
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

μέγ. 255  
στοιχεία

κεντρικός ελέγχος των θερμοηλεκτρι-
κών ενεργοποιητών σε ένα δωμάτιο

κεντρικός έλεγχος των καλοριφέρ  
σε ένα δωμάτιο

κεντρικός έλεγχος των ηλεκτρικών  
θερμαντήρων σε ένα δωμάτιο

μέγ. 99  
στοιχεία

Ασύρματη κεντρική μονάδα 
Κύριο στοιχείο του συστήματος PockerHome® 
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ασύρματη επικοινωνία στα 433,92 MHz 
Αυτοματισμοί θέρμανσης δωματίων 
Τροφοδοσία από αλκαλικές μπαταρίες 2x1,5 V, τύπου AA/R6

οδηγίες λειτουργίας PH-CJ37 
έκδοση 11.10



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ RF 433,92 MHz ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Το παρόν ασύρματο αμφίδρομο σύστημα έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη ρύθμιση της θέρμανσης. Εδώ, η κεντρική μονάδα πληροί τις λειτουργίες του 
ασύρματου θερμοστάτη δωματίου. Ανάλογα με τη θερμοκρασία στο χώρο αναφοράς, στον οποίο βρίσκεται, ελέγχει την πηγή θερμότητας (το λέβητα 
για παράδειγμα) και ρυθμίζει ολόκληρα συστήματα θέρμανσης σύμφωνα με καθορισμένα προγράμματα. Επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποί-
ηση ψηφιακών ελεγκτών (καλοριφέρ), θερμο-υποδοχών (ηλεκτρικούς θερμαντήρες), μονάδων ελέγχου για θερμο-ηλεκτρικές μονάδες, ρυθμιστές 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης (μεμονωμένα κυκλώματα, ελεγχόμενα από αντλία ή τρίοδη βαλβίδα) και πρόσθετων μονάδων ελέγχου για τη ρύθμιση 
θερμαντικών σωμάτων μέσα σε ένα δωμάτιο. Η κεντρική μονάδα αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θερμοκρασία σε επιμέρους 
εξαρτήματα. Βάσει των εν λόγω πληροφοριών, κάθε εξάρτημα ελέγχει την αντίστοιχη συσκευή θέρμανσης με την οποία είναι συνδεδεμένο.

Για την αποφυγή παρεμβολών και επιδράσεων στα συστήματα PocketHome®, κάθε σύστημα προστατεύεται με το δικό του, μοναδικό κωδικό 
που έχει αποθηκευτεί στην κεντρική μονάδα PH-CJ37 από τον κατασκευαστή!
Για να διασφαλιστεί η ορθή επικοινωνία όλων των στοιχείων του συστήματος PocketHome® με την κεντρική μονάδα PH-CJ37, πρέπει να εκτε-
λεστεί η λειτουργία εκμάθησης κωδικού - ACTIVATION (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για κάθε στοιχείο που προστίθεται στο σύστημα!
Επειδή όλο το σύστημα λειτουργεί σε αμφίδρομη συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας των 433,92 MHz, ακολουθήστε τις οδηγίες για την 
εγκατάσταση και την τοποθέτηση κάθε στοιχείου σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο!

τοίχος γυψοσανίδα γυαλί οπλισμένο 
σκυρόδεμα

σίδερο

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές παρέχονται μόνο προς πληροφόρηση, διαφέρουν  
ανάλογα  με τις συνθήκες στην τοποθεσία μετάδοσης του σήματος και τη λήψη!

Λειτουργίες συστήματος PockerHome®  σελίδα1-2
Στοιχεία PockerHome®  σελίδα3-4
Περιγραφή κεντρικής μονάδας (CU)  σελίδα 5
Στοιχεία ελέγχου CU  σελίδα 6
Περιγραφή οθόνης CU  σελίδα 7
Λειτουργίες και ρυθμίσεις CU  σελίδα 8

Λειτουργία AUTO, MANU, CLOCK, PROG  σελίδα 8
Ρύθμιση προγραμμάτων θερμοκρασίας  σελίδα 9
Επιλογή ΜΟΝΗΣ/ΖΥΓΗΣ εβδομάδας  σελίδα 9
Ρύθμιση προγραμμάτων χρόνου  σελίδα 9

Ρύθμιση σταθερών CU  σελίδα 10-12
Ενεργοποίηση στοιχείων συστήματος  σελίδα 12-14
Πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά στοιχεία σελίδα14-16
Άλλες λειτουργίες της CU  σελίδα16-21

Αργία  σελίδα 16
Σύντομη αλλαγή θερμοκρασίας σε λειτουργία AUTO σελίδα16
Επαναφορά της CU  σελίδα16
Ανεξάρτητη λειτουργία  σελίδα17
Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας  σελίδα17
Περιγραφή ρύθμισης PZT/υστέρησης/PI  σελίδα17
Χρήση μονάδων GSM  σελίδα18-20
Χρήση PH-WEB  σελίδα 21

Μηνύματα σφάλματος  σελίδα22
Τεχνικές παράμετροι  σελίδα22



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ασύρματη κεντρική μονάδα (ΚΜ) PH-CJ37
•  αντιπροσωπεύει τον εγκέφαλο του συνόλου του συστήματος και παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους 

εξαρτημάτων
• μετρά τη θερμοκρασία στα δωμάτια και ελέγχει τη θέρμανση των αντίστοιχων δωματίων
• λειτουργεί ως ασύρματος θερμοστάτης χώρου
• παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση των εξαρτημάτων που είναι ενεργοποιημένα στο σύστημα
•  22 εβδομαδιαία προγράμματα, τα οποία μπορούν επίσης να οριστούν με χρήση υπολογιστή (ανατρέξτε στις σελίδες 5, 8-10)
• δυνατότητα ελέγχου μέσω κινητού τηλεφώνου, εάν έχει συνδεθεί η μονάδα GST 1 /GST2 (ανατρέξτε στις σελίδες 5, 12, 18-20)
• δυνατότητα ελέγχου μέσω Διαδικτύου ολόκληρου του συστήματος (μέσω του PH-WEB, ανατρέξτε στη σελίδα 21)

Ασύρματος - επιτοίχιος- δέκτης λέβητα PH-PK20
•  ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις πληροφορίες για την τρέχουσα και απαιτούμενη θερμοκρασία που λαμβάνονται από την 

κεντρική μονάδα
• αποστέλλει επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η αλλαγή
• η κατάσταση του δέκτη υποδεικνύεται από τις λυχνίες LED στο εμπρόσθιο τμήμα,
• ενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα μετά από μικρής διάρκειας διακοπή ρεύματος (μνήμη E-EPROM)

Ασύρματος δέκτης λέβητα PH-PK21 - τοποθετημένος σε υποδοχή
•  ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις πληροφορίες για την τρέχουσα και απαιτούμενη θερμοκρασία που λαμβάνονται από την 

κεντρική μονάδα
• αποστέλλει επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η αλλαγή
• η κατάσταση του δέκτη υποδεικνύεται από τις λυχνίες LED στο εμπρόσθιο τμήμα,
• ενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα μετά από μικρής διάρκειας διακοπή ρεύματος (μνήμη E-EPROM)
• επιτρέπει τη σύνδεση άλλης συσκευής (μέσω υποδοχής)
 

PH-HD20 (έκδοση PH-HD01 χωρίς LCD) ασύρματη ψηφιακή κεφαλή
• ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου
• λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θερμοκρασία από την κεντρική μονάδα
• ελέγχει τη θέση της βαλβίδας καλοριφέρ, σύμφωνα με την αποκτηθείσα πληροφορία
• επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή που εκτελέστηκε και τις καταστάσεις σφάλματος
• έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας (χωρίς κεντρικό έλεγχο, μόνο η έκδοση PH-HD20)
• παροχή εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση αλκαλικών μπαταριών, 2 x 1,5 V, τύπου AA

Ασύρματη μονάδα PH-TS20, με υποδοχή θερμικής μεταγωγής
• ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου
• λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θερμοκρασία από την κεντρική μονάδα
• ελέγχει την συνδεδεμένη συσκευή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται
• επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή που εκτελέστηκε
• έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας καθώς και
• δυνατότητα ρύθμισης υστέρησης από 0,1 °C έως G ° C
• Ενημερώνει σχετικά με την ανάγκη επαναφόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας

Ασύρματη μονάδα PH-HT21 για θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές
• ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου
• λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θερμοκρασία από την κεντρική μονάδα
• ελέγχει την κίνηση της θερμοηλεκτρικής βαλβίδας καλοριφέρ, σύμφωνα με την αποκτηθείσα πληροφορία
• επιστρέφει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή που εκτελέστηκε
• έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας καθώς και
• ενημερώνει σχετικά με την ανάγκη επαναφόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας

Ασύρματος ελεγκτής ενδοδαπέδιας θέρμανση PH-BP1 (PH-BP1 P9 έκδοση 9 καναλιών)
• αποτελείται από το τμήμα πομπού και δέκτη (1 κανάλι ή 9 κανάλια)
• λειτουργεί ως ασύρματος θερμοστάτης που ελέγχει το συνδεδεμένο κύκλωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
•  ο πομπός ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θερμοκρα-

σία από την ΚΜ
•  ο πομπός ελέγχει ασύρματα το δέκτη (θερμοηλεκτρικός ενεργοποιητής, π.χ. SEH30.23) ανάλογα με τις πληροφορίες που απο-

κτήθηκαν
• αποστέλλει στην κεντρική μονάδα επιβεβαίωση της αλλαγής που πραγματοποιήθηκε
• έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας καθώς και
• δυνατότητα ρύθμισης υστέρησης (0,1 °C έως 5 °C) ή έλεγχο ΡΙ
• ο μέγιστος δυνατός αριθμός μονάδων PH-BP1 είναι 99



ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ασύρματος ελεγκτής ενδοδαπέδιας θέρμανσης PH-BP7  
(διατέθηκε στην αγορά το Φεβρουάριο του 2012)
•  αποτελείται από το τμήμα πομπού και δέκτη (1 κανάλι δέκτη με επιλογή αισθητήρα δαπέδου)
• λειτουργεί ως ασύρματος θερμοστάτης που ελέγχει το συνδεδεμένο κύκλωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
•  ο πομπός ανιχνεύει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου και λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη 

θερμοκρασία από την ΚΜ
•  ο πομπός ελέγχει ασύρματα το δέκτη (θερμοηλεκτρικός ρυθμιστής, π.χ. SHΕ 30.23) ανάλογα με τις πληροφορίες 

που αποκτήθηκαν
• αποστέλλει στην κεντρική μονάδα επιβεβαίωση της αλλαγής που πραγματοποιήθηκε
• έχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας καθώς και
• ο μέγιστος δυνατός αριθμός μονάδων PH-BP7 είναι 99

Χρονικά ελεγχόμενος δέκτης PH-WSOx
•  λαμβάνει πληροφορίες για την αλλαγή της κατάστασης από την κεντρική μονάδα (σύμφωνα με το προκαθορισμέ-

νο πρόγραμμα χρόνου)
•  ελέγχει τη συνδεδεμένη ηλεκτρική συσκευή (μέγ. 16 Α), σύμφωνα με την αποκτηθείσα πληροφορία και επιστρέφει 

πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε
•  επιπλέον, παρέχει δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω διακόπτη με κλειδί (PH-WS 10)

PH-WS01 (δέκτης με διακόπτη)
PH-WS02 (επιτοίχιος δέκτη)
PH-WS03 (σε υποδοχή)

Μονάδα ελέγχου PH-BSP για τη μεταγωγή ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων
•  ανιχνεύει τη θερμοκρασία του δωματίου και μετάγει τις μεμονωμένες συσκευές θέρμανσης κεντρικά χρησιμοποι-

ώντας αιτήματα
• διαθέτει δυνατότητα ελέγχου μέχρι και 255 στοιχείων μεταγωγής από μία θέση
• μετάγει τα στοιχεία σταδιακά (κάθε 1 δευτερόλεπτο), αποφεύγοντας έτσι τις υπερεντάσεις ρεύματος στο δίκτυο, 
• διαθέτει και δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας (ως θερμοστάτης χώρου) 
• κατάλληλο για τον έλεγχο των ηλεκτρικών καλοριφέρ σε ένα μεμονωμένο δωμάτιο
• οι ακόλουθες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία μεταγωγής

PH-SP1, τοποθετημένο σε κουτί καλωδίωσης 
PH-SP2, επίτοιχο 
PH-SP3, τοποθετημένο σε υποδοχή 
το max. ρεύμα μεταγωγής είναι 16 Α

Μονάδα ελέγχου PH-BHD για τον έλεγχο των ψηφιακών κεφαλών (ελεγκτής)
•  ανιχνεύει τη θερμοκρασία δωματίου και μετάγει κεντρικά τις ψηφιακές κεφαλές που βρίσκονται στα θερμαντικά 

σώματα
• διαθέτει δυνατότητα ελέγχου μέχρι και 255 ψηφιακών κεφαλών από μία θέση
• ελέγχει το άνοιγμα/κλείσιμο όλων των κεφαλών στο δωμάτιο ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία
• διαθέτει και δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας (ως θερμοστάτης χώρου)
• κατάλληλο για τον έλεγχο των καλοριφέρ σε ένα μεμονωμένο δωμάτιο
• οι ακόλουθες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία μεταγωγής

PH-HD20 ασύρματη ψηφιακή κεφαλή 
PH-HD01 ασύρματη ψηφιακή κεφαλή χωρίς οθόνη LCD

Μονάδα ελέγχου PH-BHT για θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές
•  αποστέλλει ερωτήματα για την ενεργοποίηση της πηγής θερμότητας, αν έχει προκαθοριστεί προτεραιότητα
•  ανιχνεύει τη θερμοκρασία δωματίου και μετάγει κεντρικά τους μεμονωμένους θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές 

βαλβίδων χρησιμοποιώντας αιτήματα
• διαθέτει δυνατότητα ελέγχου μέχρι και 255 μονάδων από μία θέση
• διαθέτει και δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας (ως θερμοστάτης χώρου)
• κατάλληλο για τον έλεγχο των θερμοηλεκτρικών βαλβίδων ενεργοποίησης σε ένα μεμονωμένο δωμάτιο
•  οι ακόλουθες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία μεταγωγής

Ασύρματη μονάδα PH-HT21 για θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές (π.χ., SEH30.23)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ PH-CJ37

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1.   Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί. Αυτό καθιστά λειτουργική τη μονάδα PH-CJ37.
2.   Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, επιδείξτε προσοχή στη σωστή πολικότητα, η οποία σημειώνεται στο θάλαμο της μπαταρίας.
3.  Η αναγκαιότητα αντικατάστασης της μπαταρίας υποδεικνύεται από το σύμβολο  στην οθόνη.
4.  Χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες 2 x 1.5 V τύπου AA!

