ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ OTTAWA
Η ανάγνωση γίνεται έχοντας υπόψη και το τεχνικό εγχειρίδο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΑ - ΚΡΥΑ
η σόµπα στο stand-by - αναµονή
Πιέζουµε για µερικά δεύτερα το πλήκτρο Μenù,
Πιέζουµε το πλήκτρο - µέχρι να εµφανισθεί το Menù Test I/O
Για να προχωρήσουµε, πιέζουµε Μenù, εµφανίζεται pass: 0
Πιέζουµε το πλήκτο "- µείον" µέχρι να εµφανισθεί "-13"
Πιέζουµε Μenù για να προχωρήσουµε. Εµφανίζεταο CO: menù test
Πιέζουµε το πλήκρο + ή - για να περάσουµε από τον ένα έλεγχο στον άλλο.
Bγαίνουµε πιέζοντας 0/1.
C1:Start resist

C4:Load Pellet 2

Ενεργοποιεί την αντίσταση ανάµµατος
Ενεργοποιεί το µοτέρ εξαγωγής καπνού στο µέγιστο
και κάνει αυτοέλεγχο (ηχεί σε βλάβη), αν είναι οκ
δείχνει τουλάχιστον 40 g/s
Ενεργοποιεί το µοτέρ του κοχλία του ρεζεβρουάρ και
κάνει αυτοέλεγχο (ηχεί σε βλάβη) αν είναι οκ δείχνει
τουλάχιστον 190 g/s
Ενεργοποιεί το µοτέρ του κοχλία του καυστήρα και
κάνει αυτοέλεγχο (ηχεί σε βλάβη) αν είναι οκ δείχνει
τουλάχιστον 190 g/s

C5:Pump H2o

Ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή

C6:Pompa Boiler

Ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή του µπόιλερ
Γυρίζει την τρίοδη ηλεκτροβαλβίδα στη θέση θέρµανση

C2:Fan smoke

ένδειξη
στιγµής

C3:Load Pellet 1

C7:Test EV
C8:Check Termoco.

ένδειξη
στιγµής

C9:Temp. Boiler

ένδειξη
στιγµής

C10:Temp. Mandata

ένδειξη
στιγµής

C11:Temp C2

ένδειξη
στιγµής

∆ιαβάζει τη θερµοκρασία του αισθητήρα καπνού

Διαβάζει τη θερμοκρασία του αισθητήρα του μπόιλερ
Διαβάζει τη θερμοκρασία στον αισθητήρα στην έξοδο
ζεστού νερού
Διαβάζει τη θερμοκρασία στον αισθητήρα του κοχλία
2 (καυστήρα)
Μετά από 30 δεύτερα εμφανίζεται μια σταθερά
"Test…Pascal" κάτω από 230 ή πάνω από 330 ηχεί

C12:

Αν είναι συνδεμένη εμφανίζει "ON Aux-Port" και ηχεί
Δοκιμή για τη σωστή λειτουργία του ροοστάτη νερού.
Αν το ζεστό νερό χρήσης ACS είναι συνδεμένο
εμφανίζεται "ON Flow ACS" και ηχεί
Διαβάζει το σήμα ράδιο μεταξύ σόμπας και
ραδιοκοντρόλ

C13:Aux

C14:Test Flow H2o
C15:Test Segnale

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Με τη σόµπα στο stand-by, στη φάση ανάµµατος ή αναµµένη
Πιέζουµε για κάποια δεύτερα το πλήκτρο Menù και αλλάζουµε µε το + ή - µέχρι να εµφανισθεί SETTAGGI.
Για να προχωρήσουµε, πιέζουµε Menù, εµφανίζεται pass: 0
Πιέζουµε το πλήκρο "- µείον" µέχρι να εµφανισθεί το "-13"
Πιέζουµε Menù για επιβεβαίωση.
Εµφανίζεται η πρώτη παράµετρος:
Reset Setup αν η σόµπα είναι σε αναµονή; VALORI ISTANTANEI αν η σόµπα είναι αναµµένη.
Πιέζουµε το πλήκτρο Menù για να προχωρήσουµε από τον ένα έλεγχο στον επόµενο.
Αλλάζουµε τις τιµές των παραµέτρων µε τα πλήκτρα + και Βγαίνουµε πιέζοντας 0/1.

