
Οδηγίες χρήσης της μονάδας ελέγχου TITANIC έκδοση από  6.14   –     12     – 

 
Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης του συστήματος θέρμανσης, την εποχή του χρόνου 
και την ανάγκη για ζεστό νερό χρήσης μπορείτε να καθορίσετε 4 προγράμματα λειτουργίας των 
αντλιών ΚΘ και ΖΝΧ. 
  
1. Μόνο αντλία ΚΘ, χωρίς τον κυκλοφορητή ΖΝΧ (εργοστασιακές ρυθμίσεις)  
Λειτουργεί μόνο η αντλία της ΚΘ, που ενεργοποιείται στην θερμοκρασία καθορισμένη στις 
παραμέτρους συντήρησης.  
Η παράμετρος Ρύθμιση ΖΝΧ υπεύθυνη για το ζεστό νερό χρήσης ρυθμίστε στην 
απενεργοποίηση 
κατά την αλλαγή της παραμέτρου Ρύθμιση ΖΧΝ πατήστε το "+" και κρατήστε το πατημένο μέχρι 
να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη απενεργοποίηση 
 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Αντλία ΚΘ και η Αντλία ΖΝΧ 
Η παράμετρος Θερμοκρασία ενεργοποίησης της αντλίας ΚΘ να ρυθμιστεί σε 35 ° C (συνήθως 
ορίζεται μια τιμή από 35 ° C έως 45 ° C). 
Η παράμετρος Ρύθμιση ΖΝΧ υπεύθυνη για το ζεστό νερό χρήσης ρυθμίστε σε τιμή μέχρι την 
οποία πρέπει να θερμαίνεται το νερό στην δεξαμενή του ΖΝΧ, πχ. 50 ° C. 
Και οι δύο αντλίες ΚΘ και ΖΝΧ κατά τη φόρτωση δεξαμενής λειτουργούν παράλληλα. 
Προτεραιότητα ζεστού νερού χρήσης απενεργοποιημένη - η παράμετρος Προτεραιότητα της 
δεξαμενής ΖΝΧ ρυθμισμένη στην απενεργοποίηση. 
 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΞΗ/ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ. Προτεραιότητα ΖΝΧ 
Κατά τον χρόνο της θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης η αντλία της ΚΘ παραμένει 
απενεργοποιημένη. 
Η παράμετρος Προτεραιότητα της δεξαμενής ΖΝΧ στις παραμέτρους συντήρησης να ρυθμιστεί 
στην ενεργοποίηση 
 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, Μόνο αντλία ΖΝΧ - λέβητας χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση 
του νερού στην δεξαμενή του ΖΝΧ 
Λειτουργεί μόνο η αντλία ΖΝΧ. Στην λειτουργία ρύθμισης η παράμετρος Θερμοκρασία 
ενεργοποίησης της αντλίας ΚΘ να ρυθμιστεί απενεργοποίηση. Κατά την αλλαγή της 
παραμέτρου θα πατήστε το κουμπί "+" και κρατήστε το μέχρι στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη  
απενεργοποίηση. Η παράμετρος Ρύθμιση ΖΝΧ υπεύθυνη για το ζεστό νερό χρήσης ρυθμίστε σε 
τιμή μέχρι την οποία πρέπει να θερμαίνεται το νερό στην δεξαμενή του ΖΝΧ, πχ. 50 ° C. 

Αλλαγή προγραμμάτων εργασίας αντλιών ΧΩΡΙΣ ΖΝΧ -> ΧΕΙΜΩΝΑΣ-> 
ΑΝΟΙΞΗ/ΦΘΙΝΩΠΟΡΟ-> ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

Καταστάσεις συναγερμού 
1. Θερμοκρασία εκτός κλίμακα - Η θερμοκρασία υπερβαίνει τον κλίμακα του αισθητήρα του λέβητα. 
2. Θερμότητα στον τροφοδότη - Υπερθέρμανση του τροφοδότη. Η θερμοκρασία του τροφοδότη πάνω από την 
τιμή του Αισθητήρα της δεξαμενής ή ενεργοποιήθηκε ο θερμοστάτης δεξαμενής. 
Η ενεργοποίηση του συναγερμού προκαλεί: 
- την απενεργοποίηση του φυσητήρα, την ενεργοποίηση αντλιών, την ενεργοποίηση του τροφοδότη για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αφαιρεθεί το φλέγον καύσιμο από τον τροφοδότη. Ώρα / αριθμός των 
τροφοδοτικών κύκλων  καθορίζεται από τον κατασκευαστή του λέβητα (εργοστασιακά 5 λεπτά / κύκλων). Εάν 
μετά από 5 λεπτά η θερμοκρασία δεν πέσει 3 ° C, τότε ξανά ενεργοποιείται ο τροφοδότης για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Μετά τη διόρθωση της βλάβης στην οθόνη εμφανίζεται εναλλάξ με τη θερμοκρασία η ένδειξη 
του συναγερμού. Για να σβήσετε την ένδειξη του συναγερμού πρέπει να πατήσετε το κουμπί  
3.Βλάβη αισθητήρα του λέβητα - ο αισθητήρας του λέβητα δεν είναι συνδεδεμένος, είναι λανθασμένα 
συνδεδεμένος ή έχει βλάβη. 
Στις παραμέτρους εγκατάστασης απενεργοποιήστε τον αισθητήρα του λέβητα μέχρι προμηθευτείτε έναν νέο. 
4. Βλάβη αισθητήρα της ΚΘ - ο αισθητήρας θερμοκρασίας του λέβητα δεν είναι συνδεδεμένος, είναι 
λανθασμένα συνδεδεμένος ή έχει βλάβη. 
5. Βλάβη αισθητήρα του ΖΝΧ - ο αισθητήρας θερμοκρασίας του ΖΝΧ δεν είναι συνδεδεμένος, είναι λανθασμένα 
συνδεδεμένος ή έχει βλάβη.Aw. Αισθητήρα ζεστού νερού - όχι δεν είναι συνδεδεμένοι με ή ελαττωματικό 
αισθητήρα CWU 
6. ∆εν υπάρχουν καύσιμα - Σβήνει η εστία. Ακύρωση ενδείξεων  
7. Κόλλημα εμβόλου - αφορά τον τροφοδότη. Υπέρβαση χρόνου: Πορείας ή εκκίνησης του τροφοδότη 
8. Βλάβη αισθητήρα καιρού - ο αισθητήρας καιρού δεν είναι συνδεδεμένος, είναι λανθασμένα συνδεδεμένος ή 
έχει βλάβη. 
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Κατασκευάστηκε από της εταιρία: 
(τον κατασκευαστή και συντηρητή την μονάδας ελέγχου TITANIC) 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „ProND” 

ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska 
http://www.prond.pl                                                              e-mail: prond@prond.pl 
τηλ./φαξ +48 62 7814398                                     κινητό 693864248 ή 609564486 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: 
– παράμετροι ρύθμισης και η περιγραφή τους· - παράμετροι συντήρησης και η 
περιγραφή τους 
– καταστάσεις συναγερμού, 
– αλλαγή προγραμμάτων λειτουργίας αντλιών  (λειτουργία χωρίς τον κυκλοφορητή 
του ΖΝΧ χειμώνας, άνοιξη/φθινόπωρο καλοκαίρι) 
 
ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΗΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ: 
 – τεχνικά χαρακτηριστικά, συνθήκες λειτουργίας, λειτουργικό σύστημα, 
– παράμετροι εγκατάστασης και η περιγραφή τους 
– δοκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων, 
 
 

Έκδοση του λογισμικού από: 6.14 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης 

με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας 
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Όνομα παραμέτρου  Εργοστασιακή 
ρύθμιση 

κατασκευαστή 
της μονάδας 
ελέγχου  

Ρύθμιση 
προτεινόμεν
η από τον 

κατασκευαστ
ή του λέβητα  

Εύρος παραμέτρων  

1. Ρύθμιση λέβητα 55°C  35 – 90°C 
2. Χρόνος τροφοδοσίας (μόνο κοχλίας) 12 [s]  5 – 99[s] 
2. Χρόνος μεταξύ των συνεχόμενων 
κύκλων τροφοδοσίας  

30[s]  5[s] – 99[min] 59[s] 

3. Απόδοση φυσητήρα  3 ταχύτητα   1 – 12[ταχύτητα ] 
4. Χρόνος αερισμού στην κατάσταση 

διατήρησης 
10 [s]  απενερ... 5 - 59[s] 

5. Χρόνος διαλείμματος στη διατήρηση 10 [min]  1–99[min] 

7. Ρύθμιση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). απενεργοπ  30-75°C...απενεργοπ.  
8. Τροφοδότης* ενεργοπ.   ενεργοπ. / απενεργοπ 
9. Ένδειξη θερμοκρασίας ΖΝΧ 

  
0-100°C Ανάγνωση θερμοκρασίας 

της δεξαμενής ζεστού νερού 
χρήσης 

6. Πολλαπλότητα κύκλων τροφοδοσίας 1  0-30 

Παράμετροι ρύθμισης της μονάδας ελέγχου TITANIC  
του λέβητα με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας 

Παράμετροι συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC  

Όνομα παραμέτρου Εργοστασιακή 
ρύθμιση 

κατασκευαστή 
της μονάδας 
ελέγχου 

Ρύθμιση 
προτεινόμενη από 
τον κατασκευαστή 

του λέβητα 

Εύρος παραμέτρων 

10. Θερμοκρασία εκκίνησης της αντλίας 
κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) 

35°C  25 - 70°C...απενεργ.  

11. Χρόνος αποσύνδεσης της αντλίας 
ΚΘ (λειτουργία με θερμοστάτη 
δωματίου) 

 
5 [min] 

 
 

ενεργοπ...1 - 30...απενεργ. 
[min]  

12. Προτεραιότητα δεξαμενής ΖΝΧ απενεργ.   ενεργοπ - απενεργ.  

13. Μείωση θερμοκρασίας λέβητα  
(λειτουργία με θερμοστάτη δωματίου) 

0°C  00 - 60°C 

14. Ρολόι  – τρέχουσα ώρα – 00:00 - 23:59 (ώρα:λεπτά)  

15. Ημέρα της βδομάδας – ∆ευτέρα - Κυριακή  

16. Επεξεργασία ζωνών απενεργ.  απενεργ.... 01-08  
Ενεργοποίηση ζωνών τις μέρες: απενεργ.  απενεργ.· εργασίας· Σαβ./Κυρ.· κάθε μέρα· 

Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης  00:00 - 23:59 (ώρα:λεπτά) 

∆ιόρθωση της ΚΘ  -60 - +60°C 

∆ιόρθωση του ΖΝΧ  απενεργ ... -45 - +45°C 

* Η ρύθμιση της παραμέτρου Τροφοδότης στη θέση „απενεργοποίηση” δίνει τη δυνατότητα 
λειτουργίας του λέβητα στην πρόσθετη σχάρα λέβητα (αν τέτοια υπάρχει στον λέβητα). Όταν ο 
τροφοδότης είναι απενεργοποιημένος  όλες οι άλλες λειτουργίες της μονάδας ελέγχου είναι 
ενεργοποιημένες κανονικά, δηλαδή φυσητήρας, αντλίες, έλεγχος από το δωμάτιο, καιρική ρύθμιση. 
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Εργασία με θερμοστάτη δωματίου  
 

Με τη μονάδα ελέγχου TITANIC μπορεί να συνδεθεί θερμοστάτης δωματίου οποιουδήποτε 
κατασκευαστή (ελεγκτής δωματίου) που είναι εξοπλισμένος με ένα έξοδο ρελέ ημιαγωγού.  
  
Θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από την ορισμένη στο θερμοστάτη 
- ανοιχτές επαφές του θερμοστάτη δωματίου. 
- η μονάδα ελέγχου εκτελεί έναν κανονικό κύκλο εργασίας (σαν να μην ήταν συνδεδεμένος ο 
θερμοστάτης δωματίου)· ο φυσητήρας και ο τροφοδότης λειτουργούν ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις· η αντλία της ΚΘ λειτουργεί πάνω από τη θερμοκρασία ενεργοποίησης της αντλίας 
ΚΘ.  
 Η θερμοκρασία δωματίου έφτασε την επιθυμητή  
-  κλειστές επαφές του θερμοστάτη δωμάτιο, στον πίνακα εμφανίζεται το γράμμα Θ. 
- ακολουθεί η μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα επί την τιμή καθορισμένη στην 
παράμετρο 
Μείωση θερμοκρασίας λέβητα 
- η αντλία της ΚΘ λειτουργεί ανάλογα με την παράμετρο Μείωση θερμοκρασίας λέβητα 
- αν θα χρειαστεί ζεστό νερό χρήσης (πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντλία φόρτωσης της 
δεξαμενής ΖΝΧ) η θερμοκρασία του λέβητα θα πρέπει να αυξηθεί σύμφωνα με τις 
παραμέτρους Ρύθμιση ΖΝΧ + Πλεόνασμα ΖΝΧ 
Αποσυνδέστε τη μονάδα ελέγχου από την παροχή ρεύματος. Ξεβιδώστε το περίβλημα. 
Βιδώστε στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Θερμοστάτης δωματίου" στη μονάδα ελέγχου TI-
TANIC 2 φλέβες καλωδίου. Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει σ' αυτό το σημείο 
να κόψετε το αυτοκόλλητο για να μπορείτε να βιδώσετε το περίβλημα της μονάδας. Βιδώστε 
την άλλη πλευρά των καλωδίων στις κατάλληλες υποδοχές στο θερμοστάτη  

Με τη μονάδα ελέγχου TITANIC μπορεί να συνδεθεί ένας απομακρυσμένοςπίνακας ελέγχου, 
κατασκευασμένος από την εταιρία PPHU "ProND".  Εάν ο πίνακας λειτουργεί στο πρόγραμμα 
"Έλεγχος της θερμοκρασίας του λέβητα" τότε στη μονάδα ελέγχου TITANIC θα ανάψει το γράμμα 
Κ, και αν λειτουργεί στο πρόγραμμα "Έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου" τότε στη μονάδα 
ελέγχου θα ανάψει το γράμμα P. 
Κατά του "Ελέγχου της θερμοκρασίας του δωματίου" υπάρχουν δυο καταστάσεις: 
Θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από την ορισμένη στο PILOT R 
- η μονάδα ελέγχου εκτελεί έναν κανονικό κύκλο εργασίας· ο φυσητήρας και ο τροφοδότης 
λειτουργούν ανάλογα με τις ρυθμίσεις· η αντλία της ΚΘ λειτουργεί πάνω από τη θερμοκρασία 
ενεργοποίησης της αντλίας ΚΘ.  
 Η θερμοκρασία δωματίου έφτασε την επιθυμητή  
- ακολουθεί η μείωση της θερμοκρασίας του λέβητα σύμφωνα με την περιγραφή στις οδηγίες 
χρήσης του τηλεχειριστηρίου PILOT R 
- η αντλία της ΚΘ λειτουργεί σύμφωνα με την περιγραφή στις οδηγίες χρήσης του τηλεχειριστηρίου 
PILOT R 
- αν θα χρειαστεί ζεστό νερό χρήσης (πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντλία φόρτωσης της δεξαμενής 
ΖΝΧ) η θερμοκρασία του λέβητα θα πρέπει να αυξηθεί σύμφωνα με τις παραμέτρους Ρύθμιση 
ΖΝΧ + Πλεόνασμα ΖΝΧ 
Ανάλογα με τον πίνακα ελέγχου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον απομακρυσμένο έλεγχο της 
μονάδας ελέγχου TITANIC. Αναλυτικές οδηγίες και περιγραφή των παραμέτρων είναι διαθέσιμες 
μαζί με το τηλεχειριστήριο. 
Για να συνδέσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιήστε τις μεσαίες τέσσερεις γραμμές εξερχόμενες 
από τη μονάδα ελέγχου. Η σύνδεση άλλων γραμμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ελεγκτή. 
Για τη σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις συνδετήρες RJ12 σφιγμένες στο τηλεφωνικό 
στρογγυλό ή επίπεδο καλώδιο τεσσάρων φλεβών. Το καλώδιο και οι συνδετήρες πάνω του 
σφιγμένες περιλαμβάνονται σε κάθε σετ πίνακα ελέγχου. 
Ξεβιδώστε το περίβλημα του ελεγκτή. Στην υποδοχή RJ12 βάλτε το καλώδιο με σφιγμένο τον 
συνδετήρα RJ12. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. 

Εργασία με τηλεχειριστήριο PILOT R 
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Ο πίνακας ελέγχου σε εξάρτηση από την επιλογή της επιθυμητής 
Ανάλογα με τον καθορισμό της παραμέτρου Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας στους 
παραμέτρους εγκατάστασης ο πίνακας ελέγχου θα δείχνει διαφορετική τοποθέτηση 
κειμένων:  

1. μόνο ρύθμιση 
- ρύθμιση θερμοκρασίας του λέβητα σύμφωνα με την 

καθορισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση του λέβητα τιμή  
  
  

2. ρύθμιση+ζώνες 
- ρύθμιση θερμοκρασίας του λέβητα σύμφωνα με την 

καθορισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση του λέβητα τιμή + / - 
καταλλήλως ορισμένες διορθώσεις θερμοκρασιών στις 

παραμέτρους η ∆ιόρθωση της ΚΘ και η ∆ιόρθωση του ΖΝΧ 
με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος 

ενεργοποίησης ζώνης 
  

3. καιρική ρύθμιση 
- ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες. Η θερμοκρασία του λέβητα προσδιορίζεται με τη 
μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και την 

προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Απαιτείται επιπλέον 
ένας εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας. 