Εάν χρησιμοποιείται εξωτερική πηγή, συνιστάται η αφαίρεση των μπαταριών από την κεντρική μονάδα!  Απορ-
ρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με το χειρισμό επικίνδυνων αποβλήτων!

εσωτερική κεραία 

οθόνη εμφάνισης 
χαρακτήρων

Εξωτερική πηγή  
(ΒΥΣΜΑ AD05) 
συνιστάται εάν το 
σύστημα περιέχει 
περισσότερα από  
10 στοιχεία!

σύνδεσμος  
εξωτερικής πηγής
(5 έως 12V /ΣΡελάχ. 150 mA)

σύνδεσμος Η/Υ, 
μονάδες GSM  
ή PH-WEB

πλήκτρα 
ελέγχου

συγκρότημα στηρίγματος σύνδεσμος  
για Η/Υ

μονάδες  
GSM

Σημείωση:  
το στήριγμα 
περιλαμβάνεται  
στο PH-CJ37

Σημείωση: η εξωτερική 
πηγή, το πρόγραμμα, οι 
μονάδες GSM και το PH-WEB 
δεν περιλαμβάνονται  
στην PH-CJ37!

υποδοχή 
μπαταρίας

έλεγχος 
 WEB

έως



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ PH-CJ37

αλλαγή ρολογιού (στην λειτουργία PROG)
ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας (στη λειτουργία « », λειτουργία διακοπών)
περιήγηση στα στοιχεία (στις λειτουργίες ACTIV και INFO)
shift σε περίπτωση καταχώρησης σταθερού 18 - τηλεφωνικού αριθμού (στη λειτουργία CONST)

enter, επιβεβαίωση
προβολή πληροφοριών σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του λέβητα
στη λειτουργία διακοπών, εμφανίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία και η τρέχουσα ώρα
αν χρησιμοποιείται PH-WEB, εμφανίζονται πληροφορίες διεύθυνση IP, κ.λπ. (σελίδα.21)

αλλαγή θερμοκρασίας
αλλαγή ώρας και σταθερών ρυθμίσεων
περιήγηση κατά τη διάρκεια της επιλογής λειτουργίας (F)

επαναφορά απενεργοποίησης στοιχείου ωρών λειτουργίας λέβητα (στη λειτουργία ACTIV)
απενεργοποίηση στοιχείου (στη λειτουργία INFO ενδεχόμενη απενεργοποίηση λειτουρ-
γίας λέβητα στη λειτουργία AUTO)

αντιγραφή ημερών (στη λειτουργία PROG)

διακοπές (το στοιχείο INFO δεν μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή τη λειτουργία - ανατρέξτε 
στη σελίδα 15) επιλογή μονής/ζυγής εβδομάδας, EVEN/ODD, (στη λειτουργία PROG)

αλλαγή ημέρας (στη λειτουργία PROG)

δοκιμή σωστής σύνδεσης (του λέβητα, μονάδας GSM) δοκιμές μεμονωμένων 
στοιχείων (στις λειτουργίες ACTIV, INFO)

επιλογή λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελ. 8-16 AUTO, CLOCK, PROG, 
CONST, ACTIV, INFO
επαναφορά

επιλογή προγράμματος θερμοκρασίας/ώρας (στη λειτουργία PROG)

επιλογή του προγράμματος λέβητα (σε κατάσταση λειτουργίας AUTO)
εναλλαγή μεταξύ θερμοκρασιών «  και  » (στη λειτουργία MANU)
εναλλαγή προγραμμάτων (στη λειτουργία PROG)
εναλλαγή σταθερών (στη λειτουργία CONST)
προσθήκη στοιχείου (στη λειτουργία ACTIV)
αλλαγή της δεδομένη λειτουργίας στοιχείου: λειτουργία AUTO/MANU/INDEPENDENT σε-
λίδες 14, 15 (στη λειτουργία INFO)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ PH-CJ37

1η γραμμή 

2η γραμμή 

3η γραμμή 

4η γραμμή 

5η γραμμή 

6η γραμμή 

ένδειξη τρέχουσας ημέρας

ένδειξη λειτουργίας λέβητα

ένδειξη CH (ένδειξη ωρών λειτουργίας λέβητα) 

σύμβολο ελέγχου λέβητα

σύμβολο ρύθμισης τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας, ανατρέξτε στη σελίδα 8 

ένδειξη συνεχούς επικοινωνίας

μεταβλητό μέρος της οθόνης

εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και επιθυμητής θερμοκρασίας / αριθμός προγράμματος για τις κεφαλές 

η απεικόνιση άλλων πληροφοριών εξηγείται λεπτομερώς για κάθε λειτουργία

ένδειξη της θερμοκρασίας εξοικονόμησης (σε λειτουργία MANU)

σύμβολο κατάστασης θερινής λειτουργίας, ανατρέξτε στη σελίδα 11

ένδειξη θερμοκρασίας άνεσης (σε λειτουργία MANU)

μήνυμα σφάλματος, ειδοποίηση σφάλματος

σύμβολο για τη λειτουργία αντιψυκτικού, ανατρέξτε στη σελίδα 17

σύμβολο κατάστασης λειτουργίας διακοπών, ανατρέξτε στη σελίδα 16

ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

ένδειξη μετάδοσης/λήψης σήματος

μεταβλητό μέρος της οθόνης
απεικόνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας και της επιλεγμένης λειτουργία (AUTO, PROG) 
η απεικόνιση άλλων πληροφοριών εξηγείται λεπτομερώς για κάθε λειτουργία

ένδειξη διαστημάτων προγραμμάτων (μέγ. 6 διαστήματα ανά ημέρα)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ PH-BSP ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει προσεκτικά το εισαγωγικό μέρος του εγχειριδίου που περιλαμβάνει την περιγραφή της συσκευής, τη θέση 
της μπαταρίας, τις λειτουργίες των πλήκτρων και τα σύμβολα της οθόνης (LCD)!
! ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Εάν έχετε αγοράσει το λογισμικό για τον έλεγχο του συστήματος από υπολογιστή (Η/Υ), το ακόλουθο τμήμα του 
εγχειριδίου είναι μόνο ενημερωτικό. Όλες οι σταθερές, τα προγράμματα και η ενεργοποίηση των στοιχείων μπορούν να εκτελεστούν 
απευθείας στον Η/Υ. Μετά τη σύνδεση της κεντρικής μονάδας με τον υπολογιστή, όλες οι προ-ρυθμισμένες τιμές μεταφέρονται στη 
μνήμη της κεντρικής μονάδας! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Η/Υ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕ-
ΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ! Εάν δεν διαθέτετε το λογισμικό, ακολουθήστε τις οδηγίες. Το 
επόμενο μέρος εστιάζει στην επεξήγηση των βασικών καταστάσεων λειτουργίας και στη ρύθμιση των βασικών παραμέτρων για τη σωστή 
λειτουργία ολόκληρου του συστήματος.
Πατήστε το πλήκτρο , και περιηγηθείτε μεταξύ των μεμονωμένων λειτουργιών με τα πλήκτρα . Για να επιλέξετε μια λειτουργία 
πατήστε το πλήκτρο .

AUT0     Αυτόματη λειτουργία     
Το σύστημα λειτουργεί σε αυτόματη λειτουργία, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα προγράμματα 
θερμοκρασίας ή χρόνου που έχουν οριστεί στα ενεργοποιημένα στοιχεία.
Η αλλαγή του προγράμματος λέβητα εκτελείται πατώντας τα πλήκτρα .
Οι ακόλουθες πληροφορίες εμφανίζονται μόλις πατηθεί το πλήκτρο :
-  απαιτούμενη θερμοκρασία για το λέβητα, βραχυπρόθεσμη αλλαγή θερμοκρασίας, εκτελείται 

με τα πλήκτρα 
-  ώρες λειτουργίας του λέβητα, πατώντας το πλήκτρο  μπορείτε να επαναφέρετε το μετρητή
Επιλογές για την οθόνη LCD:
1η γραμμή- aktualni den
3η γραμμή- από τα αριστερά: τρέχουσα ώρα ή καταστάσεις σφάλματος, επιθυμητή θερμοκρασία ή Αρ. προγράμματος. 
5η γραμμή- τρέχουσα θερμοκρασία και επιλεγμένη λειτουργία 
6η γραμμή- διάστημα προγράμματος

MANU     Χειροκίνητη λειτουργία     
Το σύστημα λειτουργεί στη χειροκίνητη λειτουργία. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, μπο-
ρούν να ρυθμιστούν δύο απαιτούμενες θερμοκρασίες για το λέβητα: εξοικονόμησης και άνεσης. 
Η επιλογή και ρύθμιση πραγματοποιούνται με χρήση των πλήκτρων  και , 
Η ένδειξη MANU δεν εμφανίζεται:
- όταν ο λέβητας δεν είναι ενεργός (PK: Ν)
- όταν η κεντρική μονάδα είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή 
Επιλογές για την οθόνη LCD:
1η γραμμή- τρέχουσα ημέρα
3η γραμμή- από τα αριστερά: τρέχουσα ώρα ή καταστάσεις σφάλματος, επιθυμητή θερμοκρασία

4η γραμμή - επιλεγμένη θερμοκρασία : εξοικονόμηση  ή άνεση   
5η γραμμή- τρέχουσα θερμοκρασία και επιλεγμένη λειτουργία

CLOCK     ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
Ρυθμίστε σταδιακά τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, την ημέρα, το μήνα και το έτος με τα 
πλήκτρα . Επιβεβαιώστε κάθε ρύθμιση με το πλήκτρο .
Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας
Μετά την αλλαγή της ώρας και ημερομηνίας στην κεντρική μονάδα, η τρέχουσα ώρα θα μεταφερθεί αυτόμα-
τα σε όλα τα ενεργά στοιχεία (τα στοιχεία πρέπει να είναι στην κατάσταση ασύρματης λειτουργίας)!
Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, η οθόνη LCD της κεντρική μονάδας εμφανίζει Hd (για τις κεφαλές), TS 
(για τις υποδοχές), BP1 (για τους ελεγκτές ενδοδαπέδιας θέρμανσης), κλπ. Επίσης, αυτός ο συγχρονισμός 
εκτελείται αυτόματα κάθε 2 ώρες.
Μετά τη σύνδεση της κεντρικής μονάδας σε Η/Υ και την εκκίνηση του προγράμματος PocketHome®, η ώρα 
και η ημερομηνία συγχρονίζονται αυτόματα με τη συνδεδεμένη συσκευή εντός διαστήματος 1 λεπτού περί-
που (ο Η/Υ έχει πάντα προτεραιότητα)!

PROG     προγραμματισμός
Η κεντρική μονάδα εκτελεί τις λειτουργίες του θερμοστάτη δωματίου. Στη λειτουργία PROG, 
μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 22 διαφορετικά εβδομαδιαία προγράμματα για τις κεφαλές, τις 
θερμοηλεκτρικές υποδοχές και τα άλλα στοιχεία, εκ των οποίων τα προγράμματα 10.P έως 22.P 
μπορεί να ανατεθεί σε χρονικά ελεγχόμενους δέκτες (PH-WSOx). Μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι 
και 6 χρονικά διαστήματα για κάθε ημέρα με διαφορετικές θερμοκρασίες.
Χάρη στην υψηλή τεχνολογία, η μονάδα μπορεί να προγραμματιστεί με 2 τρόπους:
1.  Άμεσος προγραμματισμού στη μονάδα PH-CJ37

Οι προκαθορισμένες τιμές εμφανίζονται απευθείας στην οθόνη LCD της μονάδας (ανατρέξτε 
στη σελίδα 9)

2.  Προγραμματισμός Η/Υ
Απλός προγραμματισμός μέσω του λογισμικού PocketHome®. Τα προγράμματα και οι ρυθμί-
σεις που δημιουργούνται μεταφέρονται αυτόματα μετά τη σύνδεση της κεντρικής μονάδας με 
τον Η/Υ (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο PH-PC-SW)



ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PROG

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΤΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PROG

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ WS

-   Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε τη λειτουργία PROG με τα κουμπιά . Επιβεβαιώστε με το 
κουμπί .

-  Επιλέξτε το πρόγραμμα προς ρύθμιση με το πλήκτρο   (1 .P έως 22.P).
-   Ρυθμίστε την έναρξη της μεταβολής της θερμοκρασίας με το πλήκτρο  σε ελάχιστα βήματα των 

10 λεπτών.
-  Αναθέστε την επιθυμητή θερμοκρασία στη δεδομένη ώρα με το πλήκτρο  σε βήματα των 0,5 °C.
-  Μετά τη ρύθμιση του πρώτου χρόνου και θερμοκρασίας, πιέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
-   Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη ρύθμιση του δεύτερου χρόνου και θερμοκρασίας για την ίδια ημέρα, 

που υποδεικνύεται με το σύμβολο  στην τελευταία, έκτη γραμμή της οθόνης.
-  Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι τη ρύθμιση και του τελευταίου (έκτου) διαστήματος.
-   Αφού πατήσετε το πλήκτρο , θα μετακινηθείτε αυτόματα στη ρύθμιση της επόμενης ημέρας, 

όπου μπορείτε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο.

Πληροφορίες: Εάν δεν χρησιμοποιήσετε και τις 6 επιλογές σε μία ημέρα, μπορείτε να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα πατώντας 
επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  ή με το στοιχείο  (Ημέρα).