Παράµετρος

Τιµή

Reset Setup

0

Μονάδα µέτρησης

Verifica Valori

//

g/s+°C

Verifica Valori

//

°C

Verifica Valori

//

g/s

Temp. C2

//

°C

T. BOARD
Pascal
Matematiche
Leonardo

//
//

°C
Pa

//

//

Livello segnale

//

Περιγραφή παραµέτρου
Βάζοντας τον κωδικό 11 επαναφέρουµε τις
εργοστασιακές ρυθµίσεις.
Ελέγχει τις στροφές του εξαγωγέα καπνού, Pascal,
θερµοκρασία εξόδου
Ελέγχει Tb θερµοκρασία του µπόιλερ και Tc
θερµοκρασία θερµοκόπιας καπνού
Ελέγχει g/" C1 πρώτος κοχλίας και C2 δεύτερου
κοχλία
Ελέγχει τη θερµοκρασία του αγωγού δεύτερου
κοχλία φόρτωσης
Θερµοκρασία της πλακέτας ελέγχου
Ελέγχει την πίεση στο θάλαµο καύσης
Εµφανίζει µερικούς υπολογισµούς του συστήµατος
Leonardo
Ελέγχει το σήµα ραδιολήψης µεταξύ κονσόλας και
πλακέτας

Σηµείωση

30 είναι η µέγιστη τιµή και το 10 η
µικρότερη τιµή

Αυξάνουµε το πολύ 2 βαθµούς αν στη
φάση του ανάµµατος σχηµατίζεται
πολύ καπνός και δυσκολεύεται να
δηµιουργηθεί φλόγα, αντίθετα αν δεν
φαίνεται καθόλου καπνού
χαµηλώνουµε κατά 2 βαθµούς το
πολύ.
Χαµηλώνουµε το πολύ 4 βαθµούς αν
η καµινάδα είναι πολύ ψηλή
Νέα φάση σταθεροποίησης που
µπαίνει µεταξύ φάσης ανάµµατος και
φάσης λειτουργίας

Air

AC

30

g/s

Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού στην πρώτη
φάση ανάµµατος.

Air

AR

32

g/s

Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού στη δεύτερη
φάση του ανάµµατος (ζέσταµα)

Air

PW

35

g/s

Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού στη φάση
warmup

Air
Air
Air
Air

P1
P2
P3
P4

25
28
31
35

g/s
g/s
g/s
g/s

Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού σε P1
Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού σε P2
Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού σε P3
Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού σε P4

Air

P5

38

g/s

Ρύθµιση αέρα εξαγωγής καπνού σε P5

Pellet AC

20

%

Φόρτωση pellet σε πρώτη φάση ανάµµατος

Ποσοστό του pellet που πέφτει στο
δοχείο καύσης µετά τη φάση της
προφόρτωσης, µέχρι που η σόµπα να
περάσει στη δεύτερη ανάµµατος

Pellet AR

30

%

Φόρτωση pellet σε δεύτερη φάση ανάµµατος

Ποσοστό του pellet που πέφτει στο
δοχείο καύσης ενώ η σόµπα είναι στη
δεύτερη φάση ανάµµατος

Pellet PW

55

%

Ρύθµιση φόρτωσης pellet σε φάση warmup

Νέα φάση σταθεροποίησης που
µεσολαβεί µεταξύ της φάσης
ανάµµατος και της φάσης λειτουργίας

Pellet P1
Pellet P2
Pellet P3
Pellet P4

18
31
44
57

%
%
%
%

Φόρτωση pellet σε P1
Φόρτωση pellet σε P2
Φόρτωση pellet σε P3
Φόρτωση pellet σε P4

Pellet P5

70

%

Φόρτωση pellet σε P5

Pellet P1L
Pellet P2L
Pellet P3L
Pellet P4L
Pellet P5L
Pellet P1H
Pellet P2H
Pellet P3H
Pellet P4H
Pellet P5H
Coclea 1 MAX
Temp Test 1
Temp Test 2
Temp Test 3
Temp Test 4
Temp Test 5