  
4. καιρ. ρλυθμιση+ζώνες 

 ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
Η θερμοκρασία του λέβητα προσδιορίζεται με τη μέτρηση της 
εξωτερικής θερμοκρασίας και την προγραμματισμένη καμπύλη 

θέρμανσης. Έτσι υπολογισμένη θερμοκρασία του λέβητα 
μεταβάλλεται με κατάλληλα ορισμένες διορθώσεις 

θερμοκρασίας στις παραμέτρους ∆ιόρθωση ΚΗ και ∆ιόρθωση ΖΗΧ με συγκεκριμένες ώρες 
ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης .Απαιτείται επιπλέον ένας 

εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας. 
  

Εξήγηση συντομεύσεων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή της επιθυμητής 
θερμοκρασίας 2-4: 
Np - Ρύθμιση θερμοκρασίας υπολογισμένη από την καμπύλη θέρμανσης 
Nu - Ρύθμιση θερμοκρασίας προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση λέβητα 
Tk - Τρέχουσα θερμοκρασία λέβητα 
Ns - Ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
προσαρμογές και μειώσεις από τον θερμοστάτη ή το τηλεχειριστήριο PILOT R 
Ns = Nu (ή Np) + / - διόρθωση ρολογιού - μείωση από τον θερμοστάτη ή το τηλεχειριστήριο 
PILOT R. 
  
Σε λειτουργίες 2-4 με τα κουμπιά             και             μπορείτε να παρακολουθήσετε τις 
θερμοκρασίες και άλλες πρόσθετες παραμέτρους 
Tc  θερμοκρασία της δεξαμενής ΖΧΝ 
P  μέσος όρος θερμοκρασίας του καιρού (χρόνος που λαμβάνεται υπόψη περ. 2 ώρες) 
Nc ρύθμιση του ζεστού νερού χρήσης με τη διόρθωση του ΖΝΧ 
Κ  διόρθωση ΚΧ. 
C διόρθωση ΖΝΧ 
Tr Θερμοκρασία τροφοδότη 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η μονάδα ελέγχου TITANIC προορίζεται για τον έλεγχο των λεβήτων με αυτόματο 
κοχλία ή εμβολο τροφοδοσίας καυσίμων. Για τη σωστή λειτουργία του ελεγκτή και 
του λέβητα αρκούν να είναι συνδεδεμένοι: ένας αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα, 
ένας ανεμιστήρας και ένας τροφοδότης (σε λέβητα με έμβολο τροφοδοσίας επίσης 
ένας αισθητήρα θέσης τροφοδότη). 

ΚΑΤΑΝΩΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

 Το κουμπί χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου. Το πάτημα 
του κουμπιού για 1 δευτερόλεπτο ενεργοποιεί τη μονάδα ελέγχου, για 6 δευτερόλεπτα την απενεργοποιεί  

 Στην λειτουργία „ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ” ή „ΑΥΤΟΜΑΤΗ”  
– το πάτημα του κουμπιού για 6 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί τον προγραμματισμό των παραμέτρων 
λειτουργίας της μονάδας ελέγχου.  
Στην λειτουργία „ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ” το πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον τροφοδότη.  

 Στην λειτουργία „ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ” ή „ΑΥΤΟΜΑΤΗ” το κουμπί αλλάζει την τιμή της παραμέτρου βλ. 
„Ανάγνωση”.  Μειώνει την τιμή της παραμέτρου. 
Στην λειτουργία „ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ” το πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αντλία της 
κεντρικής θέρμανσης.  

 Στην λειτουργία „ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ” ή „ΑΥΤΟΜΑΤΗ” το κουμπί αλλάζει την τιμή της παραμέτρου βλ. 
„Ανάγνωση”.  Αυξάνει την τιμή της παραμέτρου. 
Στην λειτουργία „ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ” το πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον φυσητήρα.  

 Μετάβαση μεταξύ λειτουργιών: „ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ”–>„ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ”–>„ΑΥΤΟΜΑΤΗ”  πάτημα του κουμπιού 
για 6 δευτερόλεπτα - μετάβαση στη λειτουργία „ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ”. Η κατάσταση λειτουργίας στον μπροστινό 
πίνακα –>R–>A  

 Ένδειξη λειτουργίας φυσητήρα 

 Ένδειξη λειτουργίας κυκλοφορητή ζεστού νερού θέρμανσης (αντλία που τροφοδοτεί τη δεξαμενή ζεστού 
νερού χρήσης – „θερμοσίφωνας”)  

 Ένδειξη λειτουργίας αντλίας κεντρικής θέρμανσης  

 Ένδειξη λειτουργίας τροφοδότη  

Οθόνη 

∆ιακόπτης 
της μονάδας 
ελέγχου 

Λυχνίες 
ελέγχου 

Κουμπιά 
πληκτρολόγιου 

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις παραμέτρων ρύθμισης / συντήρησης 

Απενεργοποιήστε τον ελεγκτή. Κρατώντας πατημένο το κουμπί          ενεργοποιήστε τον ελεγκτή  
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη: Επιστροφή ρυθμ. χρ.; 
Το πάτημα του κουμπιού           θα προκαλέσει την επιστροφή των παραμέτρων στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις εγκατάστασης. 
Το πάτημα του κουμπιού           όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη Επιστροφή ρυθμ. χρ.; θα 
εμφανίσει στην οθόνη την ένδειξη Επιστροφή όλων ρυθμ;  
Το πάτημα του κουμπιού           όταν εμφανίζεται στην οθόνη αυτή η ένδειξη θα προκαλέσει την 
επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις των παραμέτρων συντήρησης και ρύθμισης. 
(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εργοστασιακή ρύθμιση παραμέτρων αποτελεί μόνο μια προκαταρκτική / παραδειγματική ρύθμιση 
της μονάδας ελέγχου, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του λέβητα.) 