Χρησιμοποιείται για να επιταχύνει τον προγραμματισμό. Μπορείτε να αντιγράψετε ένα προγραμματισμό ημέρας στην επόμενη πατώ-
ντας απλά το πλήκτρο   (Αντιγραφή).
-  Ο δείκτης ημέρας πρέπει να είναι στην ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε στην επόμενη ημέρα.
-   Πατήστε το πλήκτρο  (Αντιγραφή), το πρόγραμμα θα αντιγραφεί αυτόματα στην επόμενη ημέρα και η ένδειξη ημέρας (1η γραμ-

μή οθόνης) θα μετακινηθεί στην επόμενη ημέρα.

Εάν έχουν οριστεί τα προγράμματα 1.P και 2.P, μπορείτε να καθορίσετε ποιο θα είναι ενεργό στις περιττές ή τις άρτιες 
εβδομάδες. Όταν επιλεχθεί αυτό το στοιχείο, τα προγράμματα θα εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα στη λειτουργία AUTO 
(κατάλληλο στην περίπτωση της εργασίας σε βάρδιες). 

-   πατήστε το πλήκτρο  και μέσω των πλήκτρων  επιλέξτε τη λειτουργία 
PROG, επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο  

-  πατώντας τα πλήκτρα   επιλέξτε το πρόγραμμα 1.P 
-   πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε για ποια εβδομάδα θα είναι ενεργό το 

πρόγραμμα 
L = περιττή, U = άρτια, 1 = απροσδιόριστο 

-  Το πρόγραμμα 2.P ορίζεται αυτόματα

-   Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία PROG με τα πλήκτρα . Επιβεβαιώστε με το 
πλήκτρο .

-   Με το πλήκτρο  , επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να ρυθμίσετε (10.P έως 22.P).
-   Πατήστε το πλήκτρο επάνω από το πλήκτρο απενεργοποίησης (Off). Εμφανίζεται το μήνυμα “On” (Ενεργό) στην 

οθόνη αντί της θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα θερμοκρασίας αλλάζει στο χρόνο ένα.
-   Το πρόγραμμα χρόνου σας επιτρέπει να ορίσετε μέχρι 6 χρονικά διαστήματα στα οποία η συσκευή j πρέπει 

να ενεργοποιηθεί (με ελάχιστο βήμα 10 λεπτών).
-   Ρυθμίστε τον πρώτο χρόνο ενεργοποίησης (On) με το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο .
-   Ρυθμίστε τον πρώτο χρόνο απενεργοποίησης (OFF) με το πλήκτρο  και επιβεβαιώστε πατώντας το 

πλήκτρο .
-   Θα μετακινηθείτε αυτόματα στη ρύθμιση διαστήματος δεύτερου χρόνου για την ίδια ημέρα, που υποδει-

κνύεται με το σύμβολο  στην τελευταία, έκτη γραμμή της οθόνης, 
-  Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι τη ρύθμιση και του τελευταίου (έκτου) διαστήματος.
-   Αφού πιέσετε το πλήκτρο  θα μεταφερθείτε αυτόματα στην επόμενη ρύθμιση ημέρας, όπου μπορεί-

τε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο.

Πληροφορίες:   Εάν δεν χρησιμοποιήσετε και τις 6 επιλογές σε μία ημέρα, μπορείτε να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα πατώ-
ντας επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  ή με το πλήκτρο  (Ημέρα). Το διάστημα μπορεί επίσης να ρυθμι-
στεί μετά τα μεσάνυχτα.  
Αντιγραφή ημερών - προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τα προγράμματα θερμοκρασίας.

ΠΕΡΙΤΤΗ

ΑΡΤΙΑ



ΠΡΟ-ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σταθερές ρύθμισης CONST
Για τη σωστή λειτουργία της κεντρικής μονάδας, πρέπει να ορίσετε τις ακόλουθες σταθερές, με 
τις οποίες μπορείτε, για παράδειγμα, να καθορίσετε τα όρια θερμοκρασίας ή τον τύπο ρύθμισης 
(ρύθμιση υστέρησης ή PI), για την ενεργό PK: A του λέβητα (ανατρέξτε στη σελίδα 13).
-   Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξτε τη λειτουργία CONST με τα πλήκτρα . Επιβεβαι-

ώστε με το πλήκτρο .
-  Περιηγηθείτε στις σταθερές με τα πλήκτρα   (δείτε παρακάτω).
-  Ρυθμίστε τις σταθερές τιμές με τα πλήκτρα . Επιβεβαιώνετε πάντα με το πλήκτρο .

1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Μπορείτε να ορίσετε τον περιορισμό της ελάχιστης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Εάν χρησιμο-
ποιείτε τη μονάδα GSM, θα ενημερωθείτε με μήνυμα SMS όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει 
κάτω από αυτήν την τιμή. Επιλέξτε εντός του εύρους από 2°C έως 10°C.
Εκτελέστε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα , και πατήστε το πλήκτρο , έτσι θα μετακινηθείτε 
αυτόματα στην επόμενη ρύθμιση σταθεράς.

2. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Μπορείτε να ορίσετε τον περιορισμό της μέγιστης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Εάν χρησιμοποι-
είτε τη μονάδα GSM, θα ενημερωθείτε με μήνυμα SMS όταν η θερμοκρασία δωματίου αυξηθεί 
επάνω από αυτήν την τιμή. Επιλέξτε εντός του εύρους από 15°C έως 39°C.
Εκτελέστε τη ρύθμιση με τα πλήκτρα  και πατήστε το πλήκτρο   έτσι θα μετακινηθεί 
αυτόματα στην επόμενη ρύθμιση σταθεράς.

Τα προγράμματα 3.P έως 22. P είναι προ-ρυθμισμένα από το εργοστάσιο, αλλά μπορείτε να τα αλλάξετε ανάλογα με τις ανάγκες, όπως 
ακριβώς και τα 1.P 2.P j (για παράδειγμα: 5/21 σημαίνει την επιθυμητή θερμοκρασία των 21 °C στις 5 π.μ.).
Σημείωση:  -  Αν η μονάδα PH-CJ37 είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή, τα προγράμματα αυτά θα αντικατασταθούν από τα προ-

καθορισμένα προγράμματα! 
-  Εάν αλλάξετε τα προγράμματα που έχουν ήδη προκαθοριστεί, ελέγξτε και τα 6 χρονικά διαστήματα!

Σημείωση: Τα προγράμματα 10.P 
έως 22.P είναι πανομοιότυπα με το 
πρόγραμμα 9.P και μπορούν επίσης 
να αλλαχθούν!

  πρόγραμμα Αρ.3 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18
  Τρίτη 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18
  Τετάρτη 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18
  Πέμπτη 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18
  Παρασκευή 05/21 06/18 12/20 16/21 18/22 21/18
  Σάββατο 07/21 21/18
  Κυριακή 07/21 21/18

  πρόγραμμα Αρ.5 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18
  Τρίτη 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18
  Τετάρτη 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18
  Πέμπτη 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18
  Παρασκευή 08/21 09/18 15/21 18/22 23/18
  Σάββατο 08/21 18/22 22/18
  Κυριακή 08/21 18/22 22/18

  πρόγραμμα Αρ.4 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18
  Τρίτη 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18
  Τετάρτη 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18
  Πέμπτη 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18
  Παρασκευή 06/21 07/18 15/21 18/22 22/18
  Σάββατο 07/21 18/22 22/18
  Κυριακή 07/22 18/23 22/19

  πρόγραμμα Αρ.7 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18
  Τρίτη 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18
  Τετάρτη 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18
  Πέμπτη 07/22 09/18 15/23 18/24 22/18
  Παρασκευή 07/22 09/18 15/23 -18/24 22/18
  Σάββατο 08/22 18/24 22/18
  Κυριακή 08/22 18/24 22/18

  πρόγραμμα Αρ.9 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 08/23 21/18
  Τρίτη 08/23 21/18
  Τετάρτη 08/23 21/18
  Πέμπτη 08/23 21/18
  Παρασκευή 08/23 21/18
  Σάββατο 08/23 21/18
  Κυριακή 08/23 21/18

  πρόγραμμα Αρ.6 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18
  Τρίτη 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18
  Τετάρτη 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18
  Πέμπτη 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18
  Παρασκευή 07/21 09/18 15/22 18/23 22/18
  Σάββατο 07/21 18/23 22/18
  Κυριακή 07/21 18/23 22/18

  πρόγραμμα Αρ.8 1 2 3 4 5 6
  Δευτέρα 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17
  Τρίτη 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17
  Τετάρτη 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17
  Πέμπτη 06/20 08/18 14/21 17/22 22/17
  Παρασκευή 06/20 08/18- 14/21 17/22 22/17
  Σάββατο 07/21 17/23 22/19
  Κυριακή 07/21 17/23 22/19
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3. ΠΡΟΩΡΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/SUMMER MODE (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Πατώντας το πλήκτρο , επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες, και στη συνέχεια επιβεβαιώστε, 

πατώντας Option (Επιλογή) 0 = normal mode (κανονική λειτουργία)
Κανονική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, χωρίς πρόωρη ενεργοποίηση της θέρμανσης.
 
Option 1 = πρόωρη ενεργοποίηση της θέρμανσης. Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει την επιθυμητή θερ-
μοκρασία, στον επιθυμητό χρόνο. 
Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πότε πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, προκειμένου να έχετε την επιθυμητή θερ-
μοκρασία το πρωί όταν ξυπνάτε, ούτε να ενεργοποιείτε εκ των προτέρων, για μεγάλο διάστημα, και χωρίς λόγο, τη 
θέρμανση. Έτσι, προγραμματίζετε μόνο το χρόνο της επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας. Κατόπιν λειτουργίας 
δύο ημερών, το PH-CJ37 καθορίζει τις θερμικές σταθερές του δωματίου, και στη συνέχεια ενεργοποιεί προκαταβολικά 
τη θέρμανση, στον επιθυμητό χρόνο. Η περίοδος της πρόωρης ενεργοποίησης περιορίζεται αυτόματα σε 2 ώρες.

Option 2 = summer mode
Σε αυτή τη λειτουργία, δεν είναι ενεργοποιημένη η κεντρική θέρμανση (CH). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το καλοκαίρι, όταν δεν απαι-
τείται κεντρική θέρμανση. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη .

Σημείωση: η αντιπαγωτική προστασία (3°C) εξακολουθεί να είναι λειτουργική. Σε αυτή τη λειτουργία, δεν είναι δυνατόν να μεταβά-
λετε τη θερμοκρασία, και να επιλέξετε holiday mode (λειτουργία διακοπών)!

9. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Για να ορίσετε την ελάχιστη χρονική περίοδο ενεργοποίησης του 
λέβητα, σε λεπτά, σε περίπτωση υστέρησης. Επιλέξτε ανάλογα με 
τον τύπο του συστήματος θέρμανσης, δείτε τον πίνακα

.
10. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ PI
Πατώντας το πλήκτρο   , ορίζετε την υστέρηση σε κλίμακα από 0,1°C έως 1,5°C. Εάν έχει επιλεγεί 
η υστέρηση, οι σταθερές (11,12,13) παραλείπονται αυτόματα, γεγονός που σχετίζεται με τον ορισμό των 
παραμέτρων της ρύθμισης PI. Όταν επιλεγούν τρεις οριζόντιες παύλες, με τα πλήκτρα   , η ρύθμιση 
PI είναι ενεργή.

11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ PI 
Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί σε κλίμακα 5 έως 20 λεπτών. Η διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος 
ορίζεται από το θερμικό νεκρό χρόνο του αντίστοιχου δωματίου.
Η βέλτιστη ρύθμιση κυμαίνεται συνήθως από 10 έως 15 λεπτά, για τα θερμαντικά σώματα από χάλυβα, 
ενώ για την ενδοδαπέδια θέρμανση συνιστάται ρύθμιση από 16 έως 20 λεπτά.

12. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΙ
Είναι δυνατόν να οριστεί σε κλίμακα 1 έως 5 λεπτών. Η ρύθμιση 
εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος θέρμανσης, κι από την 
επιλογή του χρονικού διαστήματος για τη ρύθμιση ΡΙ. Συνιστάται 
ρύθμιση, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

13. ΖΩΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ PI
Αυτή η τιμή καθορίζει την έναρξη της ρύθμισης PI. Για παράδειγμα, η επιθυμητή θερμο-
κρασία είναι 22,0°C, και η ζώνη αναλογικότητας είναι 1,5°C. Μέχρι τους 20,5°C, η πηγή 
θα θερμαίνει σε πλήρη απόδοση. Αμέσως μόλις επιτευχθεί η τιμή αυτή, αρχίζει να λει-
τουργεί η ρύθμιση PI. Η ζώνη ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ μπορεί να οριστεί σε κλίμακα από 1,5 
έως 3,0°C.

Τύπος θέρμανσης
Ελάχιστος χρόνος 

ενεργοποίησης πηγής

Ηλεκτρική θέρμανση 1
Θερμαντικά σώματα από χάλυβα 2 (3)
Θερμαντικά σώματα  
από χυτοσίδηρο 4

Ενδοδαπέδια θέρμανση 5

Θέρμανση 
ενεργοποίησης

Ελάχιστος χρόνος
πηγής

Ηλεκτρική θέρμανση 1
Θερμαντικά σώματα από χάλυβα 2 (3)
Θερμαντικά σώματα από χυ-
τοσίδηρο 4

Ενδοδαπέδια θέρμανση 5

11

11
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14. ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
Ορίστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος), κατά την οποία επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ανα-
γκαιότητα του προβλεπόμενου σέρβις του λέβητα. Κατά την εν λόγω ημερομηνία, το μήνυμα Udr και η ένδειξη 

 θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD (μπορείτε να ακυρώσετε το μήνυμα, εισάγοντας μια νέα ημερομηνία, για την 
επόμενη συντήρηση του λέβητα!).

17. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ GSM
Αυτή η σταθερά σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την επιλογή ελέγχου της κεντρικής μονάδας, μέσω της 
μονάδας GSM. Επιλογές:

GSM: Ν, Δεν επιτρέπεται μονάδα GSM: οι σταθερές 18 και 19 παραβλέπονται αυτόματα, 

GSM: Α, Επιτρέπεται μονάδα GSM: οι σταθερές 18 και 19 πρέπει να οριστούν!

Κάντε την επιλογή με τα πλήκτρα , κι επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . 
Πληροφορίες: Ο έλεγχος μονάδας GSM περιγράφεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο GST1/GST2.

18. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Αυτή η σταθερά μπορεί να οριστεί, εάν η επιλογή GSM: Α έχει οριστεί για τη ΣΤΑΘΕΡΑ 17. 
Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, σε διεθνή μορφή (420 123456789), στον οποίο θα πρέπει να αποστέλλονται 
μηνύματα απόκρισης SMS, αναφορικά με την κατάσταση των μεμονωμένων στοιχείων του συστήματος (αριθμός 
τηλεφώνου του χρήστη).
Ορίστε με τα πλήκτρα , κι επιβεβαιώστε κάθε ορισμό με το πλήκτρο . 
Μπορείτε να περιηγηθείτε τους αριθμούς με τα πλήκτρα.

19. ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
Αυτή η σταθερά μπορεί να οριστεί, εάν η επιλογή GSM: Α έχει οριστεί για τη ΣΤΑΘΕΡΑ 17. 
Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SΙΜ που έχετε εισάγει στη μονάδα GST1/GST2.
Ορίστε με τα πλήκτρα , κι επιβεβαιώστε κάθε ορισμό με το πλήκτρο . 
Μπορείτε να περιηγηθείτε τους αριθμούς με τα πλήκτρα .

20. ΕΚΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αυτή η σταθερά δεν μπορεί να οριστεί, μόνο σας ενημερώνει σχετικά με την έκδοση του υλικολογισμικού.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό, για τον έλεγχο του συστήματος μέσω Η/Υ, θα πρέπει να ελέγξετε αν η 
έκδοση του λογισμικού προορίζεται για τη συγκεκριμένη έκδοση του υλικολογισμικού της κεντρικής μονάδας.

ACTIV (ενεργοποίηση μεμονωμένων στοιχείων του PocketHome®)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε (ενεργοποιήσετε) στοιχεία του συστήματος σταδιακά, και 
να ορίσετε σε αυτά προγράμματα 1.P-22.P. Ο μέγιστος αριθμός στοιχείων σε ολόκληρο το σύστημα 
ανέρχεται σε 255 στοιχεία!
-   Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία ACTIV με τα πλήκτρα  . Επιβεβαιώστε με το 

πλήκτρο .
-  Πατήστε το πλήκτρο , για να επιλέξετε την ομάδα στοιχείων που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε. 
-  Πατήστε το πλήκτρο , για να επιλέξετε την επιλογή ενεργοποίησης, σύμφωνα με τον πίνακα. 
-  Ορίστε ένα πρόγραμμα με τα πλήκτρα .
-  Για να ενεργοποιήσετε ένα άλλο στοιχείο στην ίδια ομάδα (π.χ., Hd), πατήστε τα πλήκτρα . 
-   Πατήστε το πλήκτρο , για να ενεργοποιήσετε, κι ορίστε ένα πρόγραμμα σε κάποιο στοιχείο με το 

πλήκτρο . 
-   Μετά τον ορισμό όλων των στοιχείων της ίδιας ομάδας, πατήστε το πλήκτρο , για να επιβεβαιώσετε, και να 

συνεχίσετε με τον ορισμό των στοιχείων μιας άλλης ομάδας (π.χ., TS). συνολικός αριθμός ενεργών στοιχείων

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα μεμονωμένα στοιχεία της ομάδας με το πλήκτρο .  Για να διαγράψετε ένα στοιχείο, πατήστε το 
πλήκτρο  (Απενεργοποίηση), 
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ "UCENI" ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD!

συνολικός  
αριθμός ενεργών 

στοιχείων
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Ομάδα στοιχείων Περιγραφή Δυνατότητα ενεργοποίησης  
(επιλογή με )

Προγράμματα 
(επιλογή με )

PK
μέγ. 1 στοιχείο

ΔΕΚΤΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
(PH-PK20, PH-PK21)

Α = δέκτης λέβητα ενεργός Ν = δεν είναι στο 
σύστημα 1.P-22.P

Hd
μέγ. 255 στοιχεία*

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
(PH-HD20)

0 = κεφαλή ανενεργή, επιλέξτε σταδιακά 
διευθύνσεις από 1 έως 255, ανάλογα με τον 
αριθμό των κεφαλών στο σύστημα **

1.P-22.P

TS
μέγ. 255 στοιχεία*

ΠΡΙΖΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (PH-TS20)

0 = πρίζα ανενεργή, επιλέξτε σταδιακά διευ-
θύνσεις από 1 έως 255, ανάλογα με τον αριθ-
μό των πριζών στο σύστημα **

1.P-22.P

HT
μέγ. 255 στοιχεία*

ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ

(PH-HT1)

0 = μονάδα ανενεργή
Επιλέξτε σταδιακά διευθύνσεις από 1 έως 255, 
ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων στο 
σύστημα**

1.P-22.P

WS
μέγ. 255 στοιχεία*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ  
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

(PH-WS01 έως PH-WS03)

0 = στοιχείο χρονικής ενεργοποίησης ανενερ-
γό, επιλέξτε σταδιακά διευθύνσεις από 1 έως 
255, ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων 
στο σύστημα **

1.P-22.P

bP1
μέγ. 99 στοιχεία*

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(PH-BP1)

0 = ελεγκτής ανενεργός, επιλέξτε σταδιακά 
διευθύνσεις από 1 έως 99, ανάλογα με τον 
αριθμό των ελεγκτών στο σύστημα **

10.P-22.P

bP7
μέγ. 99 στοιχεία*

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(PH-BP7)

0 = ελεγκτής ανενεργός, επιλέξτε σταδιακά 
διευθύνσεις από 1 έως 99, ανάλογα με τον 
αριθμό των ελεγκτών στο σύστημα **

1.P-22.P

bSP
μέγ. 99 στοιχεία*

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ EL

(PH-BSP)

0 = μονάδα j ανενεργή
Επιλέξτε σταδιακά διευθύνσεις από 1 έως 99, 
ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων στο 
σύστημα**

1.P-22.P

bHd
μέγ. 99 στοιχεία*

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

(PH-BHD)

0 = μονάδα ανενεργή
Επιλέξτε σταδιακά διευθύνσεις από  1 έως 
99, ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων στο 
σύστημα**

1.P-22.P

bHT
μέγ. 99 στοιχεία*

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΗ-
ΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ

(ΡΗ-ΒΗΤ)

0 - μονάδα ανενεργή
Επιλέξτε σταδιακά διευθύνσεις από  1 έως 
99, ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων στο 
σύστημα**

1.P-22.P

* αριθμός στοιχείων:   Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο σύνολο των στοιχείων του συστήματος, δηλαδή PK+Hd+TS+HT+WS+bP1+bP7
+bSP+bHd+bHT = 255.   
Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει 1 δέκτης λέβητα κι άλλες 254 ψηφιακές κεφαλές στο σύστημα ή οποιοσδήπο-
τε άλλος συνδυασμός!

* *διεύθυνση 1 έως 255:    Αυτή η διεύθυνση πρέπει πάντοτε να αντιστοιχεί στη διεύθυνση της παραμέτρου PA:r του εκάστοτε εγχειριδίου 
στοιχείου (ΡΗ-HD20, κλπ.). Ορίζεται αυτόματα, κατά τη διάρκεια εκμάθησης στη λειτουργία UA:dr (για PH-HD20/
TS20, έκδοση 10.05 και νεότερη έκδοση)!

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΤΗ ΛΕΒΗΤΑ - PK
-   Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία ACTIV με τα πλήκτρα   . Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

-  Οι πληροφορίες για το δέκτη λέβητα εμφανίζονται στην οθόνη (PK: Ν)

-   Επιλέξτε την επιλογή ενεργοποίησης , σύμφωνα με τον πίνακα (σελίδα 13), με τα πλήκτρα   , κι ορίστε ένα 
πρόγραμμα (1.Ρ-22.P) με το πλήκτρο   

-   Πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) στο δέκτη λέβητα (PH-PK20, PH-PK21), για να μπείτε στη λει-
τουργία εκμάθησης κωδικού (δείτε το σχετικό εγχειρίδιο του δέκτη).

-  Πατήστε το πλήκτρο  (Δοκιμή) στο PH-CJ37 (εμφανίζεται το σύμβολο εκπομπής σήματος )

-   Δύο δίοδοι αναβοσβήνουν ταυτόχρονα στο δέκτη, γεγονός που σημαίνει ότι το στοιχείο έχει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ!

Επιβεβαιώστε τη σωστή ενεργοποίηση του δέκτη λέβητα, πατώντας και πάλι το πλήκτρο  (ο μεταγωγέας 
ηλεκτρονόμου είναι σε λειτουργία, κι η κεντρική μονάδα εμφανίζει το μήνυμα Test).

Αν εμφανίζεται το μήνυμα Err (Σφάλμα) στην οθόνη, πρέπει να ελέγξετε τη σύνδεση και να επαναλάβετε τη διαδικασία!
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συνολικός  
αριθμός  
κεφαλών

διεύθυνση κεφαλής  
(αριθμός ακολουθίας)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - Hd
-   Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία ACTIV με τα πλήκτρα . Επιβεβαιώστε με το 

πλήκτρο  .
-  επιλέξτε την ομάδα κεφαλών Hd με τα πλήκτρα   
-   Επιλέξτε την επιλογή ενεργοποίησης, σύμφωνα με τον πίνακα (σελίδα 13), με τα πλήκτρα   κι ορίστε 

ένα πρόγραμμα (1.Ρ-22.P) με το πλήκτρο  
-  Επιλέξτε την κεφαλή που θα μάθει τον κωδικό, με το πλήκτρο .
-   Ξεκινήστε τη λειτουργία εκμάθησης «UA:dr» της επιλεγμένης κεφαλής (PH-HD20 ή PH-HD01) (δείτε 

το εγχειρίδιο για PH-HD20 ή PH-HD01)
-  Πατήστε το πλήκτρο στο PH-CJ37 (εμφανίζεται το σύμβολο εκπομπής σήματος )
-  Επιβεβαιώστε τη σωστή ενεργοποίηση της κεφαλής, πατώντας ξανά το πλήκτρο .
-   Τα μηνύματα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΑ) και MANU (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ) εμφανίζονται στην κεφαλή ταυτόχρονα, 

γεγονός που σημαίνει ότι το στοιχείο έχει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ!
-  Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο, για να ενεργοποιήσετε τις άλλες κεφαλές.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Err στην οθόνη, πρέπει να ελέγξετε τη σύνδεση και να επαναλάβετε τη διαδικασία!

Σημείωση: απενεργοποίηση κεφαλής (αφαίρεση από το σύστημα) - στη λειτουργία ACTIV, επιλέξτε την 
κεφαλή που επιθυμείτε να αφαιρέσετε, και πατήστε το πλήκτρο .

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - WS
Πρώτα, θα πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον ένα χρονικό πρόγραμμα (δείτε σελίδα 9). Αν δεν προεπιλεγεί κά-
ποιο πρόγραμμα, η ομάδα προϊόντων WS δεν θα εμφανίζεται στη λειτουργία ACTIV!

-   Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία ACTIV με τα πλήκτρα . Επιβεβαιώστε με το 
πλήκτρο  . 

-  Επιλέξτε την ομάδα στοιχείων χρονικής ενεργοποίησης WS με το πλήκτρο  .
-   Επιλέξτε την επιλογή ενεργοποίησης, σύμφωνα με τον πίνακα (σελίδα 13), με τα πλήκτρα  , κι ορίστε 

ένα πρόγραμμα (10.Ρ-22.P), με το πλήκτρο .
-  Επιλέξτε το στοιχείο που θα μάθει τον κωδικό, με το πλήκτρο .
-   Ξεκινήστε τη λειτουργία εκμάθησης «UA:dr» του επιλεγμένου στοιχείου (PH-WS01 έως PH-WS03) 

(δείτε το εγχειρίδιο για PH-WS01 έως PH-WS03)
-  Πατήστε το πλήκτρο  στο PH-CJ37 (εμφανίζεται το σύμβολο εκπομπής σήματος ), 
-  Επιβεβαιώστε τη σωστή ενεργοποίηση του στοιχείου, πατώντας ξανά το πλήκτρο . 
-   Οι δίοδοι αναβοσβήνουν ταυτόχρονα στο δέκτη, γεγονός που σημαίνει ότι το στοιχείο έχει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ! 
-   Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο, για να ενεργοποιήσετε τα άλλα στοιχεία χρονικής ενεργοποίησης. Αν εμφα-

νίζεται το μήνυμα Err στην οθόνη, πρέπει να ελέγξετε τη σύνδεση και να επαναλάβετε τη διαδικασία!

Σημείωση:  απενεργοποίηση στοιχείου WS (αφαίρεση από το σύστημα) - στη λειτουργία ACTIV, επιλέξτε 
το στοιχείο που επιθυμείτε να αφαιρέσετε, και πατήστε το πλήκτρο .

Τα στοιχεία WS μπορούν επίσης να ελεγχθούν (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) από απόσταση, με τη βοήθεια ενός διακόπτη 
με κλειδί PH-WS10. Η ενεργοποίηση του διακόπτη με κλειδί περιγράφεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο ΡΗ-WS10!

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ (Hd)!

διεύθυνση στοιχείου 
(αριθμός ακολουθίας)

συνολικός αριθμός 
στοιχείων WS

συνολικός αριθμός  
στοιχείων στο σύστημα

INFO (πληροφορίες) για τα μεμονωμένα στοιχεία που έχουν ενεργοποιηθεί στο σύστημα
Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μεμονωμένων στοι-
χείων που έχουν ενεργοποιηθεί στο σύστημα, να ελέγξετε τη σωστή σύνδεση τους, και να αλλάξετε τρόπους 
λειτουργίας.
-   Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία INFO με τα πλήκτρα . Επιβεβαιώστε με το 

πλήκτρο .
-   Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με την ομάδα των στοιχείων που είναι ήδη ενεργά στο σύστημα. 