15
26
37
48
60
22
32
48
62
70
85%
110
130
150
175
210

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
°C
°C
°C
°C
°C

Αυτορύθµιση: ελάχιστη φόρτωση pellet P1
Αυτορύθµιση: ελάχιστη φόρτωση pellet P2
Αυτορύθµιση: ελάχιστη φόρτωση pellet P3
Αυτορύθµιση: ελάχιστη φόρτωση pellet P4
Αυτορύθµιση: ελάχιστη φόρτωση pellet P5
Αυτορύθµιση: µέγιστη φόρτωση pellet P1
Αυτορύθµιση: µέγιστη φόρτωση pellet P2
Αυτορύθµιση: µέγιστη φόρτωση pellet P3
Αυτορύθµιση: µέγιστη φόρτωση pellet P4
Αυτορύθµιση: µέγιστη φόρτωση pellet P5
Ρυθµίζει το µέγιστο κύκλο σε ΟΝ του κοχλία 1
Αυτορύθµιση: Θερµοκρασία καπνού P1
Αυτορύθµιση: Θερµοκρασία καπνού P2
Αυτορύθµιση: Θερµοκρασία καπνού P3
Αυτορύθµιση: Θερµοκρασία καπνού P4
Αυτορύθµιση: Θερµοκρασία καπνού P5

Auto reg

ON

//

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτορύθµισης

Time Reg.

60

δευτερόλεπτα

Air 1 Low

23

g/s

Air 2 Low

25

g/s

Air 3 Low

29

g/s

Air 4 Low

32

g/s

Συχνότητα διόρθωσης αυτορύθµισης
Ρύθµιση ελάχιστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P1
Ρύθµιση ελάχιστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P2
Ρύθµιση ελάχιστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P3
Ρύθµιση ελάχιστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P4
Ρύθµιση ελάχιστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P5
Ρύθµιση µεγίστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P1
Ρύθµιση µεγίστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P2
Ρύθµιση µεγίστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P3

Air 5 Low

36

g/s

Air 1 High

28

g/s

Air 2 High

31

g/s

Air 3 High

35

g/s

Air 4 High

40

g/s

Air 5 High

44

g/s

Pascal P1
Pascal P2
Pascal P3
Pascal P4

80
100
120
140

pascal
pascal
pascal
pascal

Ρύθµιση µεγίστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P4
Ρύθµιση µεγίστου ορίου µοτέρ εξαγωγής καπνού
σε P5
Ρύθµιση συστήµατος Leonardo P1
Ρύθµιση συστήµατος Leonardo P2
Ρύθµιση συστήµατος Leonardo P3
Ρύθµιση συστήµατος Leonardo P4

Αυξάνουµε µερικούς βαθµούς (το
πολύ 4) αν η φλόγα είναι πολύ άτονη
ή αν λερώνει πολύ το δοχείο καύσης.
Χαµηλώνουµε µερικούς βαθµούς (το
πολύ 4) αν η φλόγα είναι πολύ έντονη
ή τείνει να σβήσει.

Αν η αυτορύθµιση είναι
ενεργοποιηµένη, αυτές οι παράµετροι
δεν χρησιµοποιούνται. Αν η
αυτορύθµιση είναι στο OFF είναι τα
ποσοστά του pellet που καίγεται και
το 25% σηµαίνει ότι το µοτέρ γυρίζει
για 2,5 δεύτερα για κάθε κύκλο των 10
δευτερολέπτων.

Pascal P5
Pascal auto ON/OFF

160
ON

pascal

PASCAL CLOCK

40

δευτερόλεπτα

AC min_Pa

230

Pa

AC max_Pa

330

Pa

Ρύθµιση συστήµατος Leonardo P5
Ενεργοποίηση συστήµατος Leonardo
Κάθε 20 δευτερόλεπτα διαβάζει τη διαφορά πίεσης
στο θάλαµο καύσης και στο περιβάλλον
Ελάχιστο τράβηγµα της καµινάδας σε δοκιµή
ανάµµατος. Όριο που χρησιµοποιείται για το τεστ
αντοχής στο κρύο και ελέγχου ανοιχτής πόρτας
στο άναµµα
Μέγιστο τράβηγµα της καµινάδας σε δοκιµή
ανάµµατος. Πάνω από αυτή την τιµή η σόµπα δίνει
ένα µήνυµα "έλεγχος εισαγωγής αέρα"

A step di 1 Pa

A step di 1 Pa

Timer

ON/OFF

//

Delta S.