Αστέρι που 
αναβοσβήνει 
σημαίνει ότι ο 

λέβητας έφτασε την 
επιθυμητή 

θερμοκρασία 

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας 
λέβητα ΚΘ 

  Θερμοκρασία 
λέβητα ΚΘ 
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Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος με το διακόπτη 0-1 
1. Αν στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 
Ελεγκ. απενεργ./Titanic [τύπος τροφοδότη] απενεργοποιήστε 
την με το κουμπί  
2. Η οθόνη θα δείξει την τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας του 
λέβητα, τη ρύθμιση του λέβητα, το είδος κατάστασης 
εργασίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειρισμό. 

  
Άναμμα 
3. Περάστε στη "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ" λειτουργία - πατήστε το 
κουμπί  
Θα εμφανιστεί το γράμμα R (χειροκίνητη λειτουργία) 
4.  Με το κουμπί              ενεργοποιήστε τον τροφοδότη για να 
μετακινήσετε το καύσιμο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας 
μικρός κώνος στο retort. Στην επιφάνεια του καυσίμου 
δημιουργήστε μια εστία με χαρτί και ξηρό ξύλο (ή τεχνητό 
προσάνναμα). Ανάψτε το προσάνναμα. Όταν αρχίζει να πιάνει 
τη φωτιά το πάνω στρώμα των καυσίμων, ενεργοποιήστε τον 
φυσητήρα με το κουμπί  
5. Όταν το καύσιμο είναι καλά αναμμένο κλείστε την πόρτα του 
λέβητα και πιέστε το πλήκτρο           για να μεταβείτε στην 
"AΥΤΟΜΑΤΗ" λειτουργία. Η λειτουργία αυτή υποδεικνύεται με 
την ένδειξη Α. 

  
Μην αφήνετε το λέβητα σε χειροκίνητη λειτουργία με τον φυσητήρα σε λειτουργία και / ή 
τροφοδότη χωρίς επιτήρηση! 
Η απενεργοποίηση της ρύθμισης - δηλαδή η έξοδος από τη λειτουργία "ΑΥΤΟΜΑΤΗ" θα 
γίνει αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί         για 6 δευτερόλεπτα. Το γράμμα που δείχνει την 
κατάσταση λειτουργίας θα αλλάξει από το Α στο S. 
  
Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του λέβητα 
Στη λειτουργία ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί              για περίπου 6 
δευτερόλεπτα. Στη μονάδα ελέγχου που δεν έχει 
ενεργοποιημένες χρονικές ζώνες η αλλαγή της επιθυμητής 
θερμοκρασίας μπορεί να    
γίνει με χρήση των κουμπιών + και - χωρίς την είσοδο στην 
ρύθμιση των παραμέτρων. 
Μετά την εμφάνιση της ένδειξης Ρύθμιση λέβητα 
προγραμματίζετε την επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα: 
   αυξάνοντας την τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας  
   μειώνοντας την τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας  

Η αύξηση της θερμοκρασίας του λέβητα 

Άναμμα, ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του λέβητα 

S–>R 

R–>A 
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Όνομα παραμέτρου Περιγραφή 

14. Ρολόι –  Ρύθμιση τρέχουσας ώρας  
15. Ημέρα βδομάδας  Ρύθμιση τρέχουσας μέρας    

16. Επεξεργασία 
ζωνών  

 
 

Η μονάδα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με ένα εσωτερικό ρολόι που έχει 
επιρροή στις τιμές: της ορισμένης θερμοκρασίας του λέβητα και της 
θερμοκρασία του ΖΝΧ. Για θερμοκρασίες του λέβητα και του ΖΝΧ 
μπορούν να προγραμματιστούν 8 ζώνες, χωριστά για τις εργάσιμες 
ημέρες, τα Σαββατοκύριακα ή μαζί, για να λειτουργεί η ζώνη 
καθημερινά. 
Σε κάθε ζώνη καθορίζετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει, και το 
ποσό της προσαρμογής που θα προστίθεται ή αφαιρείται από την 
ορισμένη επιθυμητή τιμή (από την επιθυμητή τιμή κατά την οδήγηση 
μόνο ρύθμιση ή από την υπολογισμένη τιμή βάση τη καμπύλη 
θέρμανσης κατά την καιρική ρύθμιση. 
Οι προσαρμογές μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, και έτσι μπορείτε 
ελεύθερα να αυξάνετε ή να μειώνετε τη θερμοκρασία του λέβητα και / 
ή του ΖΝΧ. Η θερμοκρασία του λέβητα μετά τον υπολογισμό δεν θα 
είναι ποτέ χαμηλότερη από το όριο που καθορίζεται στη παράμετρο 
Περιορισμός ελάχιστης ρύθμισης ούτε και μεγαλύτερη από τους 90 ° 
C. 
Η θερμοκρασία του ΖΝΧ δεν θα είναι χαμηλότερη  από τους 30 ° C και 
μεγαλύτερη από τους 75 ° C. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ∆ιόρθωση 
του ΖΝΧ στην "απενεργοποίηση", πράγμα που θα οδηγήσει στην 
απενεργοποίηση της αντλίας ΖΝΧ στη συγκεκριμένη ζώνη.  
Οι τελευταίες προσαρμογές της συγκεκριμένης μέρας θα συνεχιστούν 

μέχρι την επόμενη αλλαγή της επόμενης μέρας  
Ns = Nu (ή Np) +/- διόρθωση του ρολόι - μείωση από τον θερμοστάτη  

Προγραμματισμός χρονικών ζωνών 
Μετά την εμφάνιση της ένδειξης                                     με τα κουμπιά             και             επιλέγετε τον 

αριθμό ζώνης, την οποία θέλετε να ρυθμίσετε ή αλλάξετε. 

Μετά την επιλογή του αριθμού της ζώνης (από 1 έως 8) την επιλογή μας επιβεβαιώνουμε με το 

κουμπί          .  