Πατώντας σταδιακά το πλήκτρο , μπορείτε να δείτε:
πληροφορίες σχετικά με το δέκτη λέβητα (PK), τις ψηφιακές κεφαλές (Hd), τις πρίζες (TS), τις μονά-
δες για τα θερμοηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης (HT), τα στοιχεία χρονικής ενεργοποίησης 
(WS), τους ελεγκτές ενδοδαπέδιας θέρμανσης (bP1), τους ελεγκτές ενδοδαπέδιας θέρμανσης (bP7), τις 
μονάδες ελέγχου των ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων (bSP), τις μονάδες ελέγχου των ψηφιακών 
κεφαλών (bHd), ή τις μονάδες ελέγχου για τα θερμοηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης (bHT). 

-   Εάν μια ομάδα περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία (για παράδειγμα, 5 κεφαλές ενεργές στην ομάδα Hd), 
μπορείτε να περιηγηθείτε στα μεμονωμένα στοιχεία με τα πλήκτρα .
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚΤΗ ΛΕΒΗΤΑ - PK (και επιτρεπόμενες μεταβολές)
Program preset (Προεπιλογή προγράμματος) - δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή σε αυτή τη λειτουργία.

Communication error (Σφάλμα επικοινωνίας) - υποδεικνύεται με το σύμβολο «  ».

Mode preset( Προεπιλογή λειτουργίας) - αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις επιθυμητές 
θερμοκρασίες για τη συγκεκριμένη λειτουργία:

-   Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO, MANU ή HOLIDAY, με τα πλήκτρα , και μεταβάλετε 
τη θερμοκρασία, με τα πλήκτρα .

Boiler state (Κατάσταση λέβητα) - πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του λέβητα 
(θερμότητα = σύμβολο φλόγας/καμία θερμότητα, λειτουργία-AUTO/MANU/OFF/holiday)

-   Πατήστε το πλήκτρο  (η ένδειξη  εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη, κι ανάβει η 
ένδειξη επικοινωνίας ).

Η αντίστοιχη δίοδος που υποδεικνύει τη μετάδοση και τη λήψη σήματος αναβοσβήνει στο 
δέκτη λέβητα.

Ο έλεγχος της ορθής σύνδεσης μπορεί να γίνει σε λειτουργία AUTO, το πάτημα του πλήκτρου  προκαλεί 
την εναλλαγή των ρελέ του δέκτη (PH-PK20/PH-PK21) αρκετές φορές!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ - Hd (και επιτρεπόμενες μεταβολές)
Program preset (Προεπιλογή προγράμματος) - δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή σε αυτή τη λειτουργία.

Head address (Διεύθυνση κεφαλής) - δεν μπορεί να μεταβληθεί. Ωστόσο, μπορείτε να περιηγηθείτε στις 
μεμονωμένες κεφαλές με το πλήκτρο . Αυτή η διεύθυνση ορίζεται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση 
(δείτε το εγχειρίδιο PH-HD20).

Communication error (Σφάλμα επικοινωνίας) - υποδεικνύεται με το σύμβολο «  ».

Mode preset( Προεπιλογή λειτουργίας) - αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις επιθυμητές 
θερμοκρασίες για τη συγκεκριμένη λειτουργία:
-   Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO, MANU ή --- (INDEPENDENT MODE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), δείτε τη σελίδα 

17), με τα πλήκτρα , και μεταβάλετε τη θερμοκρασία με τα πλήκτρα .
-   Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κεφαλή με το πλήκτρο  (στη λειτουργία AUTO, η επιλογή Off 

ακυρώνεται στην επόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας του προγράμματος).

Head state (Κατάσταση κεφαλής) - πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κεφαλής και την ποσοστι-
αία θέση της βαλβίδας
 -   Πατήστε το πλήκτρο  (η ένδειξη εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη, κι ανάβει η ένδειξη επικοινω-

νίας  ). Το μήνυμα TEST εμφανίζεται στην κεφαλή. Η κεφαλή αποστέλλει τα τρέχοντα δεδομένα, σχετικά 
με τη θέση της βαλβίδας και τη θερμοκρασία δωματίου, στην κεντρική μονάδα.

Open window mode (Λειτουργία ανοικτού παραθύρου) - αν η κεφαλή είναι σε λειτουργία «open window», 
το σύμβολο «- - -» εμφανίζεται επί της κεφαλής, και κλείνει (δείτε το εγχειρίδιο PH-HD20/PH-BHD). 

Πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες ελέγχου bHd μπορούν να ληφθούν με παρόμοιο τρόπο, απλώς επιλέξτε 
την ομάδα bHd στη λειτουργία INFO! 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΙΖΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ- TS (και επιτρεπόμενες μεταβολές) 
Program preset (Προεπιλογή προγράμματος) - δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή σε αυτή τη λειτουργία.

Socket address (Διεύθυνση πρίζας) - δεν μπορεί να μεταβληθεί. Ωστόσο, μπορείτε να περιηγηθείτε στις με-
μονωμένες πρίζες με το πλήκτρο . Αυτή η διεύθυνση ορίζεται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση (δείτε 
το εγχειρίδιο PH-TS20). 

Communication error (Σφάλμα επικοινωνίας) - υποδεικνύεται με το σύμβολο «  ».

Mode preset( Προεπιλογή λειτουργίας) - αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταβάλετε τις επιθυμητές 
θερμοκρασίες για τη συγκεκριμένη λειτουργία:

-   Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO, MANU ή - - - (INDEPENDENT MODE, δείτε σελίδα 17), με τα πλήκτρα , και με-
ταβάλετε τη θερμοκρασία του δωματίου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρίζα με το πλήκτρο  (στη 
λειτουργία AUTO, η επιλογή Off ακυρώνεται κατά την επόμενη μεταβολή θερμοκρασίας του προγράμματος).

Socket state (Κατάσταση πρίζας) - πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πρίζας (ενεργοποίηση/απε-
νεργοποίηση θέρμανσης και τρέχουσα θερμοκρασία).

-   Πατήστε το πλήκτρο  (η ένδειξη  εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη, κι ανάβει η ένδειξη επικοινω-
νίας  ). Το μήνυμα TEST εμφανίζεται στην πρίζα θερμικής ενεργοποίησης. Η πρίζα αποστέλλει τα τρέχο-
ντα δεδομένα για τη θερμοκρασία του δωματίου στην κεντρική μονάδα.

Πληροφορίες για τις μονάδες HT μονάδες και τις μονάδες ελέγχου bSP και bHT μπορούν να ληφθούν 
με παρόμοιο τρόπο, απλά, επιλέγετε πάντα τη σχετική ομάδα HT/bSP/bHT!
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - WS (και επιτρεπόμενες μεταβολές)
Program preset (Προεπιλογή προγράμματος) - δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή σε 
αυτή τη λειτουργία.
Element address (Διεύθυνση στοιχείου) - δεν μπορεί να μεταβληθεί. Ωστόσο, μπορείτε 
να περιηγηθείτε στα μεμονωμένα στοιχεία με το πλήκτρο . Αυτή η διεύθυνση ορίζεται 
αυτόματα κατά την ενεργοποίηση (δείτε PH-WS01, PH-WS02 και PH-WS03). 
Communication error (Σφάλμα επικοινωνίας) - υποδεικνύεται με το σύμβολο «  »., 
Mode preset (Προεπιλογή λειτουργίας) - αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταβάλετε 
την κατάσταση του στοιχείου:
-     Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO ή MANU με τα πλήκτρα , και μεταβάλετε την κατά-

σταση Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης με τα πλήκτρα   (στη λειτουργία AUTO, 
αυτή η μεταβολή ακυρώνεται στην επόμενη μεταβολή προγράμματος). Αν κάνετε μια 
βραχυπρόθεσμη μεταβολή, εμφανίζεται μήνυμα με πεζά γράμματα (Ενεργοποίηση/Απε-
νεργοποίηση) στην οθόνη LCD!

Element state (Κατάσταση στοιχείου) - πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 
στοιχείου (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) 
-     Πατήστε το πλήκτρο  (η ένδειξη  εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη, κι ανάβει η 

ένδειξη επικοινωνίας ).

Η πράσινη δίοδος αναβοσβήνει στο στοιχείο WS, και το στοιχείο αποστέλλει τα δεδομένα 
της τρέχουσας κατάστασης στην κεντρική μονάδα.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
HOLIDAY 
Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη κατά τη διάρκεια των διακοπών, όταν το σπίτι είναι άδειο, και 
δεν χρειάζεται να μεταβάλετε τη θερμοκρασία. Εισάγετε πάντα την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και την ΩΡΑ της 
επιστροφής σας από τις διακοπές, αν επιθυμείτε τα στοιχεία του συστήματος να επιστρέψουν στο 
προεπιλεγμένο πρόγραμμα (σε AUTO ή MANU)!
-  Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO ή MANU - Πατήστε το αναμμένο πλήκτρο.
-    Ορίστε την ημερομηνία επιστροφής σας από τις διακοπές με το πλήκτρο , κι επιβεβαιώστε με 

το πλήκτρο . 
-   Ορίστε την ώρα της επιστροφής, και πάλι επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Με τα πλήκτρα 

, ορίστε τη θερμοκρασία που θα πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια των διακοπών 
σας, μέχρι να επιστρέψετε.

-  Η κεντρική μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία διακοπών σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση:  Μπορεί να οριστεί και σε σύστημα χωρίς ενεργό λέβητα. Όλες οι ενεργές κεφαλές (πρίζες) 
θα διατηρούν την ίδια προεπιλεγμένη θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια των διακοπών!

Τα πλήκτρα δεν είναι λειτουργικά σε αυτή τη λειτουργία (εκτός από τα πλήκτρα Info, Off, )! Αυτή 
η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί μόνο με το πλήκτρο !
Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί σε λειτουργία SUMMER (προεπιλεγμένη σταθερά 3, σύμβολο )!

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που η θερμοκρασία στο δωμάτιο 
είναι μη κατάλληλη σε μια δεδομένη στιγμή, και πρέπει να μεταβληθεί για ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα, χωρίς μεταβολή του προγράμματος.

Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή στη λειτουργία AUTO του λέβητα. Πατώντας απλά τα πλήκτρα 
, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική θερμοκρασία από τη θερμοκρασία του προγράμματος. 

Η μονάδα PH-CJ37 θα διατηρήσει αυτή τη θερμοκρασία, μέχρι να την επόμενη μεταβολή, όπως 
ορίζεται από το πρόγραμμα. 

RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο , μόνο σε περίπτωση απροσδιόριστου σφάλματος - μετά το πάτημα, θα γίνει επαναφορά των ρυθ-
μίσεων του επεξεργαστή, αλλά όλες οι μεταβολές που αποθηκεύτηκαν θα διατηρηθούν στη μνήμη E-EPROM!

Εάν επιθυμείτε να επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες παραμέτρους και τα προγράμματα (τα προγράμματα 3 - 22 θα επανέλθουν 
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους), πατήστε τα πλήκτρα  και . Αφήστε πρώτα το πλήκτρο , και στη συνέχεια το πλή-
κτρο  (το μήνυμα RESET θα εμφανιστεί σύντομα στην οθόνη LCD).
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INDEPENDENT
Στη λειτουργία αυτή, το στοιχείο εξακολουθεί να ελέγχεται από την κεντρική μονάδα (ακόμα ενεργό στο σύστημα), αλλά δεν δέχεται 
εντολές από την κεντρική μονάδα. Η επιθυμητή θερμοκρασία ορίζεται απευθείας επί του στοιχείου, ανεξάρτητα από την κεντρική 
μονάδα. Το πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου της θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο στοιχείο, ενώ είναι ακόμα 
δυνατό να ληφθούν πληροφορίες, σχετικά με την τρέχουσα θερμοκρασία του συγκεκριμένου δωματίου, από την κεντρική μονάδα. Η 
λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικοτροφεία, γραφεία και μεγάλα αντικείμενα. 
-    Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία INFO με τα πλήκτρα . Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . 
-   Επιλέξτε το στοιχείο, για το οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε λειτουργία, με τα πλήκτρα  και . 
-   Επιλέξτε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INDEPENDENT με τα πλήκτρα  (η οθόνη εμφανίζει - - -), και επιβεβαιώστε με   

το . Το μήνυμα «ln:FO» θα αρχίσει σύντομα να αναβοσβήνει στην οθόνη του στοιχείου σε λειτουργία independent. 
παράδειγμα οθόνης LCD του PH-HD20

ΑΝΤΙ-FREEZE MODE (ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Αν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει κάτω από τους 3°C, το PH-CJ37 αποστέλλει αυτόματα εντολή ενεργοποίησης του λέβητα. Αμέ-
σως μόλις η θερμοκρασία αυξηθεί, επιστρέφει στην προκαθορισμένη κατάσταση λειτουργίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PZT (ΣΤΑΘΕΡΑ 3)
Η λειτουργία PZT (πρόωρη απενεργοποίηση της θέρμανσης) εγγυάται την επιθυμητή θερμοκρασία, στον επιθυμητό χρόνο.
Κατόπιν λειτουργίας δύο ημερών, το PH-CJ37 καθορίζει τις θερμικές σταθερές του δωματίου, και στη συνέχεια ενεργοποιεί 
προκαταβολικά και αυτόματα τη θέρμανση, στον επιθυμητό χρόνο. Η περίοδος της πρόωρης ενεργοποίησης περιορίζεται αυ-
τόματα σε 2 ώρες.

ΥΣΤΕΡΗΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ 10)
Διαφορά μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής θερμοκρασίας.
Η υστέρηση είναι δυνατόν να ρυθμιστεί σε κλίμακα από 0,1 έως 1,5°C. Εάν 
η υστέρηση έχει οριστεί στον 1°C, και η επιθυμητή θερμοκρασία στους 
20°C, ο θερμοστάτης θα απενεργοποιηθεί στους 20°C, και θα ενεργοποιη-
θεί και πάλι στους 19°C (δείτε το διάγραμμα).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΙ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ 11,12,13)
Η αρχή της ρύθμισης ΡΙ έγκειται στην σύγκριση της πραγματικής θερμοκρασίας δωματίου με την επιθυμητή θερμοκρασία.
Επιλογή ΣΤΑΘΕΡΑΣ11: κατά τον ορισμό του χρονικού διαστήματος, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η θερμική αδράνεια 
του συγκεκριμένου δωματίου. Η βέλτιστη ρύθμιση είναι συνήθως 10 έως 15 λεπτά. Ωστόσο, εάν στο δωμάτιο παρατηρούνται 
συχνές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Ως ζώνη αναλογικό-
τητας ορίζεται η έναρξη της ρύθμισης PI (ΣΤΑΘΕΡΑ13).

Έξυπνο χρονόμετρο

Ενεργοποίηση του κοινού χρονομέτρου, 1 ώρα πριν από την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας

Ενεργοποίηση κοινού χρονοδιακόπτη 2 ώρες πριν από την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας

άσκοπη κατανάλωση 
αίσθημα κρύου

Λειτουργία πρόωρης ενεργοποίησης  
του συστήματος θέρμανσης

Υστέρηση

Λειτουργία ρύθμισης PI

Ρύθμιση PI

κοινός  
θερμοστάτης

προσαρμοστικός  
θερμοστάτης

περιττή κατανάλωση

αίσθηση κρύου

ιδανική συμπεριφορά των επιθυμητών θερμοκρασιών
πραγματική συμπεριφορά των επιθυμητών θερμοκρασιών

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ζώνη 
αναλογικότητας

Του κύκλου λειτουργίαςΕνεργοποιημένη  
θέρμανση στο 100%  

του κύκλου λειτουργίας

+ Τιμή κατά προσέγγιση, η πραγματική τιμή υπολογίζεται από το θερμοστάτη

παράδειγμα οθόνης 
LCD του PH-HD20
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TVARY ODESÍLANÝCH ZPRÁV
Pro odesílání a přijímání zpětných zpráv je možné použít jakýkoli typ mobilního telefonu!!
Pokud má telefon možnost nastavení velikosti (formátu) písma, tak vždy při psaní zpráv 
používejte STŘEDNÍ velikost (možnost třech velikostí písma) nebo VELKÁ velikost 
(možnost dvou velikostí písma).

!

xx = hodnota teploty ve°C (vždy dvoumístné číslo, např. 05)

SMS PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU

Stav PK001 Informace o stavu kotle.

Stav HDyyy
Stav TSyyy
Stav HTyyy
Stav WSyyy

Informace o stavu hlavice, kde yyy je adresa (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255.

Podobným způsobem zjišťujeme informace o stavu zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické 
pohony  HT a časově ovládané přijímače WS.

Stav BP1yyy
Stav BP7yyy
Stav BSPyyy
Stav BHDyyy
Stav BHTyyy

Informace o stavu termostatu pro podlah. topení,kde yyy je adresa (pořadové číslo) termosta-
tu, ve formátu 001 až 099.

Podobným způsobem zjišťujeme informace o stavu jednotek BSP, BHD a BHT

SMS PRO VYPNUTÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU (OFF)

Vyp PK001 Vypnutí kotle, pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx PK001
(pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem).

Vyp HDyyy
Vyp TSyyy
Vyp HTyyy
Vyp WSyyy

Vypnutí hlavice, kde yyy je adresa (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255. Pro 
zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx HDyyy (pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do 
další změny dané programem). 
Podobně postupujeme u zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony HT a časově 
ovládané přijímače WS.

Vyp BP1yyy
Vyp BP7yyy
Vyp BSPyyy
Vyp BHDyyy
Vyp BHTyyy

Vypnutí termostatu pro podlah.topení, kde yyy je adresa (pořadové číslo) termostatu, ve for-
mátu 001 až 099. Pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx BP1yyy (pokud je v režimu 
AUTO, platí tento stav do další změny dané programem)

Podobně postupujeme u jednotek BSP, BHD a BHT.

SMS PRO ZMĚNU TEPLOTY U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU

Teplota xx HDyyy

Teplota xx HDVSE

Teplota xx HDyyy-yyy

Změna požadované teploty hlavice (kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí povole-
ných maximálních a minimálních teplot), a za yyy adresu (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 
001 až 255. 

Pro hromadné posílání stejné teploty všem hlavicím zadáme místo yyy text VSE.

Pro hromadné posílání stejné teploty pro vybrané hlavice, ale s po sobě jdoucí adresou 
např. HD001-004 (požad. teplota se přiřadí hlavicím s adresou 1,2,3 a 4)

V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu.
V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.
(zjištění/změna režimu hlavic - v režimu Info na PH-CJ37)
Podobným způsobem měníme teplotu u zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony  
HT. Místo zkratky HD vložíme zkratku vybrané skupiny prvků TS nebo HT.

Teplota xx BP1yyy

Teplota xx BP1VSE

Teplota xx BP1yyy-yyy

Změna požadované teploty termostatu pro podlahové topení (významově shodné jak u Hd a 
TS), yyy může být od 001 do 099!

Pro hromadné posílání stejné teploty všem termostatům zadáme místo yyy text VSE.

Pro hromadné posílání stejné teploty pro vybrané termostaty, ale s po sobě jdoucí adresou 
např. bP1 001-004 (požadovaná teplota se přiřadí BP1 s adresou 1,2,3 a 4)

V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu.
V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.
(zjištění/změna režimu termostatů bP1 - v režimu Info na PH-CJ37)
Podobným způsobem měníme teplotu u jednotek BSP, BHD a BHT. Místo zkratky BP1 vložíme 
zkratku vybrané skupiny prvků BSP, BHD nebo BHT.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ GSM
Το σύστημα μπορεί να συμπληρωθεί με μονάδες GSM, GST1 ή GST2, οι οποίες επιτρέπουν τον τηλεχειρισμό της κεντρικής μο-
νάδας, μέσω κινητού τηλεφώνου. Με απλά μηνύματα SMS, μπορείτε να ελέγξετε τη θέρμανση ή να λάβετε πληροφορίες σχετικά 
με την κατάσταση. Για λεπτομερείς οδηγίες, δείτε τη μονάδα GST1 ή GST2 (η επιλογή της σύνδεσης μονάδας μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί σε ΣΤΑΘΕΡΕΣ 17-19, σελίδα 12). Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

1.  Εγκαταστήστε και ρυθμίστε την κεντρική μονάδα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

2.  Ορίστε τις σταθερές 17, 18, 19 στην κεντρική μονάδα, ως ακολούθως:
-   Πατήστε το πλήκτρο , κι επιλέξτε τη λειτουργία ΣΤΑΘΕΡΑΣ με το πλήκτρο . Επιβεβαιώστε 

με το πλήκτρο .
-   Επιλέξτε τη ΣΤΑΘΕΡΑ17 με τα πλήκτρα .
-   Επιλέξτε την επιλογή GSM: A με τα πλήκτρα , κι επιβεβαιώστε με το πλήκτρο . Έτσι, προχω-

ράτε στον ορισμό της ΣΤΑΘΕΡΑΣ18 (ορισμός αριθμού τηλεφώνου).
-   Με τα πλήκτρα , εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, σε διεθνή μορφή (420 123456789), στον οποίο 

θα πρέπει να αποστέλλονται μηνύματα απόκρισης SMS, αναφορικά με την κατάσταση των στοιχείων. 
Επιβεβαιώστε κάθε ορισμό με το πλήκτρο  (μπορείτε να περιηγηθείτε στους προεπιλεγμένους 
αριθμούς με τα πλήκτρα );

-   Η τελευταία σταθερά, ΣΤΑΘΕΡΑ19, είναι ο κωδικός PIN της κάρτας SIM που θα εισαχθεί στη μονάδα 
GSM.

-   Με τα πλήκτρα , εισάγετε σταδιακά τον αριθμό. Και πάλι, επιβεβαιώστε κάθε ορισμό με το πλή-
κτρο  (μπορείτε να περιηγηθείτε στους προεπιλεγμένους αριθμούς με τα πλήκτρα ).

3.  Εισάγετε την ενεργοποιημένη κάρτα SIM στη μονάδα GST1/GST2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
δείτε το εγχειρίδιο GST1/GST2.

4.  Συνδέστε την κεντρική μονάδα στη μονάδα, χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων (περιλαμ-
βάνεται στο πακέτο GST1/GST2), και στη συνέχεια, συνδέστε την παροχή ισχύος της μονάδας στο 
ηλεκτρικό δίκτυο 230V/50Hz (αναβοσβήνει η πορτοκαλί λυχνία LED)!

5.  Από τη στιγμή που θα ανάψει η πορτοκαλί δίοδος στη GST1, ελέγξτε τη σωστή σύνδεση, χρησιμο-
ποιώντας το πλήκτρο  στην κεντρική μονάδα.
Στην οθόνη της κεντρικής μονάδας θα εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα (η σύνδεση 
πραγματοποιείται πάντα αυτόματα, εντός 3 λεπτών):

Σηματοδότηση σωστής 
σύνδεσης της μονάδας

Σηματοδότηση σωστής σύνδεσης  
της μονάδας και ορισμού κωδικού PIN

Μονάδα μη συνδεδεμένη,  
λανθασμένα συνδεδεμένη!

Θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα,  
να ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΕ την κεντρική μονάδα,  

και να πληκτρολογήσετε σωστά  
τον κωδικό PIN
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Pro odesílání a přijímání zpětných zpráv je možné použít jakýkoli typ mobilního telefonu!!
Pokud má telefon možnost nastavení velikosti (formátu) písma, tak vždy při psaní zpráv 
používejte STŘEDNÍ velikost (možnost třech velikostí písma) nebo VELKÁ velikost 
(možnost dvou velikostí písma).
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SMS PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU

Stav PK001 Informace o stavu kotle.

Stav HDyyy
Stav TSyyy
Stav HTyyy
Stav WSyyy

Informace o stavu hlavice, kde yyy je adresa (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255.

Podobným způsobem zjišťujeme informace o stavu zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické 
pohony  HT a časově ovládané přijímače WS.

Stav BP1yyy
Stav BP7yyy
Stav BSPyyy
Stav BHDyyy
Stav BHTyyy

Informace o stavu termostatu pro podlah. topení,kde yyy je adresa (pořadové číslo) termosta-
tu, ve formátu 001 až 099.

Podobným způsobem zjišťujeme informace o stavu jednotek BSP, BHD a BHT

SMS PRO VYPNUTÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU (OFF)

Vyp PK001 Vypnutí kotle, pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx PK001
(pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem).

Vyp HDyyy
Vyp TSyyy
Vyp HTyyy
Vyp WSyyy

Vypnutí hlavice, kde yyy je adresa (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 001 až 255. Pro 
zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx HDyyy (pokud je v režimu AUTO, platí tento stav do 
další změny dané programem). 
Podobně postupujeme u zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony HT a časově 
ovládané přijímače WS.

Vyp BP1yyy
Vyp BP7yyy
Vyp BSPyyy
Vyp BHDyyy
Vyp BHTyyy

Vypnutí termostatu pro podlah.topení, kde yyy je adresa (pořadové číslo) termostatu, ve for-
mátu 001 až 099. Pro zrušení funkce použijte zprávu Teplota xx BP1yyy (pokud je v režimu 
AUTO, platí tento stav do další změny dané programem)

Podobně postupujeme u jednotek BSP, BHD a BHT.

SMS PRO ZMĚNU TEPLOTY U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SYSTÉMU

Teplota xx HDyyy

Teplota xx HDVSE

Teplota xx HDyyy-yyy

Změna požadované teploty hlavice (kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí povole-
ných maximálních a minimálních teplot), a za yyy adresu (pořadové číslo) hlavice, ve formátu 
001 až 255. 

Pro hromadné posílání stejné teploty všem hlavicím zadáme místo yyy text VSE.

Pro hromadné posílání stejné teploty pro vybrané hlavice, ale s po sobě jdoucí adresou 
např. HD001-004 (požad. teplota se přiřadí hlavicím s adresou 1,2,3 a 4)

V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu.
V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.
(zjištění/změna režimu hlavic - v režimu Info na PH-CJ37)
Podobným způsobem měníme teplotu u zásuvek TS a jednotek pro termoelektrické pohony  
HT. Místo zkratky HD vložíme zkratku vybrané skupiny prvků TS nebo HT.

Teplota xx BP1yyy

Teplota xx BP1VSE

Teplota xx BP1yyy-yyy

Změna požadované teploty termostatu pro podlahové topení (významově shodné jak u Hd a 
TS), yyy může být od 001 do 099!

Pro hromadné posílání stejné teploty všem termostatům zadáme místo yyy text VSE.

Pro hromadné posílání stejné teploty pro vybrané termostaty, ale s po sobě jdoucí adresou 
např. bP1 001-004 (požadovaná teplota se přiřadí BP1 s adresou 1,2,3 a 4)

V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu.
V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.
(zjištění/změna režimu termostatů bP1 - v režimu Info na PH-CJ37)
Podobným způsobem měníme teplotu u jednotek BSP, BHD a BHT. Místo zkratky BP1 vložíme 
zkratku vybrané skupiny prvků BSP, BHD nebo BHT.

SMS ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Info PK001 Πληροφορίες κατάστασης λέβητα.

Info HDyyy 
Info TSyyy 
Info HTyyy 
Info WSyyy

Πληροφορίες κατάστασης κεφαλής, όπου yyy η διεύθυνση κεφαλής (αριθμός ακολουθίας), υπό μορφή 001 - 255.

Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πριζών TS και των μονάδων 
για τους θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές HT, και των χρονικά ελεγχόμενων δεκτών WS.

Info BP1yyy
Info BP7yyy 
Info BSPyyy 
Info BHDyyy 
Info B HTyyy

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του θερμοστάτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης, όπου yyy η διεύθυνση του 
θερμοστάτη (αριθμός ακολουθίας), υπό μορφή 001 - 099.

Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μονάδων BSP, BHD και BHT.

