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Techno RT
COD. 578120 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε βάσει των κανονισμών EN 60730-2-9, ETSI EN 301 489-1 (RT R, RT VR), ETSI
EN 300 200-2 (RT R, RT VR), ακολουθώντας πιστά τις [κοινοτικές] οδηγίες CE. Τέλος, έχει κατασκευαστεί εξ
ολοκλήρου στην Ιταλία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τροφοδοσία Αλκαλικές Μπαταρίες 2x1,5V LR03 (Τύπου AAA) 
Διάρκεια μπαταριών > 1 έτος 
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς < 0.5W
Διατήρηση ρολογιού μετά από πιθανή διακοπή της τροφοδοσίας του >12h 
Μέγιστο φορτίο επαφών 5A(1A) 250VAC 
Τύπος δράσης 1B 
Κατηγορία ErP I (+1%) - EU 811/2013 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C 
Εύρος θερμοκρασίας 0°C÷39°C 
Πλαίσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας 5°C÷35°C 
Ανάλυση θερμοκρασίας 0,1°C 
Ανιχνευτής θερμοκρασίας NTC 100KΩ@25°C 
Διαφορική θερμοκρασία από 0,1°C έως 2,0°C (εργοστ. ρύθμιση 0,2°C) 
Βαθμός προστασίας IP20 
Κατηγορία μόνωσης Tipo II (doppio isolamento) 
Επίπεδο μόλυνσης 2 
Λογισμικό κατηγορία A 
Αντοχή σε θερμότητα και φωτιά Κατηγορία D 
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25÷60°C 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 2,5kV 
Εγκατάσταση a parete 

Το μοντέλο και ο κωδικός προϊόντος (6 ψηφία) έχουν εντυπωθεί επί της ετικέτας που βρίσκεται εξωτερικά ή εσωτερικά του
καπακιού/της θήκης μπαταριών. Το εγχειρίδιο υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμο στην επιλεγμένη γλώσσα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας συμβουλεύουμε η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας πιστά
τους κανονισμούς ασφαλείας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε
σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι γενικός διακόπτης έχει απενεργοποιηθεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΚ. 1

Εγκαταστείστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και ρεύματα αέρα, σε απόσταση 1,5 m περίπου από το
πάτωμα. Ανοίξτε τη συσκευή πιέζοντας το «δοντάκι» που βρίσκεται τοποθετημένο στο κάτω μέρος της βάσης (Εικ.1
A). Στρέψτε το εμπρόσθιο [τμήμα]  προς τα επάνω (Εικ.1 B) και ανασηκώστε το ελαφρώς [για την απαγκίστρωσή
του] (Εικ.1 C).
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ΕΙΚ. 2

Αφαιρέστε την εσωτερική προστασία των ακροδεκτών. Ξεβιδώστε τη βίδα (Εικ.2 C) κι εν συνεχεία περιστρέψτε το
κάλυμμα προς τα επάνω. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο, μέσω των οπών που βρίσκονται οριζοντίως (Εικ.2 A-A) ή
τις οπές που βρίσκονται διαγωνίως (Εικ.2 B-B).

ΕΙΚ. 4

Περάστε τα καλώδια μέσω του ειδικού ανοιγματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τα στο
σύστημα ακροδεκτών (Εικ.4). Εν συνεχεία τοποθετήστε εκ νέου το εσωτερικό καπάκι βιδώνοντας τη βίδα (Εικ.2 C).
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ΕΙΚ. 3

Εισάγετε τις μπαταρίες στον ειδικό θαλαμίσκο στο εσωτερικό της συσκευής (Εικ.3).

Για να κλείσετε τη συσκευή ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως αντιστρόφως:
Ταιριάξτε τα άνω πλαίσια των δύο μεμονωμένων τμημάτων της συσκευής (Εικ.1 C) κι εν συνεχεία κατεβάστε το
εμπρόσθιο τμήμα της (Εικ.1 B) έως ότου κάνει κλικ το κάτω άγκιστρο (Εικ.1 A) της βάσης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Όταν το σύμβολο  αρχίσει να αναβοσβήνει  (σήμανση αποφορτισμένων μπαταριών) θα πρέπει να προχωρήσετε
στην αντικατάσταση [των μπαταριών]. Ακολουθήστε τα βήματα που υποδεικνύονται στις οδηγίες εγκατάστασης
(Εικ. 1 και Εικ.3). Τοποθετήστε εκ νέου το κάλυμμα επάνω στη βάση πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε άλλη
κίνηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι εντολές βρίσκονται στα άκρα ενός δακτυλίου 4ων θέσεων, βλ βελάκια  και κεντρικό πλήκτρο OK.
Πιέστε κάποιο από τα βελάκια του δακτυλίου για να ενεργοποιήσετε μία εντολή κάθε φορά. Πιέστε [το πλήκτρο] OK
για επιβεβαίωση στο κέντρο του δακτυλίου. Χρησιμοποιείτε τα βελάκια για την τροποποίηση των τιμών χρόνου και
θερμοκρασίας ή για την επιλογή κάποιας ρύθμισης. Το κεντρικό πλήκτρο OK χρησιμοποιείται συνήθως για την
επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Εικ. 5)