Μετά την εμφάνιση της ένδειξης                                   επιλέγουμε με τα κουμπιά             και            τον 

τύπο της ζώνης (εργασίας, Σαβ./Κυρ., καθημερινή). Επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας με το κουμπί  

Μετά την εμφάνιση της ένδειξης                                   προγραμματίζουμε την ώρα της έναρξης της 

ζώνης. Επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας με το κουμπί               . 

Μετά την εμφάνιση της ένδειξης                                   εισάγουμε τη διόρθωση της ΚΘ. 

Επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας με το κουμπί           

 

Μετά την εμφάνιση της ένδειξης                                   ει σάγουμε τη διόρθωση του ζεστού νερού 

χρήσης. Επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας με το κουμπί               . 

Έξοδος για τον προγραμματισμό επόμενης ζώνης πάντα μετά το πάτημα του κουμπιού        

Πατώντας το κουμπί         δεύτερη φορά περνάτε στον προγραμματισμό άλλων παραμέτρων 

συντήρησης.  
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Περιγραφή των παραμέτρων συντήρησης και η επιρροή τους στη λειτουργία του λέβητα  

Όνομα παραμέτρου  Περιγραφή  

10. Θερμοκρασία 
ενεργοποίησης της 

αντλίας ΚΘ 

Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία η αντλία ΚΘ. είναι συνέχεια 
ενεργοποιημένη (η εξαίρεση αποτελεί η ρύθμιση προτεραιότητας 
του ΖΝΧ, η χρήση του θερμοστάτη δωματίου ή τηλεχειριστηρίου). 
Η αντλία απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία είναι επί 5 ° C 
χαμηλότερη από τη ορισμένη θερμοκρασία ενεργοποίησης.  
"απενεργοποίηση” - εντελή απενεργοποίηση της αντλίας ΚΘ. Το 
πρόγραμμα αντλιών „καλοκαιρινό”. Το καλοκαίρι, όταν ο 
λέβητας χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση του ΖΝΧ πρέπει να 
απενεργοποιήσετε την αντλία ΚΘ. –  Τη Θερμοκρασία 
ενεργοποίησης της αντλίας ΚΘ  πρέπει να ρυθμίσετε στην 
„απενεργοποίηση”.  

11. Χρόνος 
απενεργοποίησης 

αντλίας ΚΘ  
 

(λειτουργία με τον 
θερμοστάτη δωματίου)  

Με συνδεδεμένο θερμοστάτη δωματίου 
Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρόνο για τον οποίο η αντλία ΚΘ 
απενεργοποιείται όταν η είσοδος θερμοστάτη δωματίου είναι 
κλειστή, δηλ. όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει τη ορισμένη 
στον θερμοστάτη δωματίου θερμοκρασία. 
Η μονάδα ελέγχου ενεργοποιεί κυκλικά με πέρασμα του χρόνου 
ορισμένου σ' αυτήν την παράμετρο για 30 δευτερόλεπτα. Η 
ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε "ενεργοποίηση" θα έχει ως 
συνέπεια τη συνεχή λειτουργία της αντλίας ΚΘ.  
Η ρύθμιση αυτής της παραμέτρου σε "απενεργοποίηση" 
σταματάει την αντλία μετά το κλείσιμο της εισόδου του 
θερμοστάτη δωματίου.  
Ο μακρύς χρόνος αποσύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε απότομες 
αλλαγές θερμοκρασίας στο δωμάτιο, ο μικρός μπορεί να 
προκαλέσει υπερβολική υπερθέρμανση του δωματίου. 
Αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμίζεται εμπειρικά.  

Εάν κατά τη φόρτιση της δεξαμενής της ΖΝΧ η θερμοκρασία στον λέβητα θα περάσει την επιθυμητή -  η 
αντλία κεντρικής θέρμανσης θα ενεργοποιείται για δύο λεπτά κάθε χρονικό διάστημα ορισμένο στην 
παράμετρο Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στον κύκλωμα 
της κεντρικής θέρμανσης  κατά τη φόρτωση της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης. 
Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις η αντλία ΚΘ  θα ενεργοποιείται για 2 λεπτά κάθε 5 λεπτά (ο 
χρόνος της αποσύνδεσης της αντλίας κεντρικής θέρμανσης εργοστασιακά ορίζεται σε 5 λεπτά).  

12. Προτεραιότητα 
δεξαμενής ΖΝΧ  

„απενεργοποίηση” – Λειτουργία προτεραιότητας της δεξαμενής 
του ΖΝΧ απενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση). 
Πρόγραμμα αντλιών „χειμερινό” 
„απενεργοποίηση”– Λειτουργία προτεραιότητας της δεξαμενής 
ενεργοποιημένη, η αντλία ΚΘ απενεργοποιείται κατά την φόρτιση 
της δεξαμενής ΖΝΧ. 
Πρόγραμμα „άνοιξη / φθινόπωρο" 

13. Μείωση 
θερμοκρασίας λέβητα 

(λειτουργία με τον 
θερμοστάτη δωματίου)  