SMS ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Off PK001 Απενεργοποίηση λέβητα, για ακύρωση, χρησιμοποιήστε το μήνυμα Temp xx PK001
(στη λειτουργία AUTO, η κατάσταση αυτή διαρκεί μέχρι την επόμενη μεταβολή που θα ορίσει το πρόγραμμα).

Off HDyyy 
Off TSyyy 
Off HTyyy 
Off WSyyy

Απενεργοποίηση κεφαλής, όπου yyy η διεύθυνση κεφαλής (αριθμός ακολουθίας), υπό μορφή 001 - 255. Για να 
ακυρώσετε τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μήνυμα Temp xx HDyyy (στη λειτουργία AUTO, η κατάσταση αυτή 
διαρκεί μέχρι την επόμενη μεταβολή που θα ορίσει το πρόγραμμα).
Προχωρήστε με παρόμοιο τρόπο για τις πρίζες TS και τις μονάδες για τους θερμοηλεκτρικούς ενεργοποιητές HT, και 
τους χρονικά ελεγχόμενους δέκτες WS.

Off BP1yyy 
Off BP7yyy 
Off BSPyyy 
Off BHDyyy 
Off BHTyyy

Απενεργοποίηση θερμοστάτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης, όπου yyy η διεύθυνση του θερμοστάτη (αριθμός 
ακολουθίας), υπό μορφή 001 - 099. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μήνυμα Temp xx BPIyyy 
(στη λειτουργία AUTO, η κατάσταση αυτή διαρκεί μέχρι την επόμενη μεταβολή που θα ορίσει το πρόγραμμα). 

Προχωρήστε με παρόμοιο τρόπο για τις μονάδες BSP, BHD και ΒΗΤ.

SMS ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Temp xx HDyyy

Temp xx HDall 

Temp xx HDyyy-yyy

Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας κεφαλής (όπου xx δεν μπορεί παρά να είναι ένας ακέραιος αριθμός, εντός 
του εύρους των επιτρεπόμενων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών. Για yyy, εισάγετε τη διεύθυνση κεφαλής 
(αριθμός ακολουθίας), υπό μορφή 001 - 255.

Για να αποστείλετε μαζικά την ίδια θερμοκρασία σε όλες τις κεφαλές, εισάγετε το κείμενο ALL , αντί του yyy. Για να 
αποστείλετε μαζικά την ίδια θερμοκρασία σε επιλεγμένες κεφαλές, με διαδοχικές διευθύνσεις, π.χ., HD001-004 (η 
επιθυμητή θερμοκρασία θα αφορά τις κεφαλές 1,2,3, και 4).

Στη λειτουργία AUTO, η μεταβολή αυτή είναι βραχυπρόθεσμη, μέχρι την επόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας του 
προγράμματος. Στη λειτουργία MANU, η μεταβολή αυτή είναι μόνιμη, μέχρι την επόμενη χειροκίνητη μεταβολή της 
θερμοκρασίας (διαπίστωση/μεταβολή της λειτουργίας κεφαλής - στη λειτουργία Info του PH-CJ37). Με παρόμοιο 
τρόπο, μπορείτε να μεταβάλετε τη θερμοκρασία των πριζών TS και των μονάδων για τους θερμοηλεκτρικούς 
ενεργοποιητές HT. Αντί του HD, εισάγετε τη συντομογραφία της επιλεγμένης ομάδας στοιχείων, TS ή ΗΤ.

Temp xx BP1yyy 

Temp xx BP1 all 

Temp xx BP1 yyy-yyy

Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας του θερμοστάτη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης (με την ίδια έννοια, όπως 
σε Hd και TS), η τιμή yyy μπορεί να κυμαίνεται από 001 - 099!

Για να αποστείλετε μαζικά την ίδια θερμοκρασία σε όλους τους θερμοστάτες, εισάγετε το κείμενο ALL yyy.

Για να αποστείλετε μαζικά την ίδια θερμοκρασία σε επιλεγμένους θερμοστάτες, με διαδοχικές διευθύνσεις, π.χ., 
BP1001-004 (η επιθυμητή θερμοκρασία θα οριστεί στο bP1, και θα αφορά τους 1, 2, 3, και 4).

Στη λειτουργία AUTO, η μεταβολή αυτή είναι βραχυπρόθεσμη, μέχρι την επόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας του 
προγράμματος. Στη λειτουργία MANU, η μεταβολή αυτή είναι μόνιμη, μέχρι την επόμενη χειροκίνητη μεταβολή 
της θερμοκρασίας (διαπίστωση/μεταβολή της λειτουργίας θερμοστάτη bP1 - στη λειτουργία Info του PH-CJ37). Με 
παρόμοιο τρόπο μπορείτε να μεταβάλετε τη θερμοκρασία των μονάδων BSP, BHD και BHT. Αντί του BP1, εισάγετε 
τη συντομογραφία της επιλεγμένης ομάδας στοιχείων, BSP, BHD ή BHT.

ΜΟΡΦΗ ΑΠΕΣΤΑΛΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε είδος κινητού τηλεφώνου για την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων 
απόκρισης!! Εάν μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς (μορφοποίηση), χρησιμοποιείτε πάντα το 
ΜΕΣΑΙΟ μέγεθος (αν είναι διαθέσιμα τρία μεγέθη γραμματοσειράς) ή το ΜΕΓΑΛΟ μέγεθος (εάν πρόκειται για δύο 
μεγέθη γραμματοσειράς).

xx = τιμή της θερμοκρασίας σε °C (πάντα διψήφιος αριθμός, π.χ. 05)
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xx = hodnota teploty ve°C (vždy dvoumístné číslo, např. 05)

TVAR ZPĚTNÝCH ZPRÁV Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

ZPĚTNÉ ZPRÁVY JSOU ODESÍLÁNY DO 3 MINUT!
Pozn.: Pokud dojde k překročení min./max. teploty v místnosti (nastavené CONST1 a 2, viz str.10) je automaticky 
  zaslána „VAROVNÁ“ sms zpráva ve tvaru Stav.
Info: Při použití předplacené karty je nutné provést jednou za 3 měsíce placený hovor. Tento hovor se provede 
 automaticky (za 80 dní v době od 16 do 21 hodin) na číslo uvedené v centrální jednotce (CONST 18) a po 20 s 
 se hovor automaticky ukončí. SMS zprávou „ Zavolej“ můžeme tuto funkci provést i dříve.
Náš tip:  Jako úsporné řešení doporučujeme využít nabídku paušálních - dceřiných SIM karet s výhodným 
    tarifem (bližší informace najdete u svého mobilního operátora).

SMS PRO ZAPNUTÍ ČASOVĚ OVLÁDANÝCH PŘIJÍMAČŮ (WS)

Zap WSyyy Zapnutí přijímače, kde yyy je adresa (pořadové číslo), ve formátu 001 až 255 (pokud je v 
režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem). 

HROMADNÉ SMS (příkazy vysílané pro všechny prvky v systému)

Teplota xx VSE Změna požadované teploty pro všechny prvky (kde za xx zadáváme pouze celá čísla
v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot).
V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu.
V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.

Vyp VSE Vypnutí všech prvků. (v AUTO krátkodobé, v MANU trvalé).

Dovolena xx yy Nastavení dovolené (obdoba tl.       ), kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí 
povolených maximálních a minimálních teplot a yy zadáme počet dní.
Všechny prvky budou udržovat konstantní teplotu po dobu nastavených dní!

Dovolena vyp Zrušení funkce dovolená 

Zavolej Zpětné zavolání, ověření funkce SIM

Zadana: xx.x je požadovaná teplota (zadaná uživatelem), u prvků WS se nezobrazuje

Akt: xx.x je aktuální teplota v místnosti

Zapnuto
Vypnuto

zapnutá topná soustava nebo prvek WS (On) 
vypnutá topná soustava nebo prvek WS (Off)

Poz xxx% pozice ventilu v procentech, pouze pro hlavice (kde xxx je celé číslo od 0 do 100)

AUTO
MANU

automatický režim AUTO
manuální (ruční) režim MANU

DOVO režim dovolená je aktivní

Sig: x určuje velikost signálu v místě umístění modulu, kde x jsou hodnoty v rozsahu 0 až 5:
0..nelze určit nebo nedetekován žádný signál
1..nejhorší úroveň
5..nejlepší úroveň signálu

Baterie! signalizuje vybití baterie v centrální jednotce

PK001
HDyyy       TSyyy
HTyyy        WSyyy
BP1yyy     BP7yyy
BSPyyy     BHDyyy
BHTyyy        

identifi kace přístroje, kde yyy je adresa (pořadové číslo) přístroje

Hromadne predani dat 
bylo provedeno

informační zpětná zpráva při odesílání hromadného příkazu pro všechny prvky, vyjma prvků, 
které jsou v NEZÁVISLÉM režimu (např. Teplota 18 HDVSE)

Nespravne zadana sms 
nebo nelze identifi kovat
zvolene zarizeni

chybně napsaná SMS zpráva nebo chyba ve spojení

Aktivovan nezavisly prvek označuje, že v systému je prvek, který je v NEZÁVISLÉM režimu
POZOR: prvky v tomto režimu ignorují všechny hromadné SMS !! 

xx.x = hodnota teploty ve°C

SMS ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΚΤΩΝ (WS)

On WSyyy Ενεργοποίηση δέκτη, όπου yyy η διεύθυνση (αριθμός ακολουθίας), υπό μορφή 001 έως 255 (στη λειτουργία AUTO, η 
κατάσταση αυτή διαρκεί μέχρι την επόμενη μεταβολή που θα ορίσει το πρόγραμμα).

ΜΑΖΙΚΑ SMS (εντολές που αποστέλλονται σε όλα τα στοιχεία του συστήματος)

Temp xx ALL Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας για όλα τα στοιχεία (όπου xx δεν μπορεί παρά να είναι ένας ακέραιος 
αριθμός, εντός του εύρους των επιτρεπόμενων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών). Στη λειτουργία AUTO, η 
μεταβολή αυτή είναι βραχυπρόθεσμη, μέχρι την επόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας του προγράμματος. Στη 
λειτουργία MANU , η μεταβολή αυτή είναι μόνιμη, μέχρι την επόμενη χειροκίνητη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Off ALL Απενεργοποίηση όλων των στοιχείων (βραχυπρόθεσμη στη λειτουργία AUTO, μόνιμη στη λειτουργία MANU).

Holiday xx yy Ρύθμιση για διακοπές (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ), όπου xx δεν μπορεί παρά να είναι ένας ακέραιος αριθμός, εντός 
του εύρους των επιτρεπόμενων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών. Για yy, εισάγετε τον αριθμό των ημερών. 
Όλα τα στοιχεία θα διατηρούν σταθερή θερμοκρασία για τον προεπιλεγμένο αριθμό ημερών!

Holiday off Ακύρωση της λειτουργίας διακοπών.

Call Κλήση απόκρισης, επιβεβαίωση της λειτουργίας της SIM.

xx = τιμή της θερμοκρασίας σε °C (πάντα διψήφιος αριθμός, π.χ. 05)

ΜΟΡΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Requir: xx.x Επιθυμητή θερμοκρασία (που εισάγει ο χρήστης). Δεν εμφανίζεται με στοιχεία WS.

Act: xx.x Τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.

On Off Σύστημα θέρμανσης ή στοιχείο WS ενεργοποιημένο

Σύστημα θέρμανσης ή στοιχείο WS απενεργοποιημένο

Pos xxx% Ποσοστιαία θέση βαλβίδας p, μόνο για τις κεφαλές (όπου xxx είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως 100)

AUTO 
MANU

Αυτόματη λειτουργία AUTO 
Χειροκίνητη λειτουργία MANU

HOLI Ενεργή λειτουργία διακοπών

Sig:x Καθορισμός ισχύος σήματος στη θέση που βρίσκεται η μονάδα, όπου x μία τιμή από 0 έως 5:
0 .. δεν μπορεί να καθοριστεί ή δεν ανιχνεύεται σήμα
1 .. χειρότερο επίπεδο
5 .. καλύτερο επίπεδο σήματος

Batteries! (Μπαταρίες!) Σηματοδότηση χαμηλής μπαταρίας στην κεντρική μονάδα.

PK001
HDyyy TSyyy
HTyyy WSyyy
BP1yyy BP7yyy
SPyyy BHDyyy
BHTyyy

Εντοπισμός συσκευής, όπου yyy η διεύθυνση συσκευής (αριθμός ακολουθίας).

En bloc data transfer executed 
(Εκτελέστηκε η μαζική μεταφορά 
δεδομένων)

Μήνυμα απόκρισης πληροφόρησης, μετά την αποστολή μαζικής εντολής για όλα τα στοιχεία, εκτός από 
εκείνα που είναι σε λειτουργία INDEPENDENT (π.χ. Temp 18 HDall).

Incorrect SMS or can not be 
identified selected device 
(Λανθασμένο SMS ή αποτυχία 
εντοπισμού επιλεγόμενης συσκευής)

Το μήνυμα SMS συντάχθηκε λανθασμένα, ή προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.

Independent element activ 
(Ανεξάρτητο στοιχείο ενεργό)

Υποδεικνύει ότι ένα στοιχείο του συστήματος βρίσκεται σε λειτουργία INDEPENDENT. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία σε αυτή τη λειτουργία αγνοούν όλα τα μαζικά SMS!

xx.x = τιμή θερμοκρασίας σε °C

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 3 ΛΕΠΤΩΝ!
Σημείωση:          Αν υπερβληθεί η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία δωματίου (όπως ορίζεται στις ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1 και 2, δείτε τη σελίδα 10), αποστέλ-

λεται αυτόματα μήνυμα SMS «WARNING» (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ), υπό μορφή Πληροφορίας.
Πληροφορίες:  Εάν χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να κάνετε μια πληρωμένη κλήση κάθε 3 μήνες. Αυτή η κλήση γίνεται αυτόματα 

(σε 80 ημέρες, μεταξύ 4 και 9 μ.μ.), στον αριθμό που έχει εισαχθεί στην κεντρική μονάδα (ΣΤΑΘΕΡΑ 18). Μετά από 20 δευτερόλε-
πτα, η κλήση τερματίζεται αυτόματα. Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία και πιο νωρίς, με το μήνυμα SMS «Call».
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xx = hodnota teploty ve°C (vždy dvoumístné číslo, např. 05)

TVAR ZPĚTNÝCH ZPRÁV Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY

ZPĚTNÉ ZPRÁVY JSOU ODESÍLÁNY DO 3 MINUT!
Pozn.: Pokud dojde k překročení min./max. teploty v místnosti (nastavené CONST1 a 2, viz str.10) je automaticky 
  zaslána „VAROVNÁ“ sms zpráva ve tvaru Stav.
Info: Při použití předplacené karty je nutné provést jednou za 3 měsíce placený hovor. Tento hovor se provede 
 automaticky (za 80 dní v době od 16 do 21 hodin) na číslo uvedené v centrální jednotce (CONST 18) a po 20 s 
 se hovor automaticky ukončí. SMS zprávou „ Zavolej“ můžeme tuto funkci provést i dříve.
Náš tip:  Jako úsporné řešení doporučujeme využít nabídku paušálních - dceřiných SIM karet s výhodným 
    tarifem (bližší informace najdete u svého mobilního operátora).