ΕΙΚ. 5
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Ρύθμιση του ρολογιού

Επιλογή τρόπου απεικόνισης ώρας. Υπό μορφή 24H ή 12H μέσω των πλήκτρων ,  και μετά OK [για
επιβεβαίωση].

Ρύθμιση των λεπτών μέσω των πλήκτρων , και μετά OK [για επιβεβαίωση].

Ρύθμιση των λεπτών μέσω των πλήκτρων , και μετά OK [για επιβεβαίωση].
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή OFF και η ένδειξη του ρολογιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OFF (Εικ. 6)

ΕΙΚ. 6

Η λειτουργία αντιψύξης είναι ενεργοποιημένη. 
Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα: 

για τη ρύθμιση του ρολογιού (βλέπε παραπάνω).  για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας ανάλογα με την εποχή
Καλοκαίρι/Χειμώνας (εργοστασιακή ρύθμιση: Χειμώνας). 

 για να περάσετε από OFF σε ενεργό τρόπο λειτουργίας και αντιστρόφως. 
Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα OK για να εισέλθετε στο Μενού τιτ Συστήματος Εγκατάστασης.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Εικ.7)

ΕΙΚ. 7

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που ανιχνεύεται βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο. Πιέστε OK για να την εμφάνιση
της ένδειξης του ρολιού επάνω δεξιά ή για τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί. 

Πιέστε  για να την επιλογή θερμοκρασίας Comfort (εργοστασιακά ρυθμισμένη) ή Economy (ECO). 

Πιέστε  για την τροποποίηση των προκαθορισμένων και αποθηκευμένων τιμών. Στάνταρ Άνεσης (Standard
Comfort) : ΧΕΙΜΩΝΑΣ = 20,0°C / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ = 25,0°C Στάνταρ Οικολογικής κατανάλωσης (Standard ECO) :
ΧΕΙΜΩΝΑΣ = 16,0°C / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ = 28,0°C

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Η θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία εξοικονόμησης (Economy) (t1>t2).  Όταν η
θερμοκρασία Tamb < Tset [θερμ. περιβάλλοντος είναι μικρότερη θερμ. ρύθμισης]  τότε ενεργοποιείται η λειτουργία

θέρμανσης 
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ΘΕΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Η θερμοκρασία Άνεσης (Comfort)  είναι μικρότερη  από τη θερμοκρασία εξοικονόμησης (Economy) (t1<t2). Όταν η
θερμοκρασία Tamb > Tset (θερμ. περιβάλλοντος  είναι μεγαλύτερη θερμοκρασία ρύθμισης) ενεργοποιείται η ψύξη 

 .

ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Εικ. 9)

ΕΙΚ. 9

Ενώ βρίσκεστε σε τρόπο λειτουργίας OFF πιέστε OK για 10 δευτερόλεπτα ούτως ώστε να εισέλθετε στο Μενού του
Συστήματος Εγκατάστασης. 

Πιέστε   για επιλογή ρυθμίσεων; 
Πιέστε  για τροποποίηση τιμών;

AF   = Όριο αντιψύξης (εργοστασιακή ρύθμιση 6.0°C);
HYS = Διαφορά θερμοκρασίας (εργοστασιακή ρύθμιση 0.2°C);
OFS = Διόρθωση offset θερμοκρασίας (εργοστασιακή ρύθμιση 0.0°C);
°C   = Επιλογή βαθμών Celsius/Farhenheit (εργοστασιακή ρύθμιση Celsius),

CLR =  Πιέστε  για επιλογή YES [NAI] και επιβεβαιώστε πιέζοντας ξανά 
Περιμένετε 4 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επαναφορά. Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πιέστε OK για να εξέλθετε από το μενού του συστήματος εγκατάστασης.

IMIT CONTROL SYSTEM s.r.l. 
Via Varallo Pombia,19 
Castelletto Sopra Ticino (NO) 
Tel (+39)0331941600 
Fax (+39)0331973100 
P.IVA IT02223920063
www.imit.it - info@controlsys.it
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