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Διαβάστε αυτές τις οδηγίες εξολοκλήρου και σχολαστικά πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας με τη βάση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και παραδώστε 
τις στους μελλοντικούς χρήστες.

Τα ακόλουθα σύμβολα υποδεικνύουν τα εξής

Η βάση προορίζεται για 
• τη διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας πολλαπλών χώρων 

με μέγιστο αριθμό 10 ζωνών για συστήματα θέρμανσης και ψύξης, 
• τη σύνδεση ενός μέγιστου αριθμού 18 ενεργοποιητών και 10 μονάδων 

ελέγχου χώρου, 
• τη σύνδεση ενεργοποιητών με διεύθυνση ενέργειας ελέγχου NC (κανονικά κλειστή) 

ή NO (κανονικά ανοιχτή), ανάλογα με τον θερμοστάτη που χρησιμοποιείται, 
• τη σύνδεση εξωτερικού χρονοδιακόπτη,
• ανάλογα με τον τύπο που χρησιμοποιείται, τη σύνδεση κυκλοφορητή ή λέβητα, 

γεννήτριας σημάτων CO, περιοριστή θερμοκρασίας ή αισθητήρα σημείου δρόσου,
• μόνιμη εγκατάσταση.
Οποιαδήποτε άλλη χρήση, τροποποίηση και μετατροπή απαγορεύεται ρητά και 
οδηγεί σε κινδύνους για τους οποίους ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανονισμούς καθώς και σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας ηλε-
κτρικής ενέργειας. Οι οδηγίες αυτές προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που αντι-
στοιχούν σε επίσημα αναγνωρισμένο πτυχίο σε ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα:
• Μηχανικός συστημάτων για τεχνολογίες υγιεινής, θέρμανσης και κλιματισμού
• Εγκαταστάτης ηλεκτρικού εξοπλισμού ή 
• Ηλεκτρολόγος μηχανικός
σύμφωνα με τους επίσημα δημοσιευμένους τίτλους επαγγελμάτων στην Ομο-
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τα αντίστοιχα επαγγέλματα στο πλαί-
σιο του κοινοτικού δικαίου.

Όλες οι υποδείξεις ασφαλείας στις παρούσες οδηγίες πρέπει να τηρούνται, προ-
κειμένου να αποφεύγονται ατυχήματα που συνεπάγονται προσωπικό τραυματι-
σμό ή/και υλική ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος για τη ζωή εξαιτίας της ηλεκτρικής τάσης στον σταθμό βάσης!
• Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από το δίκτυο και ασφαλίζετε από ακούσια 

ενεργοποίηση πριν από το άνοιγμα.
• Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος μπορεί να ανοίξει τη συσκευή.
• Αποσυνδέετε εξωτερικές τάσεις και ασφαλίζετε από ενεργοποίηση.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο αν είναι σε άριστη κατάσταση.
• Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα συσκευής.
• Αυτή η μονάδα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο-

μένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν σχετική εμπειρία ή γνώσεις. Αν είναι απα-
ραίτητο, τα άτομα αυτά πρέπει να επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους ή να λαμβάνουν οδηγίες από αυτό το άτομο σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης αυτής της μονάδας.

• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά πρέπει 
να επιβλέπονται, αν είναι απαραίτητο.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε όλο το σύστημα ελέγχου θερ-
μοκρασίας πολλαπλών χώρων.

Οι ακόλουθες οδηγίες παρουσιάζουν ολόκληρο τον εξοπλισμό. Μεμονωμένες 
θέσεις μπορεί να παραλείπονται ανάλογα με την υπάρχουσα βάση.

Αυτό το προϊόν φέρει ετικέτα CE και συνεπώς συμμορφώνεται με τους ακόλου-
θους κανονισμούς:
• "Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 

των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα", με τις 
σχετικές τροποποιήσεις

• "Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης", με τις 
σχετικές τροποποιήσεις

• "Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό"

Για το σύνολο της εγκατάστασης ενδέχεται να ισχύουν αυξημένες απαιτήσεις 
προστασίας, η συμμόρφωση με τις οποίες αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη.