15

°C

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Timer
∆ιαφορά θερµοκρασίας για να επαληθευτεί το
άναµµα

T.Start

70

°C

Θερµοκρασία έναρξης φάσης λειτουργίας

T.Stop

60

°C

Θερµοκρασία σβησίµατος λόγω έλλειψης φλόγας

µπλόκο STOP FIAMMA

Αν δεν φτάσει σε 15 λεπτά από το
άναµµα η σόµπα µπλοκάρει AF/NO
avvio

T.max E.

320

°C

Μέγιστη θερµοκρασία εξόδου καπνού

Αν υπερβεί τη θερµοκρασία αυτή η
σόµπα σβήνει λόγω µεγάλης
θερµοκρασίας καπνού

Serv.CAT

3000

Kg

Ρύθµιση Kg προβολή µυνήµατος " Manutenz_ione
CAT" -

Απαιτείται καθαρισµός από τεχνικό

Serv.UTE

1000

Kg

Ρύθµιση Kg προβολή µυνήµατος " Manutenzione" Απαιτείται καθαρισµός από τον ιδιώτη

Pellet Kg CAT

-

Kg

Kg κατανάλωση µετρητής CAT

Pellet Kg UTE

-

Kg

Kg κατανάλωση µετρητής χρήστη UTE

Start AC N.°
Time Go P1
Time Go P2
Time Go P3
Time Go P4
Time Go P5

-

cicli
h
h
h
h
h

Αρθµός αναµµάτων που έγιναν
Ωρες λειτουργίας σε P1
Ωρες λειτουργίας σε P2
Ωρες λειτουργίας σε P3
Ωρες λειτουργίας σε P4
Ωρες λειτουργίας σε P5

Code CLR Time

-

//

Βάζοντας τον αριθµό 31 σβήνουν όλα τα δεδοµένα
κατανάλωσης

1 Wash Timer
1 Wash Time
2 Wash Timer
2 Wash Time
3 Wash Timer
3 Wash Time
4 Wash Timer
4 Wash Time
5 Wash Timer
5 Wash Time

20
10
20
15
15
10
15
15
10
10

λεπτά
δευτερόλεπτα
λεπτά
δευτερόλεπτα
λεπτά
δευτερόλεπτα
λεπτά
δευτερόλεπτα
λεπτά
δευτερόλεπτα

Plus Timer 1

30

λεπτά

Plus Timer 2

30

λεπτά

Plus Timer 3

30

λεπτά

Plus Timer 4

30

λεπτά

Plus Timer 5

30

λεπτά

Plus time 1

40"

δευτερόλεπτα

Plus time 2

60"

δευτερόλεπτα

Plus time 3

80"

δευτερόλεπτα

Plus time 4

100"

δευτερόλεπτα

Plus time 5

120"

δευτερόλεπτα

ADJ TC

10

°C

ADJ TM

0

°C

ADJ PASC.
ADJ TCON

0
0

Pa
°C

Σβήνει βάζοντας τον κωδικό 31 στο
menù “Code CLR”
Σβήνει βάζοντας τον κωδικό 31 στο
menù “Code CLR”