Μόνο με συνδεδεμένο θερμοστάτη δωματίου 
Αριθμός που ορίζει πόσο θα κατέβει η θερμοκρασία του λέβητα 
μετά που θα κλείσει η είσοδος του θερμοστάτη δωματίου. 
Η πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία του λέβητα κατά τη λειτουργία 
του θερμοστάτη δωματίου μπορεί να προκαλέσει ψεκασμό 
εξατμίσεων, την μην ισχυροποιημένη λειτουργία του λέβητα και τη 
συσσώρευση πισσωμένων ιζημάτων σε τοίχους θαλάμου. 
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Ο θάλαμος καύσης εν λειτουργία καίει όλη την περίοδο θέρμανσης, πράγμα το οποίο 
συνδέεται 
με την τροφοδοσία καυσίμου σε κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την ποιότητα των 
καυσίμων και το μέγεθος του λέβητα. Στη λειτουργία "ΑΥΤΟΜΑΤΗ" η μονάδα ελέγχου 
μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις δυο καταστάσεις: "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" ή "∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ". 
Στη φάση "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" (η θερμοκρασία του λέβητα είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή 
θερμοκρασία) ο λέβητας παράγει θερμότητα  για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Ο 
ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς με σταθερή ταχύτητα ορισμένη που στην παράμετρο 
Απόδοση φυσητήρα, και ο τροφοδότης ενεργοποιείται περιοδικά κάθε Χρόνο μεταξύ των 
συνεχόμενων κύκλων τροφοδοσίας 
(για τον κοχλία τροφοδοσίας για Χρόνο τροφοδοσίας). 
Η παράμετρος Χρόνος μεταξύ των συνεχόμενων κύκλων τροφοδοσίας (και επιπλέον για 
τον κοχλία τροφοδοσίας Χρόνος τροφοδοσίας) καθορίζουν την ποσότητα του καυσίμου για 
τον θάλαμο καύσης. 
Εάν παρατηρήσετε ότι στη φάση "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" από τo retort στον τεφροδοχείο πέφτει 
άκαυστο καύσιμο πρέπει να αυξήσετε τον Χρόνο μεταξύ των συνεχόμενων κύκλων 
τροφοδοσίας. 
 
Στους  λέβητες με τον κοχλία τροφοδοσίας με τυπικό καυστήρα τύπου retort αρχικά μπορεί να 
ρυθμιστεί ο Χρόνος τροφοδοσίας σε 12 δευτερόλεπτα και μετά να ρυθμίζεται ο Χρόνο 
μεταξύ των συνεχόμενων κύκλων τροφοδοσίας.  Σε μερικούς καυστήρες χρειάζεται να 
δοθεί μια φορά ένα μεγαλύτερο τμήμα καυσίμου και είναι απαραίτητη η περισσότερη αναμονή 
για την καύση του (εστία σε σχήμα υδρορροής). 
Σε λέβητες με τροφοδότη έμβολο πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις και οδηγίες του 
κατασκευαστή του λέβητα. 

 
Κατά τη λειτουργία του λέβητα πρέπει να δώσετε προσοχή η 
ποσότητα του αέρα που παρέχεται από φυσητήρα να 
προσαρμοστεί σ την ένταση καύσης του καυσίμου στον καυστήρα. 
- Κόκκινη ατμίζον φωτιά υποδεικνύει ότι η ροή του αέρα είναι πολύ 
χαμηλή 
- Φωτεινό λευκό φως δείχνει ότι η ροή του αέρα είναι πολύ υψηλή 
- Η φωτιά είναι σωστή όταν βλέπουμε καθαρή, έντονη κίτρινη 
φλόγα που ξαπλώνεται όχι μόνο προς τα πάνω αλλά και προς τα πλάγια. 
Τα υπόλοιπα της θερμότητας θα πρέπει να βρίσκονται στο κολάρο του  retort καυστήρα, 
αλλά από την σχάρα πρέπει να πέφτουν μόνο στάχτες. Τα μπιζέλια άνθρακα πρέπει να 
καίγονται πάνω σε retort, και όχι μέσα του. Η καμένη τρύπα ("κρατήρας") στον καυστήρα 
σημαίνει πολύ μεγάλη ροή του αέρα. Η μεγάλη ροή αέρα ψύχει τον λέβητα μειώνει την 
απόδοση του. Η προσαρμογή δύναμης αέρος προς την εστία είναι δυνατή με τον καθορισμό 
της Απόδοσης φυσητήρα. Η ταχύτητα 12 αποτελεί τη μέγιστη ισχύ φυσητήρα. Συχνά η 
μείωση δύναμης της ροή του αέρα αυξάνει την οικονομία του λέβητα. Την ταχύτητα πρέπει 
να επιλέξετε παρατηρώντας τον θάλαμο καύσης στη φάση "ΘΕΡΜΑΝΣΗ", πρέπει να 
αυξήσετε ή να μειώνετε την ταχύτητα έτσι ώστε η φλόγα να αποκτήσει έντονο κίτρινο χρώμα. 
Κατά τη φάση "∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ" (ο λέβητας έχει φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία) η 
ποσότητα της θερμότητας που παράγεται μειώνεται σε ελάχιστη, έτσι ώστε να αρκεί για να 
συντηρείται η καύση - διατήρηση αναμμένου καυσίμου. Ο φυσητήρας σε αυτήν τη φάση 
ενεργοποιείται περιοδικά κάθε Χρόνο διαλείμματος στη διατήρηση για το Χρόνο 
αερισμού. Στη φάση "∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ" ο τροφοδότης ενεργοποιείται κάθε "κάποιο" αερισμό - 
αυτό ρυθμίζεται στην παράμετρο Πολλαπλότητα κύκλων τροφοδοσίας στη διατήρηση. 
Πχ. για την Πολλαπλότητα κύκλων τροφοδοσίας στη διατήρηση =3 τροφοδότης θα 
ενεργοποιηθεί κάθε 3 αερισμό. 

Επιρροή παραμέτρων ρύθμισης στη λειτουργία του λέβητα  



Οδηγίες χρήσης της μονάδας ελέγχου TITANIC έκδοση από  6.14   –     6     – 

Η αλλαγή των παραμέτρων ρύθμισης της μονάδας ελέγχου  
Ο ελεγκτής έχει 3 ομάδες των ρυθμιζόμενων παραμέτρων: 
- παράμετροι ρύθμισης διαθέσιμες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ελέγχου 
- παράμετροι συντήρησης είναι διαθέσιμες κατά την ενεργοποίηση του οδηγού με το κουμπί  
- παράμετροι εγκατάστασης μετά την εισαγωγή του κωδικού εγκαταστάτη (οδηγίες του 
σέρβις) 
Αλλαγές των παραμέτρων μπορεί να γίνονται στη λειτουργία: 

"ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ", "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ", "ΑΥΤΟΜΑΤΗ". 