1 Σύνδεση λέβητα
2 Σύνδεση κυκλοφορητή
3 Σύνδεση προστατευτικού αγωγού 

(μόνο για 230 V)
4 Παροχή τάσης
5 Ασφάλεια
6 Περιοριστής θερμοκρασίας ή 

αισθητήρας σημείου δρόσου
7 Κανάλι μείωσης, εξωτερικός 

χρονοδιακόπτης

8 Μεταγωγή θέρμανσης/ψύξης
9 Σύνδεση θερμοστάτη
10 Λυχνίες LED
11 Ανακούφιση τάσης
12 Σύνδεση ενεργοποιητών
13 Διακόπτης DIP
14 Επαφές για το κάλυμμα του 

περιβλήματος με ενσωματωμένο 
κλείδωμα συστήματος

1 Παρεχόμενα εξαρτήματα

2 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες

3 Ασφάλεια
3.1 Προβλεπόμενη χρήση

3.2 Υποδείξεις ασφαλείας

3.3 Προϋποθέσεις για το προσωπικό

4 Επισκόπηση συσκευής
4.1 Συνδέσεις και ενδείξεις

4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

4.3 Συμμόρφωση

σημαντικές πληροφορίες.
προειδοποίηση αναφορικά με την ηλεκτρική τάση

1x 2x
T4AH

Τάση λειτουργίας: 230 V ±10%, 50 Hz
Είσοδος ισχύος 230 V: μέγ. 50 VA
Ασφάλεια 230 V: T4AH
Αριθμός ζωνών θέρμανσης: 10
Τύπος συνδέσιμων ενεργοποιητών EKWCVATR1V3
 10 ζώνες θέρμανσης: μέγ. 18
Τα παρακάτω ισχύουν για άλλους ενεργοποιητές εκτός αυτών που αναφέρονται 
παραπάνω
 Ρεύμα εκκίνησης ανά ενεργοποιητή: μέγ. 500 mA (για 230 V)
Έλεγχος κυκλοφορητή/λέβητα  
 Ισχύς ενεργοποίησης: 2 A, 200 VA επαγωγική
 Καθυστέρηση ενεργοποίησης: 2 λεπτά
 Σταθερός/προσαρμόσιμος χρόνος παρακολούθησης: 2 λεπτά / 5 - 15 λεπτά
Λειτουργία προστασίας κυκλοφορητή: 14 ημέρες για 1 λεπτό
Διεύθυνση ελέγχου: NC ή NO
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 έως +50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +70°C
Υγρασία περιβάλλοντος: 80%, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία για δοκιμή μανόμετρου με σφαιρίδιο: Ακροδέκτες: 100°C
  Πλαστικά περιβλήματα: 75°C
Βαθμός ρύπανσης: 2
Ονομαστική τάση εκκίνησης: 1500 V
Κατηγορία ERP σύμφωνα με το πρότυπο EU 811/2013: 1=1%
Κατηγορία προστασίας 230 V: II
Τύπος προστασίας: IP 20
Τύπος ενεργοποίησης: Τύπος 1 / Τύπος 1.C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 90 x 326,5 x 50 mm
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μονάδα βάσης πολλαπλών ζωνών 230 V
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1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Εγκαταστήστε τη βάση. Σε περίπτωση τοποθέτησης στον τοίχο, στερεώστε 

τη βάση στον τοίχο με 2 βίδες Ø4 mm και αντίστοιχους πείρους ανάλογα με 
την ποιότητα του τοίχου. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε στήριγμα τοποθέ-
τησης, χρησιμοποιήστε στήριγμα TS 35/7,5.

3. Πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

Η κατεύθυνση ελέγχου ορίζεται με τον βραχυκυκλωτήρα 1:
 Λειτουργία NO:  Βραχυκυκλωτήρας 1 = ΕΝΕΡΓΟ-

ΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
 Λειτουργία NC:  Βραχυκυκλωτήρας 1 = ΑΠΕΝΕΡ-

ΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Ο σταθερός χρόνος παρακολούθησης 2 λεπτών του κυκλο-
φορητή ή του λέβητα μπορεί να αυξηθεί κατά επιπλέον 5, 
10 ή 15 λεπτά με χρήση του βραχυκυκλωτήρα 2 και 3:

Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνά, μαλακά πανιά χωρίς διαλύτες για τον καθαρισμό.

• Απενεργοποιήστε ολόκληρη την εγκατάσταση.
• Αφαιρέστε τα καλώδια προς όλα τα εξωτερικά συνδεδεμένα εξαρτήματα.
• Αφαιρέστε τη βάση και απορρίψτε την κατάλληλα, αν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος για τη ζωή!
• Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από το δίκτυο και ασφαλίζετε από ακού-

σια ενεργοποίηση πριν από το άνοιγμα. 
• Αποσυνδέετε εξωτερικές τάσεις και ασφαλίζετε από ακούσια ενεργο-

ποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος για τη ζωή!
• Αποσυνδέετε πάντα τη βάση από το δίκτυο και ασφαλίζετε από 

ακούσια ενεργοποίηση πριν από το άνοιγμα. 
• Αποσυνδέετε εξωτερικές τάσεις και ασφαλίζετε από ακούσια ενεργο-

ποίηση.