∆ιάστηµα καθαρισµού σε ισχύ P1
∆ιάρκεια της φάσης καθαρισµού σε ισχύ P1
∆ιάστηµα καθαρισµού σε ισχύ P2
∆ιάρκεια της φάσης καθαρισµού σε ισχύ P2
Καθαρισµός που γίνεται µε
∆ιάστηµα καθαρισµού σε ισχύ P3
σταµατηµένο τον κοχλία 1 +
σταµατηµένο τον κοχλία 2 µε τον
∆ιάρκεια της φάσης καθαρισµού σε ισχύ P3
εξαγωγέα καπνού στο µέγιστο
∆ιάστηµα καθαρισµού σε ισχύ P4
∆ιάρκεια της φάσης καθαρισµού σε ισχύ P4
∆ιάστηµα καθαρισµού σε ισχύ P5
∆ιάρκεια της φάσης καθαρισµού σε ισχύ P5
∆ιάστηµα του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P1
∆ιάστηµα του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P2
∆ιάστηµα του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P3
∆ιάστηµα του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P4
∆ιάστηµα του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού ∆ιάστηµα του νέου συµπληρωµατικού
καθαρισµού µε σταµατηµένο τον
σε P5
∆ιάρκεια του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού κοχλία 1 και τον εξαγωγέα καπνού σε
λειτουργία
σε P1
∆ιάρκεια του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P2
∆ιάρκεια του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P3
∆ιάρκεια του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P4
∆ιάρκεια του νέου συµπληρωµατικού καθαρισµού
σε P5
Χρειάζεται για να διαβάσει µια
θερµοκρασία διαφορετική από την
πραγµατική, µπορούµε να την
Ρύθµιση off-set θερµοκόπιας
αυξήσουµε µέχρι 30 αν δυσκολεύεται
να φτάσει στη θερµοκρασία
ξεκινήµατος
Χρειάζεται για να διαβάσει µια
θερµικράσία διαφορετική από την
πραγµατική, µπορούµε να την
Ρύθµιση off-set αισθητήρα εξόδου
αυξήσουµε ή να την µειώσουµε για να
ρυθµίσουµε off-set του αισθητήρα
εξόδου του λέβητα
Ρύθµιση off-set συστήµατος Leonardo
Ρύθµιση off-set αισθητήρα ραδιοκοντρόλ

Door open

90%

%

Συντελεστής υπολογισµού ορίου για αλάρµ
ανοιχτής πόρτας, διαβάζει το όριο στόχου pascal
για ισχύ και ορίζει το όριο του αλάρµ µε βάση το
ποσοστό % που τέθηκε.

Door Timer

120"

δευτερόλεπτα

Καθυστερεί την παρέµβαση του αλάρµ για ανοιχτή
πόρτα στην περίπτωση που η τιµή Pascal που
διαβάζει είναι κάτω από το όριο του αλάρµ

Load Pell

45

δευτερόλεπτα

Προ φόρτωση pellet τις πρώτες στιγµές ανάµµατος

AC Final Wash

60

δευτερόλεπτα

∆ιαρκεια καθαρισµού µε εξαγωγή καπνού στο
µέγιστο στο τέλος της φάσης ανάµµατος

RISERVA

ON

//

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του µενού
εµφάνιση υπολογισµού του υπολοιπόµενου pellet

Time Fan OFF

15

λεπτά

∆ιάρκεια φάσης σβησίµατος και µπλοκαρίσµατος

Delta P2

2

°C

Στο αυτόµατο: ορίζει την διαφορά θερµοκρασίας
για αλλαγή από P1 σε P2 και αντίθετα

Delta P3

2

°C

Στο αυτόµατο: ορίζει την διαφορά θερµοκρασίας
για αλλαγή από P2 σε P3 και αντίθετα.

Delta P4

2

°C

Στο αυτόµατο: ορίζει την διαφορά θερµοκρασίας
για αλλαγή από P3 σε P4 και αντίθετα.

Delta P5

2

°C

Στο αυτόµατο: ορίζει την διαφορά θερµοκρασίας
για αλλαγή από P4 σε P5 και αντίθετα

STOP ECO T.

OFF

//

TIME OUT ECO

30

δευτερόλεπτα

START PUMP
STOP PUMP

40
38

°C
°C

START EV

50

°C

STOP EV

48

°C

°C

Tm > Tb

10

T. MAX H2O

90

°C

CO. CLIMA DELTA

2

°C

Priority PB

OFF

//

BOILER

ABSENT

//

CODICE L

15

CODICE H

14

BLACKOUT

DELAY

//

LOAD-2 °C MAX

85

°C

Π.χ.: σε ισχύ P1 µε Pa στόχο στα 80
και Door timer στο 90% το όριο του
αλάρµ για ανοιχτή πόρτα είναι:72Pa