Η είσοδος στη λειτουργία προγραμματισμού μετά από πάτημα 
του κουμπιού              επί 6 δευτερόλεπτα 

Μετά την είσοδο στον προγραμματισμό η πρώτη παράμετρος 
που εμφανίζεται είναι η Ρύθμιση του λέβητα.  

Μετά την επιλογή της παραμέτρου - τις αλλαγές κάνουμε με τα 
κουμπιά            και  

Κάντε την επιλογή των επόμενων παραμέτρων πατώντας το 
κουμπί           -για να προχωρήσετε στην επόμενη παράμετρο. 

Στις παραμέτρους που ρυθμίζονται λεπτά και τα δευτερόλεπτα 
με το κουμπί            περνάτε ανάμεσα λεπτά και δευτερόλεπτα 

Σε οποιοδήποτε σημείο του προγραμματισμού με το κουμπί.     
,      μπορείτε να μετακινηθείτε μία παράμετρο προς τα πίσω 

Η προτελευταία παράμετρος ρύθμισης από το μενού είναι η 
Ρύθμιση ΖΝΧ. Εάν στην εγκατάσταση δεν υπάρχει μια 
επιπλέον αντλία ζεστού νερού χρήσης, αυτή η παράμετρος 
πρέπει να ρυθμιστεί στην απενεργοποίηση -  
απενεργοποίηση του κυκλοφορητή του ΖΝΧ (κατά τη ρύθμιση 
αυτής της παραμέτρου πρέπει να κρατάτε πατημένο το κουμπί 
+         μέχρι να δείτε την ένδειξη  απενεργοποίηση). 

Στην παράμετρο Ρύθμιση του ΖΝΧ ορίζεται η θερμοκρασία η 
οποία να διατηρείται στην δεξαμενή του ζεστού νερού χρήσης, 
εάν στην εγκατάσταση υπάρχει μια επιπλέον αντλία ζεστού 
νερού χρήσης. Τις αλλαγές τις κάνουμε ανάλογα όπως σε 
περίπτωση άλλων παραμέτρων με κουμπιά              και  

Ως τελευταίο στοιχείο στο μενού εμφανίζεται η τρέχουσα 
θερμοκρασία της δεξαμενής του ΖΝΧ "Ένδειξη 
θερμοκρασίας ΖΝΧ" 

Έξοδος από τον προγραμματισμό των παραμέτρων του γίνεται μετά 

το πάτημα και την κράτηση του κουμπιού     για 6 
δευτερόλεπτα 

Αν δεν πιεστεί κανένα κουμπί η μονάδα ελέγχου από μόνη της 
θα βγει από τον προγραμματισμό μετά από 47 δευτερόλεπτα 
με αποθηκευμένες όλες τις αλλαγές.   

Έξοδος μετά 
το πάτημα επί 6 δευτερόλεπτα 

                                                                        –     7     –    Οδηγίες χρήσης της μονάδας ελέγχου TITANIC έκδοση από  6.14 

 
Μην κάνετε αλλαγές στη λειτουργία συντήρησης, αν δεν καταλαβαίνετε τη σημασία των 
επιμέρους παραμέτρων. Αν υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με τις επιμέρους 
παραμέτρους, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της μονάδας 
ελέγχου (βλ. τα στοιχεία επικοινωνίας στη σελίδα 1 οδηγιών χρήσης). 
Είσοδος στον προγραμματισμό των παραμέτρων 
συντήρησης: 
1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου με τον διακόπτη 0-
1 ή το κουμπί  
2. Πατώντας το κουμπί             ενεργοποιείτε τη μονάδα 
ελέγχου 
με τον διακόπτη 0-1 ή με το κουμπί  
3. Μετά την εμφάνιση ένδειξης Προγραμματισμός 
Αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα  
Αφήστε πρώτα το κουμπί        και  

  
  

Τώρα εμφανίζεται πρώτη από τις παραμέτρους για 
προγραμματισμό.  
Θερμοκρασία ενεργοποίησης αντλίας ΚΘ 
Με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού           περνάμε 
στον επόμενο παράμετρο.  
Μετά την επιλογή της παραμέτρου - τις αλλαγές των τιμών 
γίνεται με κουμπιά: 
Αύξηση τιμής με   
Μείωση τιμής με   
 
Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές πρέπει να πατήσετε 
το κουμπί              για 6 δευτερόλεπτα.  
Εάν δεν πατήσετε το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα η μονάδα 
ελέγχου θα βγει από τον προγραμματισμό των 
παραμέτρων μετά από 2 λεπτά χωρίς να αποθηκεύσει τις αλλαγές. 
Η λίστα όλων των παραμέτρων συντήρησης βρίσκεται στον 
πίνακα στη σελ. 2. 
Στον πίνακα στην επόμενη σελίδα με κίτρινό χρώμα 
σημειώνονται οι παράμετροι, οι οποίοι μπορούν να 
αλλάζουν στη μονάδα ελέγχου με επιλεγμένη λειτουργία 
ζώνης. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται στις παραμέτρους 
διαθέσιμες για κατασκευαστές λεβήτων και εγκαταστατών. Σε περίπτωση 
προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας ελέγχου (στοιχεία 
στην 1. σελίδα). 
Κατά την αλλαγή παραμέτρων συντήρησης ως τελευταίο εμφανίζεται ο "Κωδικός". 
Η είσοδος στις παραμέτρους εγκατάστασης γίνεται μετά την εισαγωγή ενός ειδικού 
κωδικού εγκαταστάτη. 
Η λανθασμένη αλλαγή των παραμέτρων εγκατάστασης μπορεί να εμποδίσει τη σωστή 
λειτουργία του λέβητα, ή να τη σταματήσει εντελώς. 
 (Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

Αλλαγή παραμέτρων συντήρησης της μονάδας ελέγχου  

Με το πάτημα του 
κουμπιού P περνάτε  

στην επόμενη παράμετρο 

Έξοδος μετά 
το πάτημα επί 6 δευτερόλεπτα 
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