C 

10 exit  Exit from Menu 

Έξοδος από το Menu. 

     

Εργοστασιακή 

Ρύθμιση 

GR 
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2η Εφαρμογή : system 2 

Αντιστάθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος με την θερμοκρασία προσαγωγής ε-

γκατάστασης μέσο βάνας ανάμειξης και προαιρετικό έλεγχο του κυκλοφορητή εγκατάστασης. 

! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1,R2,R3 αποτελούν της ξηρές επαφές ρελέ. Το 

αισθητήριο της συσκευής στους ακροδέκτες με συμβολισμό S1 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-

ΚΤΥ300 (Βλ. σελ. 16) ενώ το αισθητήριο στους ακροδέκτες με συμβολισμό S2 είναι τύπου 

V-KTYBOX (Βλ. σελ. 16). 

! Προσοχή : Η σύνδεση στους ακροδέκτες με συμβολισμό S3 είναι προαιρετική, δεν δέχε-

ται καμία τάση και είναι εξωτερικός διακόπτης ή ρελέ ξηράς επαφής μηδενικού δυναμικού. 

Την χρησιμοποιούμε για ON-OFF (Ενεργό-Ανενεργό) της παραμέτρου ECO. 

Σύμβολο Περιγραφή 

S1 Αισθητήρας Προσαγωγής νερού εγκατάστασης. 

S2 Αισθητήρας Περιβάλλοντος . 

S3 ON-OFF Παραμέτρου ECO . 

!Προσοχή : εξωτερικός διακόπτης ή χρονοδιακόπτης χωρίς καμία τάση . 

R1 Εντολή προς Κυκλοφορητή.   

R2,R3 Εντολές προς βάνα ανάμειξης . 

GR 
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Λειτουργία εφαρμογής : SYSTEM 2 

Η συσκευή V-CBV02 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς 

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

μα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο 

πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης R1 (κυκλοφορητής) για SYSTEM 2 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 12) 

 

1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S1≥MCT (Minimum Circulator 

Temperature). Γίνετε απενεργοποίηση του R1 όταν S1<MCT (Minimum Circulator Tempera-

ture) -5°C. 

 

2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1≤FPB (Frost Protection Burner) αντιπαγετική προστα-

σία λέβητα. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) 

επαναλαμβανόμενα έως S1>FPB (Frost Protection Burner). Κατά την διαδικασία της αντιπαγε-

τικής προστασίας στην οθόνη της συσκευής κάτω από το R1 εμφανίζετε το γράμμα <<F>>. 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης  R2,R3 (βάνα ανάμιξης) για SYSTEM 2 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 12) 

 

Η συσκευή θα προσπαθήσει να φτιάξει την επιθυμητή θερμοκρασία στο νερό της εγκατάστασης 

μέσο της βάνας ανάμιξης σύμφωνα με την καμπύλη αντιστάθμισης που έχουμε επιλέξει. 

GR 



Manual V-CBV (V.02_2015) GR 12 

Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων   Από Έως  

1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος). 1 3 1 

2 curve  Curve 

Επιλογή Καμπύλης για την Αντιστάθμιση (Βλ. σελ. 6). 

1 8  1 

3 Met Maximum External Temp 

Επιλογή ανώτερης εξωτερικής θερμοκρασίας για την οποία η 

συσκευή θα σταματήσει να κάνη ελέγχους (έλεγχος από S2). 

18°C 27°C 18°C 

4 eco Economic 

Επιλογή Ρύθμισης-Διόρθωσης της Καμπύλης για την Αντι-

στάθμιση (μόνο με την χρήση του ακροδέκτη S3 διακόπτης 

ξηράς επαφής). 

-5°C +5°C 0°C 

5 DTS  Differential Temperature Sensors  

Αρνητικό Διαφορικό Θερμοκρασίας στο νερό του Λέβητα  με 

την οποία θα ενεργοποιηθεί ο R2,R3 (έλεγχος από S1). 

1°C 15°C 7°C 

6 Fpb Frost Protection Burner 

Επιλογή αντιπαγετικής προστασίας εγκατάστασης θέρμανσης 

(έλεγχος από S1). 

-10°C OFF 3°C 

7 Mct Minimum Circulator Temperature 

Επιλογή ελάχιστης θερμοκρασίας νερού λέβητα για την ενερ-

γοποίηση του κυκλοφορητή R1 της εγκατάστασης (έλεγχος 

30°C 60°C 40°C 

8 int  Integration Time 

Σταθερά Ολοκλήρωσης για την επίτευξη θερμοκρασίας. 

10 
sec 

180 
sec 

10 sec 

9 TOC  Time of Opening or Closing valve 

Χρόνος Ανοίγματος ή Κλεισίματος βάνας. 