Θεωρικός υπολογισµός υπολοίπου
pellet µε βάση την τιµή που βάζουµε
στην οθόνη

Λειτουργία αυτόµατου σβησίµατος µε την επίτευξη
της ορισµένης θερµοκρασίας
Χρόνος καθυστέρησης για σβήσιµο λειτουργία
ECO T.
Θερµοκρασία εκκίνησης κυκλοφορητή
Θερµοκρασία σβησίµατος κυκλοφορητή
Θερµοκρασία αλλαγής της τρίοδης από νερό
χρήσης ACS σε θέρµανση
Θερµοκρασία αλλαγής της τρίοδης από θέρµανση
σε νερό χρήσης ACS
Ελάχιστη διαφορά θερµοκρασίας για τον
κυκλοφορητή µπόιλερ
Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας
∆ιαφοροποίηση θερµοκρασίας παρέµβασης on/off
confor clima
Προτεραιότητα θέρµανσης από το µπόιλερ
συγκέντρωσης
Πληροφορεί το σύστηµα αν υπάρχει ή όχι µπόιλερ,
αν υπάρχει συνδεµένο βάζουµε "PRESENT"
Κωδκός low crittografia στοιχεία ράδιο-τα
αλλάζουµε µόνο αν υπάρχουν 2 ή παραπάνω
ραδιοκοντρόλ στον ίδιο χώρο
Κωδκός higth crittografia στοιχεία ράδιο-τα
αλλάζουµε µόνο αν υπάρχουν 2 ή παραπάνω
ραδιοκοντρόλ στον ίδιο χώρο
∆ιαχείριση Βlack OUT: - ready = άµεσο
- delay = µε ανάλυση g/" εξαγωγέα καπνού
°C = εξαρτάται από τη θερµοκρασία της
θερµοκόπιας
Μέγιστο όριο λειτουργίας του αισθητήρα που
ελέγει τη θερµοκρασία του 2ου κοχλία

Με υπέρβαση αυτής της
θερµοκρασίας µπλοκάρει ο κοχλίας 1

Υπερβαίνοντας αυτό το χρόνο µε
Χρόνος πάνω από τον οποίο µπλοκάρει η σόµπα θερµοκρασία του κοχλία 2 µεγαλύτερη
αν η θερµοκρασία δεν πέφτει κάτω από την
από την παράµετρο "LOAD-2 °C
παράµετρο "LOAD-2 °C MAX"
MAX" µπλοκάει η σόµπα µε αλάρµ
"Warming loader-2"

LOAD-2 °C TIME

60

δευτερόλεπτα

WARMUP TEMP

10

λεπτά

Υπερβαίνοντας αυτό το χρόνο τελειώνει η φάση
σταθεροποίησης warmup και αρχίζει η φάση
λειτουργίας

TIME UP POWER

30

δευτερόλεπτα

Καθυστέρηση χρόνου για να αλλάξει από µια ισχύ
στην άλλη σε φάση αύξησης

TIME DW POWER

30

δευτερόλεπτα

Καθυστέρηση χρόνου για να αλλάξει από µια ισχύ
στην άλλη σε φάση µείωσης

COCLEA 2 WORK

100

%

TEMP.CONS.

ON

//

Ρυθµίζουµε τη διάρκεια του κύκλου σε ON του
κοχλία 2
Ενεργοποίηση ένδειξης θερµοκρασίας από τον
αισθητήρα του ραδιοκοντρόλ

Αποτρέπει τις προσωρινές αλλαγές
ισχύος που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν την ισορροπία της
καύσης
Αποτρέπει τις προσωρινές αλλαγές
ισχύος που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν την ισορροπία της
καύσης

BUZZER CONS.

OFF

//

Ενεργοποίηση ηχητικού σήµατος µε αλλαγή της
θερµοκρασίας από το ραδιοκοντρόλ

TIME CHECK

30’

λεπτά

Μόνο µε την παράµετρο “TEMP.CONS. ON”: αν
µέσα στο χρόνο που ορίζουµε δεν λαµβάνεται η
θερµοκρασία από τον αισθητήρα του τηλεκοντρόλ
αλλάζει αυτόµατα στην αυτόµατη λειτουργία

BUZZER

ON

//

∆ιαχειριζόµαστε τις λειτουργίες του αλάρµ:
ON = Ενεργό ηχητικό αλάρµ
OFF= Ανενεργό ηχητικό αλάρµ
SOFT = 1 µπιπ περίπου 1" και τέλος

Ακούγεται ένα µπιπ κάθε φορά που η
πλακέτα δέχεται ένα στοιχείο της
θερµοκρασίας από το ραδιοκοντρόλ