Αυτές οι οδηγίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, 
η αναπαραγωγή, η σύντμηση ή η διαβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, με οποιαδήποτε μορφή, ούτε μηχανικά ούτε ηλεκτρονικά, χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση του κατασκευαστή.
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Ώρα Βραχυκυκλωτήρας 2 Βραχυκυκλωτήρας 3
0 λεπτά ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
5 λεπτά ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

10 λεπτά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
15 λεπτά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργία Χρώμα Επεξήγηση
Κυκλοφορητής/
λέβητας

Πράσινη Αναμμένη: Κυκλοφορητής/λέβητας ενεργός
Σβηστή: Κυκλοφορητής/λέβητας ανενεργός
Αναβοσβήνει:  Περιοριστής θερμοκρασίας/

αισθητήρας σημείου δρόσου ενεργός
Τάση δικτύου Πράσινη Αναμμένη: Συσκευή σε λειτουργία

Σβηστή: Συσκευή εκτός λειτουργίας
Αναβοσβήνει: Λειτουργία προστασίας βαλβίδας 
ενεργή (Προαιρετικά)

Ασφάλεια Κόκκινη Αναμμένη: Ελαττωματική ασφάλεια
Μεταγωγή Μπλε Αναμμένη: Λειτουργία ψύξης ενεργή

Σβηστή: Λειτουργία θέρμανσης ενεργή
Ζώνες θέρμανσης 
1 έως 10

Πράσινη Αναμμένη: Ζώνη θέρμανσης ενεργή
Σβηστή: Ζώνη θέρμανσης ανενεργή

Για τη σύνδεση της παροχής τάσης, τα τμήματα των καλωδίων πρέπει να είναι 1,5 mm² για 230 V. Ανάλογα με την έκδοση τάσης της βάσης, είναι δυνατή η λήψη 
του L1 ή L και L2 ή N, καθώς και του προστατευτικού αγωγού, από τη βάση. Ένας περιοριστής θερμοκρασίας/αισθητήρας σημείου δρόσου μπορεί να συνδεθεί 
στην επαφή TB/%H στη λειτουργία NC. Αυτή η επαφή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία NO. Αν δεν συνδεθεί κανένας περιοριστής θερμοκρασίας, η 
σύνδεση TB/%H απαιτεί γέφυρα (παρέχεται από το εργοστάσιο). Η γέφυρα πρέπει να αφαιρεθεί μόλις συνδεθεί ένα περιοριστής θερμοκρασίας. Ο περιοριστής 
θερμοκρασίας πρέπει να είναι κανονικά κλειστή επαφή.

Μεταγωγή θέρμανσης/ψύξης

Ψύξη

Θέρμανση

Ρολόι συστήματος

Πηγή τάσης

Περιοριστής θερμοκρασίας

Κυκλοφορητής

Λέβητας

Ενεργοποιητής

Αναλογικός θερμοστάτης

Ψηφιακός ελεγκτής

~

CO

5 Εγκατάσταση

5.1 Επιλογή και τοποθέτηση της ασφάλειας

5.2 Παραμετροποίηση

6 Ηλεκτρική σύνδεση

7 Ενδείξεις LED

8 Συντήρηση
8.1 Αλλαγή ασφάλειας

8.2 Καθαρισμός

9 Αποσυναρμολόγηση

 Η καλωδίωση των θερμο-
στατών εξαρτάται από την 
υπάρχουσα βάση. Για σκο-
πούς καλωδίωσης, τηρείτε 
τις οδηγίες του θερμοστάτη 
ή του αντίστοιχου εξαρτή-
ματος.

Η χρησιμοποιούμενη 
τάση πρέπει να 
επισημαίνεται στην 
αναγνωριστική ετικέτα.

2a1

Γέφυρα 
καλωδίων στην 
παραμετροποίηση - 
ΚΑΜΙΑ λειτουργία 
για όλες τις μη 
χρησιμοποιού-
μενες συνδέσεις 
θερμοστάτη.
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Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ΔΕΝ πρέπει να αναμιγνύονται με τα αταξινόμητα 
οικιακά απορρίμματα. Οι μονάδες πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των υλικών τους. 
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