30 
sec 

250 
sec 

90 sec 

10 exit  Exit from Menu 

Έξοδος από το Menu. 

     

Εργοστασιακή 

Ρύθμιση 

GR 
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Εφαρμογές και Σύνδεση:  

3η Εφαρμογή : system 3 

Αντιστάθμιση της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος με την θερμοκρασία νερού λέβητα,  με 

απευθείας έλεγχο πάνω στον καυτήρα, με προαιρετικό έλεγχο του κυκλοφορητή εγκατάστασης 

και δυνατότητα παραγωγής ΖΝΧ. 

! Προσοχή : Οι ακροδέκτες με συμβολισμό R1,R2,R3 είναι ξηρές επαφές ρελέ. Το αισθητή-

ριο της συσκευής στους ακροδέκτες με συμβολισμό S1,S4 είναι τύπου V-ΚΤΥ50 ή V-

ΚΤΥ300 (Βλ. σελ. 16) ενώ το αισθητήριο στους ακροδέκτες με συμβολισμό S2 είναι τύπου 

V-KTYBOX (Βλ. σελ. 16). 

Σύμβολο Περιγραφή 

S1 Αισθητήρας Προσαγωγής νερού εγκατάστασης ή νερού του Λέβητα. 

S2 Αισθητήρας Περιβάλλοντος. 

S3 ON-OFF Boiler Manual 

!Προσοχή : εξωτερικός διακόπτης ή χρονοδιακόπτης χωρίς καμία τάση. 

S4 Αισθητήρας Boiler. 

R1 Εντολή προς Κυκλοφορητή.   

R2 Εντολή προς Καυτήρα.  

R3 Εντολή για παραγωγή ΖΝΧ. 

GR 
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Λειτουργία εφαρμογής : SYSTEM 3 

Η συσκευή V-CBV02 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα εκτελεί συνεχώς 

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

μα. Το πράσινο φόντο της οθόνης μετά το πέρας 10 sec σβήνει και επανέρχεται με το στιγμιαίο 

πάτημα ενός από τα τρία πλήκτρα. 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης R1 (κυκλοφορητής) για SYSTEM 3 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 15) 

 

1η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S1≥MCT (Minimum Circulator 

Temperature). Γίνετε απενεργοποίηση του R1 όταν S1<MCT (Minimum Circulator Tempera-

ture) -5°C. 

 

2η Γίνεται ενεργοποίηση του R1 όταν S1≤FPB (Frost Protection Burner) αντιπαγετική προστα-

σία λέβητα. Η διαδικασία λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος του R1 είναι με χρόνο (120 sec) 

επαναλαμβανόμενα έως S1>FPB (Frost Protection Burner). Κατά την διαδικασία της αντιπαγε-

τικής προστασίας στην οθόνη της συσκευής κάτω από το R1 εμφανίζετε το γράμμα <<F>>. 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης  R2 (καυστήρας) για SYSTEM 1 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 15) 

 

1η Γίνεται ενεργοποίηση του R2 όταν δεν ικανοποιηθεί η συνθήκη της καμπύλης αντιστάθμισης 

που έχουμε επιλέξει και επιπλέον όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S1≥MBT (Minimum Burner 

Temperature) και με την προϋπόθεση ότι η τιμή σε βαθμούς κελσίου του αισθητήρα S2 είναι 

≤MET (Maximum External Temp). 

 

2η Όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη της καμπύλης αντιστάθμισης το R2 θα είναι σε κατάσταση OFF 

ανενεργό, για να τεθεί πάλι σε κατάσταση ON ενεργό εκτός της 1ης περιπτώσεως που υφίστα-

ται, πρέπει να περάσει και χρόνος αναμονής σε κατάσταση OFF=TOB (Time Operation Burner) 

και να ικανοποιείτε ταυτόχρονα και η συνθήκη S1=DTS (Differential Temperature Sensor). 

 

Περιπτώσεις Ενεργοποίησης  R3 (παραγωγή ΖΝΧ) για SYSTEM 3 

 

*Οι συντομογραφίες εξηγούνται στον πίνακα Περιγραφής Παραμέτρων (σελ. 15) 

 

Χειροκίνητη Λειτουργία (παράμετρος BAO σε επιλογή OFF): 

 

Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S4<MTB (Maximum Temperature 

Boiler)-DTB (Differential Temperature Boiler). 

! Προσοχή : Η περίπτωση χειροκίνητης λειτουργίας ισχύει μόνο εάν ενεργοποιήσουμε α-

πομακρυσμένα των διακόπτη στους ακροδέκτες S3. 