SMS PRO ZAPNUTÍ ČASOVĚ OVLÁDANÝCH PŘIJÍMAČŮ (WS)

Zap WSyyy Zapnutí přijímače, kde yyy je adresa (pořadové číslo), ve formátu 001 až 255 (pokud je v 
režimu AUTO, platí tento stav do další změny dané programem). 

HROMADNÉ SMS (příkazy vysílané pro všechny prvky v systému)

Teplota xx VSE Změna požadované teploty pro všechny prvky (kde za xx zadáváme pouze celá čísla
v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot).
V režimu AUTO je tato změna krátkodobá, do další teplotní změny v programu.
V režimu MANU je tato změna trvalá až do další manuální změny teploty.

Vyp VSE Vypnutí všech prvků. (v AUTO krátkodobé, v MANU trvalé).

Dovolena xx yy Nastavení dovolené (obdoba tl.       ), kde za xx zadáváme pouze celá čísla v rozmezí 
povolených maximálních a minimálních teplot a yy zadáme počet dní.
Všechny prvky budou udržovat konstantní teplotu po dobu nastavených dní!

Dovolena vyp Zrušení funkce dovolená 

Zavolej Zpětné zavolání, ověření funkce SIM

Zadana: xx.x je požadovaná teplota (zadaná uživatelem), u prvků WS se nezobrazuje

Akt: xx.x je aktuální teplota v místnosti

Zapnuto
Vypnuto

zapnutá topná soustava nebo prvek WS (On) 
vypnutá topná soustava nebo prvek WS (Off)

Poz xxx% pozice ventilu v procentech, pouze pro hlavice (kde xxx je celé číslo od 0 do 100)

AUTO
MANU

automatický režim AUTO
manuální (ruční) režim MANU

DOVO režim dovolená je aktivní

Sig: x určuje velikost signálu v místě umístění modulu, kde x jsou hodnoty v rozsahu 0 až 5:
0..nelze určit nebo nedetekován žádný signál
1..nejhorší úroveň
5..nejlepší úroveň signálu

Baterie! signalizuje vybití baterie v centrální jednotce

PK001
HDyyy       TSyyy
HTyyy        WSyyy
BP1yyy     BP7yyy
BSPyyy     BHDyyy
BHTyyy        

identifi kace přístroje, kde yyy je adresa (pořadové číslo) přístroje

Hromadne predani dat 
bylo provedeno

informační zpětná zpráva při odesílání hromadného příkazu pro všechny prvky, vyjma prvků, 
které jsou v NEZÁVISLÉM režimu (např. Teplota 18 HDVSE)

Nespravne zadana sms 
nebo nelze identifi kovat
zvolene zarizeni

chybně napsaná SMS zpráva nebo chyba ve spojení

Aktivovan nezavisly prvek označuje, že v systému je prvek, který je v NEZÁVISLÉM režimu
POZOR: prvky v tomto režimu ignorují všechny hromadné SMS !! 

xx.x = hodnota teploty ve°C

SMS ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΚΤΩΝ (WS)

On WSyyy Ενεργοποίηση δέκτη, όπου yyy η διεύθυνση (αριθμός ακολουθίας), υπό μορφή 001 έως 255 (στη λειτουργία AUTO, η 
κατάσταση αυτή διαρκεί μέχρι την επόμενη μεταβολή που θα ορίσει το πρόγραμμα).

ΜΑΖΙΚΑ SMS (εντολές που αποστέλλονται σε όλα τα στοιχεία του συστήματος)

Temp xx ALL Μεταβολή της επιθυμητής θερμοκρασίας για όλα τα στοιχεία (όπου xx δεν μπορεί παρά να είναι ένας ακέραιος 
αριθμός, εντός του εύρους των επιτρεπόμενων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών). Στη λειτουργία AUTO, η 
μεταβολή αυτή είναι βραχυπρόθεσμη, μέχρι την επόμενη μεταβολή της θερμοκρασίας του προγράμματος. Στη 
λειτουργία MANU , η μεταβολή αυτή είναι μόνιμη, μέχρι την επόμενη χειροκίνητη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Off ALL Απενεργοποίηση όλων των στοιχείων (βραχυπρόθεσμη στη λειτουργία AUTO, μόνιμη στη λειτουργία MANU).

Holiday xx yy Ρύθμιση για διακοπές (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ), όπου xx δεν μπορεί παρά να είναι ένας ακέραιος αριθμός, εντός 
του εύρους των επιτρεπόμενων μέγιστων και ελάχιστων θερμοκρασιών. Για yy, εισάγετε τον αριθμό των ημερών. 
Όλα τα στοιχεία θα διατηρούν σταθερή θερμοκρασία για τον προεπιλεγμένο αριθμό ημερών!

Holiday off Ακύρωση της λειτουργίας διακοπών.

Call Κλήση απόκρισης, επιβεβαίωση της λειτουργίας της SIM.

Requir: xx.x Επιθυμητή θερμοκρασία (που εισάγει ο χρήστης). Δεν εμφανίζεται με στοιχεία WS.

Act: xx.x Τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.

On Off Σύστημα θέρμανσης ή στοιχείο WS ενεργοποιημένο

Σύστημα θέρμανσης ή στοιχείο WS απενεργοποιημένο

Pos xxx% Ποσοστιαία θέση βαλβίδας p, μόνο για τις κεφαλές (όπου xxx είναι ένας ακέραιος αριθμός από 0 έως 100)

AUTO 
MANU

Αυτόματη λειτουργία AUTO 
Χειροκίνητη λειτουργία MANU

HOLI Ενεργή λειτουργία διακοπών

Sig:x Καθορισμός ισχύος σήματος στη θέση που βρίσκεται η μονάδα, όπου x μία τιμή από 0 έως 5:
0 .. δεν μπορεί να καθοριστεί ή δεν ανιχνεύεται σήμα
1 .. χειρότερο επίπεδο
5 .. καλύτερο επίπεδο σήματος

Batteries! (Μπαταρίες!) Σηματοδότηση χαμηλής μπαταρίας στην κεντρική μονάδα.

PK001
HDyyy TSyyy
HTyyy WSyyy
BP1yyy BP7yyy
SPyyy BHDyyy
BHTyyy

Εντοπισμός συσκευής, όπου yyy η διεύθυνση συσκευής (αριθμός ακολουθίας).

En bloc data transfer executed 
(Εκτελέστηκε η μαζική μεταφορά 
δεδομένων)

Μήνυμα απόκρισης πληροφόρησης, μετά την αποστολή μαζικής εντολής για όλα τα στοιχεία, εκτός από 
εκείνα που είναι σε λειτουργία INDEPENDENT (π.χ. Temp 18 HDall).

Incorrect SMS or can not be 
identified selected device 
(Λανθασμένο SMS ή αποτυχία 
εντοπισμού επιλεγόμενης συσκευής)

Το μήνυμα SMS συντάχθηκε λανθασμένα, ή προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.

Independent element activ 
(Ανεξάρτητο στοιχείο ενεργό)

Υποδεικνύει ότι ένα στοιχείο του συστήματος βρίσκεται σε λειτουργία INDEPENDENT. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία σε αυτή τη λειτουργία αγνοούν όλα τα μαζικά SMS!

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 3 ΛΕΠΤΩΝ!
Σημείωση:          Αν υπερβληθεί η ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία δωματίου (όπως ορίζεται στις ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1 και 2, δείτε τη σελίδα 10), αποστέλ-

λεται αυτόματα μήνυμα SMS «WARNING» (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ), υπό μορφή Πληροφορίας.
Πληροφορίες:  Εάν χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να κάνετε μια πληρωμένη κλήση κάθε 3 μήνες. Αυτή η κλήση γίνεται αυτόματα 

(σε 80 ημέρες, μεταξύ 4 και 9 μ.μ.), στον αριθμό που έχει εισαχθεί στην κεντρική μονάδα (ΣΤΑΘΕΡΑ 18). Μετά από 20 δευτερόλε-
πτα, η κλήση τερματίζεται αυτόματα. Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη λειτουργία και πιο νωρίς, με το μήνυμα SMS «Call».

ΧΡΗΣΗ PH-WEB
Το PH-WEB είναι μια συσκευή, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση των μεμονωμένων στοιχείων του συστήματος PocketHome®, μέσω της 
διεπαφής δικτύου, σε συνεργασία με την κεντρική μονάδα. Για λεπτομερή περιγραφή της συσκευής, δείτε το εγχειρίδιο του PH-WEB!

Απαιτήσεις για τη χρήση του PH-WEB:

-  Λογισμικό PH-PC-SW, έκδοση 2.26 ή νεότερη έκδοση, εγκατεστημένο στον Η/Υ σας
-   σταθερή δημόσια διεύθυνση IP, και σύνδεση στο internet μέσω διασύνδεσης ETHERNET (modem ή router - αν 

χρησιμοποιούνται περισσότερες συσκευές) στη θέση που βρίσκεται η κεντρική μονάδα - περιηγητής δικτύου 
Internet Explorer, έκδοση 6.0 ή νεότερη έκδοση, ή Mozilla Firefox, έκδοση 3.5 ή νεότερη έκδοση.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή σύνδεση με την κεντρική μονάδα:
Μετά τη ρύθμιση και τη σωστή σύνδεση του PH-WEB με την κεντρική μονάδα (δείτε το εγχειρίδιο του PH-WEB), 
μπορείτε να ελέγξετε τη σωστή σύνδεση της Κεντρικής Μονάδας (CU) με το PH-WEB, χρησιμοποιώντας το πλή-
κτρο  στην κεντρική μονάδα. Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο  στην οθόνη LCD, μπορείτε να 
λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP (ΙΡ1-ΙΡ4), τη μάσκα υποδικτύου (MP) και την αρχική πύλη (Vb).

Τι μπορείτε να κάνετε με τη βοήθεια του PH-WEB;
-  να δείτε πληροφορίες σχετικά με την κεντρική μονάδα 
-  να δείτε την τρέχουσα θερμοκρασία των μεμονωμένων στοιχείων του συστήματος 
-  να δείτε προεπιλεγμένα προγράμματα - κατάσταση μπαταριών
-  να μεταβάλετε βραχυπρόθεσμα την επιθυμητή θερμοκρασία 
-  να μεταβάλετε τον τρόπο λειτουργίας (AUTO / MANU) 
-   να μεταβάλετε το πρόγραμμα για κάποιο επιλεγόμενο στοιχείο - να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία holiday
-   να δείτε προγράμματα που έχουν ήδη προεπιλεγεί (ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιλογή αναδυόμενων παραθύρων 

πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στον περιηγητή)



bater (μπαταρία) χαμηλή μπαταρία στην κεντρική μονάδα 
- αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Error (Σφάλμα) βλάβη εσωτερικού αισθητήρα κεντρικής μονάδας 
- επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

CISLO ο μοναδικός αριθμός εργοστασίου δεν εισήχθη 
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

ErrVY σφάλμα επικοινωνίας
 - ελέγξτε τα ενεργοποιημένα στοιχεία

UCENI κάποιο στοιχείο δεν έχει ενεργοποιηθεί 
- ελέγξτε τα ενεργοποιημένα στοιχεία

Udr ένδειξη συντήρησης λέβητα, δείτε σελίδα 11, ΣΤΑΘΕΡΑ 14

Err MO η μονάδα GSM έχει συνδεθεί λανθασμένα, δείτε σελίδα 17

Ε PIN Λανθασμένη εισαγωγή κωδικού PIN, δείτε σελίδα 17

Παροχή ρεύματος 2x1,5 V αλκαλικές μπαταρίες AA/R6

Τύπος επικοινωνίας αμφίδρομη

Συχνότητα 433,92 MHz

HF ισχύς <10mW

Εύρος 300μ. (σε ελεύθερη ζώνη), 35μ. (σε κατοικημένη περιοχή)

Αριθμός των αλλαγών θερμοκρασίας 6 μεταβολές, με διαφορετική θερμοκρασία ανά κάθε ημέρα

Ελάχιστος χρόνος προγράμματος 10 λεπτά

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 3 έως 39°C

Ρύθμιση θερμοκρασίας po 0,5°C

Ελάχιστο βήμα ένδειξης 0,1°C

Μέτρηση της ακρίβειας ±0,5°C

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 1 έως 3 έτη, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται

Κλάση προστασίας IP20

Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +40°C

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
(Για το προϊόν παρέχεται 2ετής εγγύηση

Αριθμός προϊόντος:

Ελέγχθηκε από:

Σφραγίδα καταστήματος:

Ημερομηνία πώλησης:

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι, ELEKTROBOCK CZ sro, δηλώνουμε με την παρού-
σα ότι το προϊόν BPT710 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Κατευθυντήριας οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Εκδόθηκε: 01.09.2007 σε www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuŕim 664 34
Τηλ:. +4 0 541 230 216

www.elbock.cz

Σε περίπτωση επισκευής, εντός ή εκτός εγγυήσεως, 
αποστείλατε το θερμοστάτη στη διεύθυνση του κα-
τασκευαστή ή του διανομέα.