! Προσοχή : Κατά την διαδικασία της χειροκίνητης λειτουργίας (ενεργοποιημένος διακό-

πτης S3) η διαδικασία αντιστάθμισης δεν υφίσταστε. GR 



Manual V-CBV (V.02_2015) GR 15 

Α/Α Συντομογραφία Περιγραφή Παραμέτρων   Από Έως  

1 SYSTEM Επιλογή Εφαρμογής (Συστήματος). 1 3 1 

2 curve  Curve 

Επιλογή Καμπύλης για την Αντιστάθμιση (Βλ. σελ. 6). 

1 8  1 

3 Met Maximum External Temp 

Επιλογή ανώτερης εξωτερικής θερμοκρασίας για την οποία η 

συσκευή θα σταματήσει να κάνη ελέγχους (έλεγχος από S2). 

18°C 27°C 18°C 

4 DTS  Differential Temperature Sensors  

Αρνητικό Διαφορικό Θερμοκρασίας στο νερό του Λέβητα  με 

την οποία θα ενεργοποιηθεί ο R2 (έλεγχος από S1). 

1°C 15°C 7°C 

5 MBT Minimum Burner Temperature 

Επιλογή ελάχιστης θερμοκρασίας νερού λέβητα σε κατάσταση 

ON ανεξάρτητα της τιμής TA καμπύλης αντιστάθμισης 

(έλεγχος από S1). 

30°C 90°C 30°C 

6 Fpb Frost Protection Burner 

Επιλογή αντιπαγετικής προστασίας εγκατάστασης θέρμανσης 

(έλεγχος από S1). 

-10°C OFF 3°C 

7 Tob Time Operation Burner 

Επιλογή χρόνου αναμονής σε κατάσταση OFF για R2 μετά 

από ικανοποίηση καμπύλης αντιστάθμισης. 

0 min. 5 min. 1 min. 

8 Mct Minimum Circulator Temperature 

Επιλογή ελάχιστης θερμοκρασίας νερού λέβητα για την ενερ-

γοποίηση του κυκλοφορητή R1 της εγκατάστασης (έλεγχος 

από S1). 

30°C 60°C 40°C 

9 BAO Boiler Auto Operation 

Χειροκίνητη ή Αυτόματη λειτουργία για την παραγωγή ΖΝΧ. 

ON OFF OFF 

10 MTB Maximum Temperature Boiler 

Επιλογή μέγιστης θερμοκρασίας για την παραγωγή ΖΝΧ 

(έλεγχος από αισθητήριο S4). 

20°C 70°C 50°C 

11 DTB Differential Temperature Boiler 

Επιλογή αρνητικού διαφορικού για την ενεργοποίηση του R3 

(έλεγχος από αισθητήριο S4). 

3°C 10°C 3°C 

12 exit  Exit from Menu 

Έξοδος από το Menu. 

     

Εργοστασιακή 

Ρύθμιση 

Αυτόματη Λειτουργία (παράμετρος BAO σε επιλογή ON): 

 

Γίνεται ενεργοποίηση του R3 όταν ικανοποιηθεί η συνθήκη S4<MTB (Maximum Temperature 

Boiler)-DTB (Differential Temperature Boiler). 

Η λειτουργίες που έχουν σχέση με την αντιστάθμιση είναι πάντοτε παρόντες. 

 

! Προσοχή : Η περίπτωση αυτόματης λειτουργίας ισχύει μόνο εάν δεν ενεργοποιήσουμε 

απομακρυσμένα των διακόπτη στους ακροδέκτες S3, σε αντίθετη περίπτωση 

(ενεργοποιημένος διακόπτης S3) η διαδικασία αντιστάθμισης δεν υφίσταστε. 

GR 
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 Διάγνωση βλαβών - Αισθητήρια & Αξεσουάρ 

1 Διάγνωση βλαβών : 

Η συσκευή V-CBV02 από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, ελέγχει την κατάσταση 

των αισθητηρίων συνεχώς. Εάν κάποιο από τα αισθητήρια έχει πρόβλημα ή το καλώδιο σύνδεσης είναι 

κομμένο τότε στην οθόνη μας εμφανίζεται το μήνυμα << Error>> δίπλα στο αντίστοιχο αισθητήριο. 

!Προσοχή : Για λόγους ασφαλείας εάν ανιχνευτεί βλάβη στο αισθητήριο, το ρελέ ή τα ρελέ που 

επηρεάζουν θα απενεργοποιηθούν.  

2 Αισθητήρια & Αξεσουάρ : 

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο (+180°C) V-KTY50 με μήκος καλωδίου 50cm και 

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

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο (+180°C) V-KTY300 με μήκος καλωδίου 3m και 

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

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’’. 

Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος (+180°C) V-KTYBOX με δυνατό-

τητα προσαρμογής καλωδίου 2Χ0,50mm PVC και μέγιστο μήκος απόστα-

σης από την συσκευή V-CBV02 έως 50m.  

GR 

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 

info@pt-s.gr  www.pt-s.gr  T.:210 5747683  M.: 6979914824 


